DALYKO (MODULIO) APRAŠAS
Dalyko (modulio) pavadinimas

Kodas

Specialybės kalba

Dėstytojas (-ai)
Koordinuojantis: Dr. Gintarė Judžentytė

Padalinys (-iai)
Filologijos fakultetas
Lietuvių kalbos katedra
Universiteto g. 5, Vilnius
LT-01513

Kitas (-i):

Studijų pakopa

Dalyko (modulio) lygmuo

Pirmoji
Įgyvendinimo forma
Auditorinė

Vykdymo laikotarpis
Pavasario semestras

Vykdymo kalba (-os)
Lietuvių kalba

Reikalavimai studijuojančiajam
Gretutiniai reikalavimai (jei yra):
Nėra

Išankstiniai reikalavimai:
Nėra

Dalyko (modulio) apimtis
kreditais
3

Dalyko (modulio) tipas
Pasirenkamasis

Visas studento darbo
krūvis

Kontaktinio darbo
valandos

94

48

Savarankiško darbo
valandos
46

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos
Specialybės kalba siekiama ugdyti: a) studentų savarankiškumą; b) analitinį ir kritinį mąstymą, sąmoningą požiūrį į
taisyklingos, raiškios, stilingos kalbos vartojimą viešajame gyvenime; c) jų kaip viešųjų asmenų gebėjimą pristatyti
viešosios kalbos reikalavimus atitinkančias kalbas, gebėjimą kalbėti bei rašyti pagal specialybės kalbai keliamus
reikalavimus.
Dalyko (modulio) studijų siekiniai
Studijų metodai
Vertinimo metodai
- išmanys bendrinės kalbos specifiką ir jai
keliamus reikalavimus

- gebės taisyklingai ištarti, sukirčiuoti savo
specialybės terminus;
- gebės vartoti tinkamus specialybės terminus;

probleminis dėstymas,
demonstravimas
- probleminis dėstymas,
demonstravimas
- aktyvaus mokymo(-si)
metodai (grupės diskusija,
kūrybinės užduotys: vaizdo
filmukų filmavimas, situacijų
modeliavimas, sakinių
taisymas)

Kontrolinis darbas (sakinių
taisymas)

- probleminis dėstymas,

demonstravimas
- gebės tinkamai sudaryti medicininius terminus,
gebės parinkti tinkamą kalbos stilių;

- aktyvaus mokymo(-si)

metodai (grupės diskusija,
kūrybinės užduotys: vaizdo
filmukų filmavimas, situacijų
modeliavimas, sakinių
1

Kontrolinis darbas (sakinių
taisymas)

taisymas)
- bus pasirengę savarankiškai semtis žinių
ruošdami pranešimą / viešąją kalbą: gebės
surasti, įvertinti ir susisteminti informaciją
pasirinkta tema, parengti ir pristatyti pranešimą
taisyklinga, sklandžia ir stilinga kalba

tiriamieji metodai
(informacijos paieška,
literatūros skaitymas,
pranešimo rengimas ir
pristatymas).

Pranešimas

Savarankiškų studijų laikas
ir užduotys

Visas kontaktinis
darbas
Savarankiškas
darbas

Praktika

Laboratoriniai
darbai

Pratybos

Seminarai

Paskaitos

Temos

Konsultacijos

Kontaktinio darbo valandos

Užduotys

1. Specialybės kalba, jos objektas, kalbos kultūros
ir specialybės kalbos santykis.
2. Kalbos norma. Pagrindiniai kalbos norminimo ir
kodifikavimo kriterijai. Normų pažeidimai, jų
vertinimas. Kalbos tvarkyba Lietuvoje. Parankiniai
lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos
leidiniai.
3. Kalbos kultūrą suvokiant plačiąja prasme
aptariama
viešojo
kalbėjimo
kultūra,
ekstralingvistiniai
kalbėjimo
elementai,
pagrindiniai kalbos etiketo reikalavimai.
5. Konkrečios specialybės kalbos ypatumai,
aktualiausių tos specialybės bei bendrųjų kalbos
normų pažeidimų apžvalga: tartis ir kirčiavimas.
5. Konkrečios specialybės kalbos ypatumai,
aktualiausių tos specialybės bei bendrųjų kalbos
normų pažeidimų apžvalga: leksika.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nurodytos mokslinės
literatūros skaitymas,
pranešimas

6. Konkrečios specialybės kalbos ypatumai,
aktualiausių tos specialybės bei bendrųjų kalbos
normų pažeidimų apžvalga: žodžių daryba.
7. Konkrečios specialybės kalbos ypatumai,
aktualiausių tos specialybės bei bendrųjų kalbos
normų pažeidimų apžvalga: morfologija.
8. Konkrečios specialybės kalbos ypatumai,
aktualiausių tos specialybės bei bendrųjų kalbos
normų pažeidimų apžvalga: sintaksė.
9. Pasiruošimas viešajai kalbai
10. Pasiruošimas egzaminui ir jo laikymas.
Iš viso

Nurodytos mokslinės
literatūros skaitymas.
Nurodytos mokslinės
literatūros skaitymas.

