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LIETUVIŲ KALBA
Multimedijos kalbos ir kultūros kursas migrantams

A2 lygis
Kaip bendrauti kasdienin÷se situacijose Lietuvoje

Projektą finansuoja Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programa
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MODULIS 3
DARBO PAIEŠKA

Darbo paieška
Modulis susijęs su darbo paieškos tema: Kaip reikia prisistatyti ieškant darbo? Kur galime
ieškoti darbo?

Kur galiu rasti informacijos apie

darbo skelbimus? Šalies informacijoje

pateikiama informacija apie gyvenimo aprašymą, ieškant darbo Lietuvoje.

Modulio turinys
Situacija
Darbo biržoje
Susitikimo atšaukimas
Darbo paieška
Pokalbis d÷l darbo
Prisistatymas
Šalies informacija

Modulis 3

Bendravimo būdas
Dialogas
Dialogas
Dialogas
Dialogas
Dialogas
Pateikta informacija

Mokymosi turinys
Veiksmažodis
Veiksmažodis
Veiksmažodis
Veiksmažodis
Veiksmažodis
Gyvenimo aprašymas
ieškant darbo Lietuvoje
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Dialogas Nr. 1
Darbo biržoje

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 3, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 3.1)

Pokalbis

Situacija: Pokalbis tarp
administrator÷s ir Mariaus
Darbo biržoje.
Veik÷jai: Administrator÷ ir
Marius.
Vieta: Darbo birža.

Administrator÷:

Laba diena. Klaip÷dos darbo birža. Laima klauso. Kuo gal÷čiau Jums
pad÷ti?

Marius:

Laba diena, skambina Marius Lekovas. Nor÷čiau užsiregistruoti darbo
biržos specialisto konsultacijai.

Administrator÷:

Palaukite minut÷lę. Aš Jus sujungsiu su darbo biržos konsultante Erika
Simonavičiūte. Ji yra mūsų karjeros konsultant÷.
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Marius:

Ačiū Jums .

Erika:

Laba diena. Erika Simonavičiūt÷ klauso.

Marius:

Laba diena. Mano vardas yra Marius Lekovas. Nor÷čiau užsiregistruoti
konsultacijai.

Erika:

Supratau. Ar gal÷tum÷te ateiti kitą pirmadienį, 10:00 valandą. Ar toks
laikas Jums tinka?

Marius:

Taip, tinka. Savo dukrytę kiekvieną dieną vedu į darželį nuo 8 iki 15
valandos.

Erika:

Gerai. Tuomet taip ir susitariame. Aš Jūsų lauksiu pirmadienį, 16 dieną,
10 valandą.

Marius:

Taip, labai gerai.

Erika:

Mano kabinetas 215. Prieš tai nueikite pas administratorę, užpildykite
reikiamus dokumentus, o tuomet ateikite pas mane. Nepamirškite
atsinešti visų reikalingų dokumentų. Jei nežinote kokių - informacija
apie tai, kokie dokumentai yra reikalingi, yra pateikta mūsų tinklalapyje.

Marius:

Taip, būtinai pasižiūr÷siu ir viską atsinešiu.

Erika:

Jei turite, atsineškite ir trumpą savo gyvenimo aprašymą, kurį Jums
pad÷siu papildyti ar pataisyti.

Marius:

Taip, turiu gyvenimo aprašymą, tuomet jį irgi pasiimsiu. Nor÷čiau dar
kai ko paklausti. Sakykite, ar tiks mano asmens tapatyb÷s kortel÷, nes
šiuo metu neturiu savo paso.

Erika:

Taip, asmens tapatyb÷s kortel÷ tinka visiems Europos Sąjungos
piliečiams.

Marius:

Supratau, tuomet ją ir pasiimsiu. Ačiū Jums už patarimus.
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Erika:

D÷kui ir Jums. Lauksime Jūsų 16 dieną, 10 valandą. Iki pasimatymo,
Mariau.

Marius:

Viso gero.

1 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.
a. Marius Lekovas paskambino į darbo biržą.
b. Karjeros konsultant÷ Erika Mariui pasiūl÷ ateiti kitą antradienį, 10 valandą.
c. Marius turi sūnų, kurį veda į darželį.
d. Erika įsp÷jo Marių, kad jis atsineštų visus reikiamus dokumentus.
e. Erika apgailestavo, kad ne visa informacija apie tai, kokie dokumentai yra reikalingi, yra
pateikta darbo biržos tinklalapyje.

