
UŽSIENIO KALBOS 

Eil. 
Nr. 

Programos 
pavadinimas 

Programos paskirtis Apimtis 
(ak.val.) 

1. Anglų kalba 
pradedantiesiems 
(A1 lygis) 

Formuoti ir lavinti pradinius visų keturių kalbinės veiklos gebėjimų 
rūšių – skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžius. 
Tikslinė grupė: asmenys, siekiantys įgyti pradinių anglų kalbos žinių ir 
įgūdžių A1 lygiu. 

60 

2. Komunikacinių 
akademinės 
anglų kalbos 
įgūdžių 
lavinimas (B1 
lygis) 

Lavinti komunikacinius akademinės anglų kalbos vartosenos įgūdžius 
B1 lygiu.  
Tikslinė grupė: akademinis personalas (mokytojai, dėstytojai), 
dalyvaujantys tarptautiniuose projektuose, akademinio personalo 
judumo veiklose. 
Būtina sąlyga: anglų kalbos įgūdžiai, atitinkantys A2 arba B1 kalbos 
mokėjimo lygį. 

54 

3.. Vokiečių kalba 
pradedantiesiems 
(A1 lygis) 

Udyti klausymo, skaitymo, rašymo, nesudėtingo žodinio bendravimo 
įgūdžius, supažindinti besimokančiuosius su vokiečių kalbos leksiniais, 
gramatiniais bei fonetiniais ypatumais, plėtoti besimokančiųjų 
komunikacinę kalbinę bei tarpkultūrinę kompetenciją. 
Tikslinė grupė: asmenys, siekiantys įgyti pradinių vokiečių kalbos žinių 
ir įgūdžių A1 lygiu. 

54 

4. Vokiečių kalba 
pažengusiems 
(A2 lygis) 

Ugdyti klausymo, skaitymo, rašymo, nesudėtingo žodinio bendravimo 
įgūdžius, plėtoti besimokančiųjų komunikacinę kalbinę bei tarpkultūrinę 
kompetenciją. 
Tikslinė grupė: asmenys, siekiantys įgyti  vokiečių kalbos žinių ir 
įgūdžių A2 lygiu. 
Būtina sąlyga: vokiečių kalbos pagrindai, atitinkantys A1 vokiečių 
kalbos mokėjimo lygį. 

54 

5 Vokiečių kalba 
pažengusiems 
(B1 lygis) 

Siekti vokiečių kalbos komunikacinės kompetencijos B1 lygiu: ugdyti 
klausymo, skaitymo, rašymo, žodinio bendravimo įgūdžius, plėtoti 
besimokančiųjų komunikacinę kalbinę bei tarpkultūrinę kompetenciją.  
Tikslinė grupė: asmenys, siekiantys įgyti pradinių vokiečių kalbos žinių 
ir įgūdžių B1 lygiu. 
Būtina sąlyga: vokiečių kalbos pagrindai, atitinkantys A2 vokiečių 
kalbos mokėjimo lygį. 

54 

6. Rusų kalba 
pažengusiems 
(A2 lygis) 

Tobulinti turimas rusų kalbos žinias ir įgūdžius, atliekant įvairias 
kalbines veiklas – skaitymą, kalbėjimą, klausymą ir rašymą.  
Tikslinė grupė: asmenys, siekiantys įgyti rusų kalbos žinių ir įgūdžių A2 
lygiu. 
Būtina sąlyga: rusų kalbos pagrindai, atitinkantys A1 rusų kalbos 
mokėjimo lygį. 

42 

7. Rusų k. turizmo 
specialybių 
darbuotojams 

Tobulinti turimas rusų kalbos žinias ir įgūdžius, bendrauti 
apgyvendinimo ir maitinimo temomis atliekant įvairias kalbines veiklas 
– skaitymą, kalbėjimą, klausymą ir rašymą.  
Tikslinė grupė: asmenys, siekiantys plėsti žinias bei tobulinti kalbinius 
įgūdžius turizmo tematika. 
Būtina sąlyga: rusų kalbos pagrindai, atitinkantys A1 rusų kalbos 
mokėjimo lygį. 

42 

 

 



 

 