2

8

10

6

Praktinių
užduočių
atlikimas, pranešimas

2

6

8

6

2

6

8

6

Praktinių
užduočių
atlikimas,
leksikos
klaidų „įvaizdinimas“
— filmuko kūrimas,
pranešimas
Praktinių
užduočių
atlikimas, pranešimas

2

6

8

6

Praktinių
užduočių
atlikimas, pranešimas

2

6

8

6

Praktinių
užduočių
atlikimas, pranešimas

12
16

32

48

46

Vertinimo strategija

Svoris
proc.

Atsiskaitym
o laikas

Vertinimo kriterijai

2 kontroliniai darbai

60

kovas,
gegužė (per
pratybas)

Gebėjimas pritaikyti išgirstas teorines žinias.
Per pirmąjį kontrolinį darbą pateikiamos dvi užduotys:
uždarojo tipo sakiniai (10) ir 30 koreguotinų sakinių.
Kontrolinio darbo vertė 30 proc.:

2

3 balai: 35–40 teisingai ištaisytų sakinių
2,5 balo: 30–35 teisingai ištaisyti sakiniai
2 balai: 25–30 teisingai ištaisyti sakiniai
1,5 balo: 20–25 teisingai ištaisyti sakiniai
1 balas: 15–20 teisingai ištaisyti sakiniai
0,5 balo: 10–15 teisingai ištaisyti sakiniai
0 balų: mažiau nei 10 taisyklingų ištaisytų sakinių
Per antrąjį kontrolinį darbą pateikiama viena užduotis, kurią
sudaro 40 taisytinų sakinių. Kontrolinio darbo vertė 30 proc.:
3 balai: 35–40 teisingai ištaisytų sakinių
2,5 balo: 30–35 teisingai ištaisyti sakiniai
2 balai: 25–30 teisingai ištaisyti sakiniai
1,5 balo: 20–25 teisingai ištaisyti sakiniai
1 balas: 15–20 teisingai ištaisyti sakiniai
0,5 balo: 10–15 teisingai ištaisyti sakiniai
0 balų: mažiau nei 10 taisyklingų ištaisytų sakinių

Viešoji kalba

40

Semestro
metu

Leidi
mo
metai

Pavadinimas

Aldonas Pupkis

2005

Kalbos kultūros studijos

Vilnius: Gimtasis žodis

Elena Molytė

2001

Kalbos praktikos patarimai
medikams

Kaunas: Naujasis lankas

Angelė Kaulakienė ir kt.

2008

Kalbininkų
patarimai
studentams:
teorija
ir
praktika
Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos nutarimai
Retorika: iškalbos stilistika

Vilnius: VGTU leidykla
Technika

Autorius

Vertinami šie viešosios kalbos aspektai:
– Pranešimo taisyklingumas (taisyklinga tartis, taisyklinga
kalba) (0,5 balo)
– Kalbos nuoseklumas (0,5 balo)
– Kalbos ekonomiškumas (0,5 balo)
– Kalbos originalumas (savitas surinktos medžiagos
susisteminimas ir pateikimas) (0,5 balo)
– Kalbos struktūra (aiški kalbos struktūra: įvadas, dėstymas,
išvados) (0,5 balo)
– Kalbos baigtumas (0,5 balo)
Įvertinimas nepristačius pranešimo – 0 balų.
Periodinio
leidinio Nr.
ar
leidinio
tomas

Leidimo vieta ir leidykla
ar internetinė nuoroda

Privalomoji literatūra

Regina Koženiauskienė

1999

www.vlkk.lt
Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos
institutas

Papildoma literatūra
Sud. Rita Miliūnaitė, vyr.
red. Aldonas Pupkis

2002

Kalbos patarimai:
Gramatinės

formos

vartojimas

3

ir

jų

Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos
centras

2003
Sud. Rita Miliūnaitė, vyr.
red. Aldonas Pupkis

Kalbos patarimai: Sintaksė:

1

linksnių vartojimas

Sud. Rita Miliūnaitė, vyr.
red. Aldonas Pupkis

2003

Sud. Rita Miliūnaitė, vyr.
red. Aldonas Pupkis

2003

Sud. Rita Miliūnaitė, vyr.
red. Aldonas Pupkis

2006

Parengė Petras Kniūkšta

2002

Kalbos patarimai:

Vilnius; Mokslo ir
enciklopedijų leidybos
centras

2

Sintaksė:
prielinksnių
polinksnių vartojimas

ir

Kalbos patarimai:
Sintaksė: įvairūs dalykai
Kalbos patarimai:
Leksika
Kanceliarinės
patarimai

kalbos

4

Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos
centras
Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos
centras
Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos
centras
Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos
institutas