2 Pratimas
Parašykite tinkamą būtojo kartinio laiko veiksmažodžio formą.

1. Vakar aš __________________________________ (važiuoti) į Vilnių.
2. Savaitgalį mes su mama ________________________ (eiti) į kiną.
3. Praeitą vasarą mes ___________________________ (būti) Ispanijoje.
4. (Reik÷ti) ___________________________ man nusipirkti tuos batus.
5. Ar tu ________________________ (nusipirkti), ko nor÷jai?
6. Žiemą jūs ______________________ (aplankyti) senelį.
7. Vakar mes __________________ (valgyti) picą.
8. Anksčiau man ________________________ (patikti) ledai, dabar aš jų nem÷gstu.
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9. Anksčiau aš _____________________ (m÷gti) žuvį, dabar man labiau patinka m÷sos
patiekalai.
10. Tavo vyras vakar v÷lai __________________ (grįžti) namo.
11. Aš ________________________ (prad÷ti) eiti į mokyklą 7 metų.
12. Mokyklą aš _________________ (baigti) 2000 m.
13. Ar jūs _______________________ (pasiruošti) vykti į kelionę?
14. Visą vakarą aš ________________________ (daryti) namų darbus.
15. Savaitgalį mes su vyru ___________________________ (sportuoti) sporto klube.
16. Vakar mes _______________________ (vaikščioti) pajūriu.
17. Ar tu _____________________________ (paimti) raktą nuo kabineto?
18. Ar tu ________________________ (matyti) filmą „Valgyk. Myl÷k. Melskis.“?

3 Pratimas
Sukurkite istoriją vartodami šiuos veiksmažodžius: atostogauti, keliauti, eiti, lipti, skristi,
važiuoti, užsisakyti, laukti, skambinti, tik÷tis, pakilti, ieškoti, valgyti, miegoti, patik÷ti,
vaikščioti, maudytis, gerti, šokti.
Pasakojimą rašykite būtuoju kartiniu laiku!

....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

4 Pratimas
Parašykite tinkamą būtojo dažninio laiko veiksmažodžio formą.

1. Kiekvieną dieną Jonas _________________(išvesti) savo šunį pasivaikščioti į parką.
2. Karalius ________________(leisti) savo dukterims kelti įspūdingas puotas pilyje.
3. Mobilusis telefonas_______________(suskamb÷ti) vis tuo pačiu laiku.
4. Dažniausiai Petriukas ____________________(žaisti) su savo mylimiausiu meškučiu,
kurį padovanojo močiut÷.
5. Žiemą vaikai ______________________(važin÷tis) rogut÷mis per girgždantį sniegą.
6. Seneliai __________(rasti) miške labai daug grybų, o mama ______________(virti) iš
jų skaniausius patiekalus.
7. Kai _____________(lyti) lietus, po jo visada ____________(pasirodyti) vaivorykšt÷.
8. Jonas labai ________________(m÷gti) šokoladinius ledus sy vyšnia.
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Dialogas Nr. 2

Susitikimo atšaukimas
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 3, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 3.2)

Pokalbis

Situacija: Pokalbis tarp
administrator÷s ir Mariaus
Darbo biržoje.
Veik÷jai: Administrator÷ ir
Marius.
Vieta: Darbo birža.

Administrator÷:

Laba diena, Klaip÷dos darbo birža, Laima klauso. Kuo gal÷čiau Jums
pad÷ti?

Marius:

Laba diena, skambina Marius Lekovas. Gal gal÷tum÷te sujungti su
konsultante Laima Simonavičiūte?

Administrator÷:

Minut÷lę, tuoj sujungsiu.

Marius:

Ačiū.
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Laima:

Laba diena, Laima Simonavičiūt÷ klauso.

Marius:

Laba diena, skambina Marius Lekovas. Nor÷jau Jus informuoti bei
pasiteirauti d÷l mūsų rytdienos susitikimo.

Laima:

Sakykite, kas nutiko?

Marius:

Susirgau. Smarkiai karščiuoju, tod÷l šeimos gydytojas rekomendavo
likti namuose. Deja, negal÷siu ateiti pas Jus. Susitikimą teks atid÷ti.

