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NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA 

Pavadinimas lietuvių kalba Lietuvių kalbos ir kultūros studijos lietuvių diasporai ir užsieniečiams  

Pavadinimas anglų kalba Lithuanian Language and Culture Studies for Lithuanian Diaspora and 

Foreigners 

Programos kodas 221000685 

Apimtis kreditais/arba 

trukmė val. 

1. Programą sudaro mažiausiai 20 ECTS per metus (galima daugiau 

pagal poreikį, tačiau rekomenduojama ne daugiau nei 60 ECTS per 

metus). 

  

Besimokantieji, norintys įvykdyti visą 20 kreditų programą, klauso 

kelis sąraše pateikiamus dalykus, apimančius ne mažiau nei 20 ECTS 

per metus. Besimokantieji gali susimodeliuoti programą pasirinkdami 

dalykus pagal turimą kalbinę kompetenciją ir poreikį. Besimokantieji, 

įvykdę programą (mažiausiai 20 ECTS), gauna akademinę pažymą. 

 

2. Yra galimybė klausyti atskirus dalykus, neįvykdant pilnos 

programos (nesurenkant 20 ECTS per metus). Tokiu atveju 

besimokantieji gali rinktis bet kuriuos dalykus iš pateikiamo sąrašo ir 

juos pabaigę gauti dalykų baigimą liudijantį pažymėjimą. 

 

Programos tipas pagal 

profesiją 

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo 

programos 

Programos tipas pagal 

kryptį 

 

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa 

Dalyvių tikslinė grupė Neformalioji Lietuvių kalbos ir kultūros studijų programa skirta lietuvių 

diasporai ir užsieniečiams, norintiems plėtoti lietuvių kalbos kalbinę 

komunikacinę kompetenciją ir plėsti Lietuvos kultūros, istorijos, 

šalityros žinias. 

Tobulinama profesija  - 

Tobulinamos bendrosios 

kompetencijos 

Gimtosios ir valstybinės kalbos kompetencija 

Tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos kompetencija 

Užsienio kalbos kompetencija 

 

Programos lygis Institucinis 

Kontaktinio mokymosi 

trukmė 

Priklauso nuo pasirinktų dalykų kreditų skaičiaus  

Dalyko, turinčio 6 ECTS, trukmė: 

45 ak. val. paskaitos ir praktinės veiklos,  

15 ak. val. darbas e. priemonėmis, 

100 ak. val. savarankiškas darbas  

 

Dalyko, turinčio 4 ECTS, trukmė: 

30 ak. val. paskaitos ir praktinės veiklos, 

15 ak. val. darbas e. priemonėmis, 

75 ak. val. savarankiškas darbas 

 

Savarankiško mokymosi 

trukmė 



* Galimas kitoks valandų pasiskirstymas, jei kitaip numatyta dalyko 

apraše. 

Reikalavimai programos 

dalyviams 

(programos reikalavimai) 

- 

Programos aprašymas  Neformalioji Lietuvių kalbos ir kultūros studijų programa skirta 

lietuvių diasporai ir užsieniečiams, kurie nori mokytis lietuvių kalbos 

ir plėsti kultūros, istorijos ir šalityros žinias, taip pat tiems, kurie jau 

turi lietuvių kalbos pagrindus arba moka lietuvių kalbą. Programa 

siekiama suteikti lingvistinių, sociolingvistinių, sociokultūrinių ir 

etnokultūrinių žinių, taip pat ugdyti aktyvią kalbos vartoseną ir 

užtikrinti sėkmingą kalbinę ir kultūrinę integraciją. Kalbos studijos 

siejamos su lietuvių paveldu ir kultūra, tradicijomis, papročiais, 

visuomenės nuostatomis ir vertybėmis, taip pat kasdienybės 

realijomis. 

Ugdant kalbinę kompetenciją taikomas komunikacinis metodas, 

ruošiantis besimokantįjį situatyviniam kalbos vartojimui, bendravimui 

įvairiose komunikacinėse situacijose, pagal kiekvienos situacijos 

sociokultūrinį kontekstą pasirenkant tinkamas kalbos priemones, 

taikant tam tikras supratimo ir kompensavimo strategijas. 

Bendriausias programos tikslas – komunikacinės ir sociokultūrinės 

kompetencijos mokymas, ugdymas ir didinimas. 

Skirtingoms besimokančiųjų grupėms skirta programa prisideda prie 

lietuvybės puoselėjimo, taip pat daugiakalbės ir daugiakultūrės 

visuomenės stiprinimo, tuo pačiu įgyvendina Europos kalbų politikos 

strategiją – skatinti „mažųjų“ kalbų mokymąsi. 

 

Programoje siūlomi dalykai, pasirenkami pagal kalbančiojo kalbinę 

kompetenciją   

 

Pradedančiajam: 

 

Lietuvių kalba užsieniečiams A1 (6 ECTS) 

Lietuvių kalbos fonetika ir gramatika (A1 lygio studentams) (6 ECTS) 

Šnekamosios lietuvių kalbos praktikumas I (A1 lygio studentams) (6 

ECTS) 

Lietuvos menas: teatras, kinas, dailė, fotografija (angl. k., 4 ECTS) 

Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija (angl. k., 4 ECTS) 

Lietuvos istorija (angl. k., 4 ECTS) 

 

A1 lygio lietuvių kalbos kompetenciją įgijusiam: 

Lietuvių kalba užsieniečiams A2 (6 ECTS) 

Praktinė lietuvių kalbos gramatika (A2 ir B1 lygių studentams) (6 

ECTS) 

