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Prowadzący  

 

 Eglė Ratkevičienė, magister 

Założenia i cele przedmiotu       Užsiėmimais siekiama, kad studentai suprastų ir 

gebėtų vartoti taisyklingą lietuvių kalbą  profesinėje  

srityje, todėl šio dalyko mokymas paremtas dviem 

principais: profesinės kalbos poreikiu ir profesinės 

kalbos funkcijomis. Programoje laikomasi nuostatos, 

kad bendrieji taisyklingos kalbos pagrindai yra įgyti 

vidurinio mokslo pakopoje, o studijų metu labiau 

gilinamasi į specialybės kalbos reiškinius, todėl 

seminarų metu studentai konsultuojami, kaip iki kurso 

dėstymo pabaigos pašalinti kalbos netaisyklingumo 

požymius, siekiama, kad informacinės techninės kalbos 

terminus sietų su profesine saviugda. Individualių ir 

grupinių užduočių atlikimas, parengtos mokomosios 

medžiagos analizė, aktyvieji mokymo metodai suteiks 

žinių apie bendrinės lietuvių kalbos normas ir profesijos 

terminų vartojimo ypatybes bei naujoves, leis 

manipuliuoti lietuviškąja specialybės terminija. 

Wymagania wstępne 

 

      Studentai turi būti išlaikę lietuvių kalbos abitūros egzaminą. 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Įvadas. Valstybinės kalbos samprata, jos įteisinimas. 

Valstybinės kalbos politika. Teisės aktai ir institucijos, 

ugdančios ir įgyvendinančios valstybinės kalbos vartoseną. 

 

2. Kalbos norma, jos požymiai. Kalbos normų kriterijai. 

Svarbiausi bendrieji informacinių technologijų srities – 

leksikos, gramatikos (įvairių formų, linksnių ir prielinksnių, 

sakinio dalių ir sakinių jungimo), tarties ir kirčiavimo ir kt.– 

reikalavimai. 

 

3. Dalyko kalba, specialybės kalba, profesijos kalba kaip 

savitos bendrinės kalbos sritys. Rašytinės ir sakytinės kalbos 

skirtumai. Viešoji ir neviešoji kalba, jų santykis su specialybės 

ir profesijos kalbos vartosena. 

 



4. Terminija ir kita specialybės leksika. Termino 

samprata.Terminų motyvacija, tikslingumas ir tikslumas. 

Terminų vienareikšmiškumas, reikšmės apibrėžtumas. 

Terminų trumpumas ir stilistinis neutralumas. Terminų rūšys. 

Vienažodžiai ir daugiažodžiai terminai. 

 

5. Terminų tartis, kirčiavimas, rašyba. 

Terminų šaltiniai: bendrinės kalbos leksika, įvairių 

mokslo sričių žodžiai, skoliniai. Terminų ir terminizuotos 

leksikos sinonimika, lietuviškų ir skolintų žodžių konkuravimas 

(adaptacija ir pritaikymas, pedagogas ir mokytojas,alga, 

atlyginimas, užmokestis, atlygis, forma ir pavyzdys, terminas 

ir laikas, formuoti ir sudaryti, progresas ir pažanga, 

kompetencija ir išmanymas, optimalu ir geriausia). 

Lietuviški (spausdintuvas, prievadas, įranga, įtaisai, 

vaizduoklis...) ir skolinti (procesorius, serveris, modemai...) 

terminai. 

 

6. Kalbos netaisyklingumo priežastys ir šaltiniai. Naujųjų 

skolintų terminų problemos. Teiktini ir neteiktini vertalai. 

Semantiniai vertalai. 

 

7. Terminų ir terminizuotų žodžių darybos būdai: 

priesaginis, priešdėlinis, galūninis ir dūryba. Dūriniai su 

prepoziciniais nelietuviškos kilmės dėmenimis ( -audio, - eko, 

-bio, -eletro, -stereo, -makro, - mikro, -moto,- pop,-euro...). 

Sudėtiniai terminai, jų taisyklingas vartojimas .Vienaskaitos ir 

daugiskaitos formos (apimtis ar apimtys, įtaka ar įtakos...). 

 

8. Skaitvardžių formos. Įvardžiuotinių skaitvardžių 

vartosena (Trečioji tarptautinė informatikų konferencija, 

Kovo 11-osios Nepriklausomybės aktas). 

Įvardžiuotiniai ir neįvardžiuotiniai būdvardžiai 

(Aukščiausiasis Teismas, viešoji įmonė, nešiojamieji 

kompiuteriai, skiriamoji geba, bet vidutinės pajamos, 

viduriniai amžiai). 

Sangrąža specialybės kalboje. Netaisyklingas sangrąžinių 

veiksmažodžių formų vartojimas (gaunamas ne gaunasi 

rezultatas, problemos sprendžiamos, ne sprendžiasi). Dalyviai 

daiktavardžių vietoje (darbuotojas, ne dirbantysis, 

tarpininkas, ne tarpininkaujantis). 