Laima:

D÷koju, kad informavote mane. Galime susitarti d÷l kito laiko. Bet jei ir
iki paskirto laiko vis dar sirgsite, informuokite mane ir susitarsime d÷l
kito laiko. Galime tartis susitikti po savait÷s: 23 dieną, 10 valandą. Ar
Jums tiks toks laikas?

Marius:

Taip, šis laikas, manau, tiks. Tikiuosi, iki to laiko tikrai pasveiksiu.

Laima:

Tuomet linkiu greičiau pasveikti. Kai atvyksite, nepamirškite atsinešti ir
pažymą iš gydytojo, kad sirgote. Pažymą reik÷s įsegti į bylą tam, kad
būtų aišku, kod÷l negal÷jote atvykti paskirtu laiku.

Marius:

Labai ačiū Jums. Tuomet iki pasimatymo 23 dieną, 10 valandą. Pažymą
būtinai atsinešiu. Ačiū dar kartą.

Laima:

Iki pasimatymo.

Marius:

Viso gero.

5 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Marius susirgo, tod÷l susitikimą pasiūl÷ atid÷ti.
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b. Konsultant÷ Laima įsp÷jo Marių, kad jis nepamirštų atsinešti pažymos iš gydytojo, kad
sirgo.
c. Laima ir Marius susitar÷ susitikti po dviejų savaičių.
d. Konsultant÷ Laima pasak÷ Mariui, kad pažymą reik÷s įsegti į bylą tam, kad būtų aišku,
kod÷l jis negal÷jo atvykti paskirtu laiku.
e. Marius nusprend÷ daugiau nebesikreipti į konsultantę Laimą.

6 Pratimas
Įrašykite tinkamą esamojo laiko veiksmažodžio formą.

Jo vardas yra Gediminas. Jis yra verslininkas. Kasdien jam (tekti, tenka, teko)
______________________ labai daug bendrauti, dirbti kompiuteriu. Yra labai užsi÷męs.
Įprastai jis (atsikelti, atsikelia, atsik÷l÷) ________________________ 6 valandą ryto. Tuomet
(praustis, prausiasi, praus÷si) __________________________, (valytis, valosi, val÷si)
_____________________

dantis,

__________________________

plaukus.

(šukuotis,
(Apsirengti,

šukuojasi,
apsirengia,

šukavosi)
apsireng÷)

_________________ švariais marškiniais.
7 ryto jis (pusryčiauti, pusryčiauja, pusryčiavo) ____________________. Na, o 7.30 jis jau
(ateiti, ateina, at÷jo) _______________________ į savo kabinetą.
Iki 9 valandos ryto jis (planuoti, planuoja, planavo) ______________________ darbus,
(skaityti, skaito, skait÷) ______________________ elektroninius laiškus, (atsakyti, atsako,
atsak÷) _________________į juos.
Nuo 10 ryto (skambinti, skambina, skambino) _________________ savo partneriams,
(važiuoti, važiuoja, važiavo) _____________________ į susitikimus su klientais. Kartais jo
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partneriai (atvažiuoti, atvažiuoja, atvažiavo)__________________ ir pas jį. Jie kartu
(diskutuoti, diskutuoja, diskutavo) __________________________, (analizuoti, analizuoja,
analizavo)

_____________________________,

(bendrauti,

bendrauja,

bendravo)

______________________. Dažnai (važiuoti, važiuoja, važiavo) ______________________
kartu papietauti ar išgerti kavos.
Gedimino darbas n÷ra lengvas. Jis yra atsakingas už kokybišką, sklandžią įmon÷s veiklą,
savo darbuotojus. Gediminas (nor÷ti, nori, nor÷jo) _______________________, kad jo
bendrov÷ klest÷tų, būtų žinoma kaip įmon÷, kuri (puosel÷ti, puosel÷ja, puosel÷jo)
_____________________atsakingą verslą.
Apie 13 -14 valandą jis (pietauti, pietauja, pietavo) _____________________. (Rinktis,
renkasi, rinkosi)_______________________ restoranus, kuriuose gaminamas kokybiškas,
šviežias

maistas.