Šnekamosios lietuvių kalbos praktikumas II (A2 ir B1 lygių 

studentams) (6 ECTS) 

Lietuvos menas: teatras, kinas, dailė, fotografija (angl. k., 4 ECTS) 

Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija (angl. k., 4 ECTS) 

Lietuvos istorija (angl. k., 4 ECTS) 

 

A2 lygio lietuvių kalbos kompetenciją įgijusiam: 

Lietuvių kalba užsieniečiams B1 (6 ECTS) 

Praktinė lietuvių kalbos gramatika (A2 ir B1 lygių studentams) (6 



ECTS) 

Šnekamosios lietuvių kalbos praktikumas II (A2 ir B1 lygių 

studentams) (6 ECTS) 

Lietuvių literatūra (liet. k., 6 ECTS) 

Lietuvių tradicijos ir jų kaita (liet. k., 4 ECTS) 

Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija (angl. k., 4 ECTS) 

Latvių kalba A1 (6 ECTS) 

 

B1 lygio lietuvių kalbos kompetenciją įgijusiam: 

Lietuvių kalba užsieniečiams B2 (6 ECTS) 

Lietuvių kalbos praktikumas: kūrybinis rašymas (B2, C1, C2 lygių 

studentams) (6 ECTS) 

Lietuvių literatūra (liet. k., 6 ECTS) 

Lietuvių tradicijos ir jų kaita (liet. k., 4 ECTS) 

Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija (angl. k., 4 ECTS) 

Naujausioji lietuvių literatūra (liet. k. 5 ECTS) 

Lietuvių kalbos fonetika ir akcentologija (liet. k. 6 ECTS) 

Morfologija ir žodžių daryba (liet. k. 6 ECTS) 

Šiuolaikiniai etniniai procesai Baltijos regione (liet. k. 5 ECTS) 

Kultūrinė antropologija ir psichologija (liet. k. 5 ECTS) 

Tarpkultūrinė komunikacija (Rytai-Vakarai) (liet. k. 6 ECTS) 

Klasikinė lietuvių ir Vakarų Europos literatūra (liet. k. 4 ECTS) 

Kalbos kultūra ir redagavimo pagrindai (liet. k. 4 ECTS) 

Lietuvių literatūra: sovietmetis ir egzilis (liet. k. 6 ECTS) 

Latvių kalba A1 (liet. k. 6 ECTS) 

Pasaulio lietuvių istorija (liet. k. 4 ECTS) 

B2 lygio lietuvių kalbos kompetenciją įgijusiam: 

 

Lietuvių kalbos praktikumas: kūrybinis rašymas (B2, C1, C2 lygių 

studentams) (6 ECTS)  

Lietuvių literatūra (liet. k., 6 ECTS) 

Lietuvių tradicijos ir jų kaita (liet. k., 4 ECTS) 

Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija (angl. k., 4 ECTS) 

Naujausioji lietuvių literatūra (liet. k. 5 ECTS) 

Lietuvių kalbos fonetika ir akcentologija (liet. k. 6 ECTS) 

Morfologija ir žodžių daryba (liet. k. 6 ECTS) 

Šiuolaikiniai etniniai procesai Baltijos regione (liet. k. 5 ECTS) 

Kultūrinė antropologija ir psichologija (liet. k. 5 ECTS) 

Tarpkultūrinė komunikacija (Rytai-Vakarai) (liet. k. 6 ECTS) 

Klasikinė lietuvių ir Vakarų Europos literatūra (liet. k. 4 ECTS) 

Kalbos kultūra ir redagavimo pagrindai (liet. k. 4 ECTS) 

Lietuvių literatūra: sovietmetis ir egzilis (liet. k. 6 ECTS) 

Latvių kalba A1 (liet. k. 6 ECTS) 

Pasaulio lietuvių istorija (liet. k. 4 ECTS)  

RENGINIAI 

Tipas Paskaita 

Svetainės adresas https://hmf.vdu.lt/lietuviu-kalba-uzsienieciams-ir-diasporai/ 

Vykdymo adresas Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas 

arba 

nuotoliniu būdu (pagal poreikį) 

Pradžia Rudens semestras – rugsėjo 2 d. 



Pavasario semestras – vasario 1 d. 

 

*Gali skirtis priklausomai nuo akademinio kalendoriaus. 

Pabaiga Rudens semestras – lapkričio 30 d.  

Pavasario semestras – gegužės 21 d. 

 

*Gali skirtis priklausomai nuo akademinio kalendoriaus. 

Mokymo kalbos Lietuvių, anglų, rusų (pagal poreikį) 

Dalyvio mokestis Mokestis už mokslą:  

6 ECTS dalykas – 250 eur. 

4 ECTS dalykas – 180 eur. 

Registracijos terminas - rudens semestras, rugpjūčio 20 d.  

Registracijos terminas - pavasario semestras, sausio 20 d.  

Ar pritaikytas specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

asmenims 

Taip 

Ne 

Registracijos nuoroda Informacija apie programą 

https://hmf.vdu.lt/lietuviu-kalba-uzsienieciams-ir-diasporai/  

Registracija 

https://openstudies.vdu.lt/ 

Registracijos pradžia  Rudens semestrui gegužės 20 d.   

Pavasario semestrui lapkričio 20 d. 

Registracijos pabaiga Rudens semestrui rugpjūčio 20 d.   

Pavasario semestrui sausio 20 d. 

Koordinatoriaus telefonas  +370 37 327 828 

Koordinatoriaus el. paštas greta.garnyte@vdu.lt 

 

https://hmf.vdu.lt/lietuviu-kalba-uzsienieciams-ir-diasporai/
https://openstudies.vdu.lt/