 

9. Didžiųjų raidžių rašymas įvairių institucijų, įstaigų 

dokumentuose. 

Santrumpos ir sutrupinimai specialybės kalboje ( ES, 

LTS, PVM, UAB, VŠĮ, VĮ ). Simbolinės santrumpos (h, min 

,mm...). Grafiniai žodžių sutrumpinimai (adr.- adresas, apyl,. 

a. – apylinkė, aps. apskr. -apskritis, depart. – departamentas, 

el, p.- elektroninis paštas). 

 

10. Bendrieji mokslinio teksto dalių rašymo ypatumai. 

Įžangos elementai (turinys, pratarmė, padėkos, iliustracijų 

sąrašas). Įvado struktūra (problemos formulavimas, 

literatūros nagrinėjamų klausimų aptarimas, darbo prielaidų, 

tikslų, objekto bei tiriamosios medžiagos, taikomų metodų 

aprašymas, hipotezių kėlimas, darbo aktualumo aiškinimas). 

Dėstymas (tyrimo proceso aprašymas, analizės, rezultatų 

pateikimo būdai ir kt.). Apibendrinimas ir išvados. Priedų 

tvarkymas ir pateikimas. Išnašos ir nuorodos. 

 

11. Viešasis kalbėjimas. Viešasis ir neviešasis kalbėjimas. 

Viešasis monologinis ir dialoginis kalbėjimas kaip 

bendravimo formos. Monologinio ir dialoginio kalbėjimo 

svarba, vieta ir savitumas specialybės tema, atitikimas etikos 

normoms. 



 

12. Informatikams svarbios viešųjų kalbų rūšys - 

pranešimas, komentavimo ir konsultavimo kalbos, savitos ir 

skiriamosios tų kalbų ypatybės. Viešųjų kalbų struktūra 

(kreipimasis, įžanga, prepozicija, padalijimas, 

argumentavimas, dalykinis išplėtojimas, apibendrinimas). 

 

13. Dialoginio kalbėjimo rūšys (pokalbis, polemika, 

diskusija). 

 

14. Pasirengimas viešajam dialogui. Jo strategija ir 

taktika (taikymasis prie kalbėjimo aplinkos, tezių ir argumentų 

pateikimas, replikos, tinkamas reagavimas į aplinką, 

patylėjimas ir nutylėjimas). 

 

15. Kalba elektroninėje terpėje. 

 

Temos viešajam kalbėjimui ir moksliniams tekstams :  

1. Informacinė visuomenė. Pagrindinės informacijos 

technologijų sąvokos. Kompiuterių techninė įranga ( 

procesoriai, kompiuterio magistralės, garso įtaisai, 

spausdintuvai, vaizduokliai, prievadai, modemai...),  

atmintinės ir laikmenos. Kalbos etika. 

2. Informacijos ir informacijos technologijų ( informacija, 

programinė įranga, kompiuterių tipai, paslaugų ir vartotojų 

darbo vietos kompiuteriai, sisteminė ir taikomoji programinė 

įranga, informacijos technologijų naudojimas) terminai, 

tikslingas jų vartojimas. 

3. Naujausios kompiuterinės programos. 

4. Informacinių technologijų panaudojimo profesiniu 

aspektu aptarimas. 

5. Informacinės technologijos - šiuolaikinės ekonomikos 

žinių pagrindas. 

6. Informacija ir komunikacija (erdvinė, istorinė ir 

kultūrinė samprata). 

7. Kompiuterių tinklai ir informacijos apsauga. 

Internetinių tinklų terminija, jos taisyklingas vartojimas, 

elektroninės  raštvedybos kalbos etika. Rašto ženklų problema. 

8. Elektroninio verslo bei paslaugų terminologija. 

9. Informacinių technologijų naujovių aptarimas. 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Studentai, nepraleidę daugiau kaip 2 seminarų, teigiamam 

pažymiui parašę 2 kolokviumus ir atsiskaitomuosius darbus, skaitę 

pranešimą specialybės tema, gauna įvertinimą iš semestro pažymių 

vidurkio. Kiti rašo dalyko baigiamąjį kontrolinį testą. Studentams, 

praleidusiems 7 seminarus ir/arba neatsiskaičiusiems kolokviumų, 

įskaitos  laikyti neleidžiama.   

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Naujosios technologijos ir kompiuterijos terminija. Kaulakienė 

A., Vilnius. 2006 

2, Keėturkalbis informatikos terminų žodynas, 2009, Vilnius. 

3, Www.vlkk.lt 
4. Pagrindinės informacijos technologijos sąvokos, Vilnius. 2001.   
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        podpis osoby składającej sylabus 
 

http://www.vlkk.lt/