(Vertinti,

vertina,

vertino)

________________________

malonų

aptarnavimą. Jis (m÷gti, m÷gsta, m÷go) _______________________skaniai pavalgyti.
Po pietų, apie 14 valandą jis (tęsti, tęsia, tęs÷) __________________ savo prad÷tus darbus,
(užsiimti, užsiima, užsi÷m÷)______________________ projektų įgyvendinimu, (spręsti,
sprendžia, sprend÷) ________________________ kasdienines problemas, (kurti, kuria, kūr÷)
_____________________strateginius planus, (vystyti, vysto, vyst÷)
____________________ ateities galimybes.
Savo darbą jis (baigti, baigia, baig÷) ___________________________ apie 17-18 valandą
vakaro. Tuomet (važiuoti, važiuoja, važiavo) ________________________________ namo.
Lengvai (užkąsti, užkanda, užkando) ____________________ ir dažniausiai (važiuoti,
važiuoja, važiavo)__________________į sporto klubą. Ten (sportuoti, sportuoja, sportavo)
__________________. Jo pam÷gtame sporto klube (sportuoti, sportuoja, sportavo)
_____________________ ir jo draugai. Grįžęs namo dar šiek tiek (pails÷ti, pailsi, pails÷jo)
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______________________,
televizorių.

(pažiūr÷ti,

pažiūri,

_______________________

pažiūr÷jo)

(Pabendrauti

______________________
pabendrauja,

pabendravo)

________________________ su šeima, žmona, vaikais.
Miegoti (eiti, eina, ÷jo) _____________________ apie 23 valandą vakaro.
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Dialogas Nr. 3

Darbo paieška
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 3, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 3.3)

Pokalbis

Situacija: Pokalbis tarp
Mariaus ir Laimos d÷l darbo.
Veik÷jai: Marius ir Laima.
Vieta: Biuras.

Marius:

Laba diena.

Laima:

Laba diena, Mariau. Prašau pris÷skite.

Marius:

Ačiū. Štai mano dokumentai bei asmens tapatyb÷s kortel÷.

Laima:

Ačiū. Taigi, esate atvykęs iš Baltarusijos. Jūsų specializacija yra
viešbučių valdymas.

Marius:

Taip, įgijau šią kvalifikaciją prieš septynerius metus. O dabar jau trejus
metus gyvenu Lietuvoje kartu su žmona ir dukrele.

Modulis 3
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Laima:

Puiku. Dabar paprašysiu atsakyti į kelis svarbius klausimus tam, kad
gal÷tume prad÷ti darbo paiešką. Ar nor÷tum÷te dirbti darbą, susijusį su
Jūsų profesija? O gal save įsivaizduojate dirbantį visai kitokioje srityje?

Marius:

Būtų smagu, jei gal÷čiau rasti darbą kokiame nors viešbutyje ar
restorane. Taip pat gal÷čiau dirbti ir pardav÷ju ar konsultantu. Tiktų ir
kasininko darbas parduotuv÷je.

Laima:

Labai gerai. Suprantu, kad nor÷tum÷te dirbti visą dieną visu etatu?

Marius:

Taip, žinoma. Dabar, kai jau dukra prad÷jo eiti į darželį, galime su
žmona ramiai dirbti.

Laima:

O kaip d÷l savaitgalių? Ar galite dirbti jų metu?

Marius:

Taip, galiu, tai tikrai nebūtų problema. Mano žmona visada būna
namuose savaitgaliais, tod÷l tikrai gal÷čiau kartais padirb÷ti ir
savaitgaliais.

Laima:

Puiku. Sakykite, Mariau, ar Jūs turite vairuotojo pažym÷jimą?

Marius:

Taip, žinoma turiu. Vairuoju mašiną jau penkiolikti metai.

Laima:

Labai gerai. Džiugu, kad lietuviškai kalbate labai gerai. Ar mokate kitų
užsienio kalbų?

Marius:

Taip. Laisvai kalbu anglų kalba. Mokiausi jos mokykloje, po to
universitete. Anglų kalbos įgūdžius tobulinau ir dirbdamas viešbutyje.
Taip pat, suprantama, kalbu ir rusiškai.

Laima:

Šaunu gird÷ti. Taigi Jūs jau esate dirbęs pagal savo profesiją?

Marius:

Taip. 4 metus dirbau viešbučio administratoriumi.

Modulis 3
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Laima:

Taip. Labai gerai. Pasižym÷jau visus duomenis, kurie mane domino. Jei
tur÷sime kokį nors įdomų pasiūlymą, iškart Jus informuosime. Gal turite
kokių nors klausimų?

Marius:

Šiuo metu ne.

Laima:

Tuomet šiandien viskas. Artimiausiu metu Jums paskambinsiu ir
pranešiu apie kitą mūsų susitikimą. Sudie.

Marius:

Ačiū. Viso gero.

7 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. At÷jęs į susitikimą Marius neatsineš÷ dokumentų bei asmens tapatyb÷s kortel÷s.
b. Viešbučių valdymo specialybę Marius įgijo prieš septynerius metus.
c. Marius papasakojo konsultantei, kad jis jau trejus metus gyvena Lietuvoje kartu su žmona
ir dukrele.
d. Marius įsp÷jo Laimą, kad jis negali dirbti savaitgaliais.
e. Laima pažad÷jo paskambinti Mariui ir pranešti, kada bus kitas susitikimas.

8 Pratimas
Atsakykite į klausimus. Atsakydami į juos pavartokite kuo daugiau būtojo kartinio ir esamojo
laiko veiksmažodžių. Taip pat pavartokite pateiktus daiktavardžius.
Vaikyst÷ – vaikyst÷je
Jaunyst÷ – jaunyst÷je

Modulis 3
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Senatv÷ – senatv÷je
Praeitis – praeityje
Ateitis – ateityje
Kelion÷ – kelion÷je
Pradžia – pradžioje
Pabaiga – pabaigoje
Įsid÷m÷kite!
Važiuoti kuo? Mašina, traukiniu, autobusu, dviračiu.
Skristi kuo? L÷ktuvu.
Plaukti kuo? Laivu.
Klausimai:
1. Kuo domit÷s?
Pavyzdys:
Aš domiuosi menu. Taip pat man patinka sportuoti, lankytis įvairiuose renginiuose.

2. Ką veikiate laisvalaikiu?
3. Kur keliavote praeitą vasarą?
4. Ką m÷gote daryti vaikyst÷je? Ką m÷gstate veikti dabar?
5. Ką galvojote veikti anksčiau ir ką galvojate dabar?
6. Kokiomis transporto priemon÷mis Jums patinka keliauti?
7. Papasakokite, kaip anksčiau atrod÷te ir kaip atrodote dabar?

....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

9 Pratimas
Aprašykite m÷gstamiausią vaikyst÷s pasaką, vartojant būtojo kartinio laiko veiksmažodžio
formą.
(Pavyzdys: Kartą gyveno du ežiukai. Jie sutiko lapę.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Modulis 3
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Dialogas Nr. 4

Pokalbis d÷l darbo
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 3, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 3.4)

Pokalbis

Situacija: Pokalbis tarp
Mariaus ir Laimos d÷l darbo.
Veik÷jai: Marius ir Laima.
Vieta: Biuras.

Marius:

Alio. Marius klauso.

Laima:

Laba diena, Mariau. Jums skambina Laima Simonavičiūt÷ iš darbo
biržos.

Marius:

Laba diena.

Laima:

Turiu Jums gerą žinią. Šiuo metu viešbutis „Panorama“ ieško
administratoriaus. Sakykite, ar Jus domintų šis pasiūlymas?

Marius:

Modulis 3

Puiku. Žinoma, domina.
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Laima:

Tuomet tur÷tum÷te nuvykti

į viešbutį „Panorama“ ir pasikalb÷ti d÷l

darbo.
Marius:

Supratau. Sakykite, gal žinote, kada vyks pokalbis d÷l pri÷mimo į darbą.

Laima:

Viešbučio personalo vadov÷ Jums pasiūl÷ ateiti poryt, 9 valandą.
Sakykite, ar gal÷site tuo metu dalyvauti?

Marius:

Taip, žinoma, gal÷siu. Nor÷čiau dar kai ko Jūsų paklausti.

Laima:

Taip, klauskite.

Marius:

Kokių dokumentų reik÷tų pasiimti?

Laima:

Būtinai pasiimkite savo gyvenimo aprašymą, kurį pakoregavome ir
papild÷me pra÷jusio susitikimo metu. Taip pat tur÷kite savo asmens
tapatyb÷s kortelę. To pirmą kartą, manau, tur÷tų pakakti.

Marius:

Puiku. Ačiū už pagalbą.

Laima:

Linkiu Jums s÷km÷s ir viso geriausio.

Marius:

Ačiū už skambutį. Viso gero.

10 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Konsultant÷ Laima paskambino Mariui ir pasiūl÷ darbą.
b. Viešbučiui ,,Panorama” yra reikalingas administratoriaus pad÷j÷jas.
c. Viešbučio direktor÷ pasiūl÷ Mariui ateiti poryt, 9 valandą.
d. Konsultant÷ Laima patar÷ Mariui pasiimti savo gyvenimo aprašymą bei asmens tapatyb÷s
kortelę.
e. Pokalbio pabaigoje Marius supyko ir neatsisveikino su konsultante Laima.

Modulis 3

puslapis

- 22 -

Migrantų mokymas valstybin÷s kalbos Europos šalyse

11 Pratimas
Atsakykite į klausimus, parašykite apie save.

o Kokioje šeimoje užaugote?
o Kuo svajojote būti vaikyst÷je?
o Ar vaikyst÷je išryšk÷jo koks nors Jūsų talentas?
o Kokios pamokos mokykloje labiausiai sek÷si?
o Kaip nusprend÷te kur stoti? Kod÷l?
o Kas yra parašyta Jūsų diplome?
o Kokia buvo pirmoji Jūsų darbo pozicija?
o Kokius darbus esate dirbusi/ęs anksčiau?
o Ką šiandien darote?
o Ar esate vedęs/ištek÷jusi?
o Ar turite vaikų?
o Kuo domit÷s?
o Ką veikiate laisvalaikiu?
o Kokios yra stipriausios Jūsų charakterio savyb÷s?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

12 Pratimas
Įrašykite tinkamą veiksmažodžio formą.

Miškas prie jūros ____________________(žaliuoti) gražiausiomis pavasario spalvomis.
Tolumoje _____________________(aid÷ti) vaikų balsai, paukščių giesm÷s ir jūros ošimas.
Staiga

tik

______________________(šokti)

vover÷

iš

medžio

ir

__________________(pab÷gti) tolumoje. Mamos su vaikais ____________(m÷gti) mišką.
Jame vaikai _____________________(susipažinti) su gamta, augalais, mažaisiais miško
gyvūnais. Miške visi __________________(gal÷ti) _________________(rasti) daug uogų,
kuriose ____________(būti) vertingų vitaminų. Visi________________(džiaugtis) mišku,
kuriame ______________(būti) laukiamas kiekvienas. Miškas _____________(būti) poilsio
vieta,

kurioje

gražiausias

Modulis 3

medžiai

__________________(kalb÷ti)
savo

ir

_______________(pasakoti)

gyvavimo

istorijas.
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Dialogas Nr. 5

Prisistatymas
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 3, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 3.5)

Pokalbis

Situacija: Pokalbis tarp
Mariaus ir Ingos d÷l darbo.
Veik÷jai: Marius ir Inga.
Vieta: Viešbutis.

Marius:

Laba diena.

Inga:

Laba diena. Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti?

Marius:

Esu Marius Lekovas. Mano darbo biržos konsultant÷ paskyr÷ susitikimą
su Jumis šiandien, 9 valandą.

Inga:

Taip, taip, pamenu. Malonu susipažinti, aš esu Inga Venslovait÷. Šiame
viešbutyje dirbu personalo vadove.

Marius:

Modulis 3

Malonu ir man.
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Inga:

Prašau pris÷sti.

Marius:

Ačiū.

Inga:

Sakykite, ar atsineš÷te gyvenimo aprašymą? Gal gal÷tum÷te jį
parodyti?

Marius:

Taip, žinoma. Prašau.

Inga:

Ačiū. Taigi, Jūs nor÷tum÷te dirbti viešbučio administratoriumi. Matau,
kad Jūs esate įgijęs viešbučių valdymo specialybę. Labai gerai. Gal
gal÷tum÷te truput÷lį apie save papasakoti.

Marius:

Žinoma. Man 27 – eri metai. Esu vedęs. Su žmona turime ketverių
metų dukrelę. Baigęs mokslus, prad÷jau dirbti viename garsiame
viešbutyje. Ten dirbau ketverius metus. Registratūroje. Kartais taip pat
pagelb÷davau dirbdamas viešbučio restorane.

Inga:

Supratau, patirties turite. Sakykite, Mariau, kokios yra Jūsų stipriosios
pus÷s?

Marius:

Esu atviras ir draugiškas. Dirbu greitai, bet neatmestinai, be to, esu
patikimas. Gerai kalbu anglų bei rusų kalbomis.

Inga:

Labai gerai. Šiame viešbutyje dažnai lankosi svečių iš užsienio, tod÷l
anglų ir rusų kalbų mok÷jimas yra privalumas. Jūsų darbas būtų pasitikti
svečius, juos registruoti, išduoti raktus, taip pat Jums reik÷s bendrauti
telefonu.

Marius:

Suprantama.

Inga:

Na, jei prad÷site čia dirbti, smulkiau apie pareigas papasakosiu v÷liau.
Sakykite, gal turite kokių nors pageidavimų ar klausimų?

Marius:

Modulis 3

Sakykite, kokios būtų darbo valandos?

puslapis

- 26 -

Migrantų mokymas valstybin÷s kalbos Europos šalyse

Inga:

Dirbtum÷te savaitę kintančiu grafiku. Naktimis dirbti nereik÷s, nebent
tais atvejais, kai susikeistum÷te su kitu darbuotoju.

Marius:

Taip, puiku. Nor÷tųsi pabūti vakarais namie su šeima.

Inga:

Suprantu. Sakykite, o jei susirgs dukryt÷, ar tur÷site, kas ją prižiūr÷s?

Marius:

Tai ne problema. Žmona ja pasirūpins. Tur÷čiau dar vieną klausimą.
Sakykite, kokį atlyginimą Jūs siūlote?

Inga:

Bandomajam laikotarpiui siūlome 1500 litų atskaičius mokesčius. Po
bandomojo laikotarpio - 2 200 litų atskaičius mokesčius. Žinoma, jei
darbas atliekamas nepriekaištingai, mes visada pasiruošę motyvuoti
savo darbuotojus.

Marius:

Šaunu gird÷ti.

Inga:

Mariau, jei nebeturite daugiau klausimų, nor÷čiau Jus nudžiuginti. Jūs
esate priimtas. Sakykite, kada gal÷tum÷te prad÷ti darbą? Mums,
žinoma, būtų geriau, jei gal÷tum÷te prad÷ti kuo greičiau.

Marius:

Ačiū Jums labai. Nudžiuginote mane. Darbą gal÷čiau prad÷ti nuo kitos
savait÷s. Sakykite, ar nuo pirmadienio būtų gerai?

Inga:

Taip, pirmadienis tinka idealiai. Ateikite 7 ryto. Supažindinsiu Jus su kitu
administratoriumi, kuris Jums viską parodys. Šį kartą tiek.

Marius:

Ačiū Jums ir iki pasimatymo.

13 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

Modulis 3
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a. Prisistatydamas personalo vadovei Marius pasakojo, jog niekada n÷ra dirbęs garsiame
viešbutyje.
b. Marius gerai kalba ispanų ir anglų kalbomis.
c. Mariui reik÷s pasitikti svečius, juos registruoti, išduoti raktus, taip pat bendrauti telefonu.
d. Marius apgailestavo, kad susirgus dukrytei, jis negal÷s ateiti į darbą. Jam reik÷s ją
prižiūr÷ti.
e. Viešbutyje Marius prad÷s dirbti nuo pirmadienio.

14 Pratimas
Parašykite kuo daugiau veiksmažodžių, kurie nusako, kas vyksta dabar jūsų aplinkoje.
(Pavyzdys: popieriaus lapas guli ant stalo, kat÷ laka pieną ir kt.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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GRAMATIKA

VEIKSMAŽODIS
Veiksmažodžio asmenavimas

Veiksmažodis turi 3 asmenuotes.
Asmenuot÷s nustatomos pagal esamojo laiko III asmens galūnę:

1. Jis, ji b÷ga, neša, ima
2. Jis, ji girdi, tyli, žiūri
3. Jis, ji sako, skaito, rašo
ESAMASIS LAIKAS / vienaskaita
I asmenuot÷

II asmenuot÷

III asmenuot÷

Aš b÷gu

tyliu

matau

Tu b÷gi

tyli

matai

Jis, ji b÷ga

tyli

mato

ESAMASIS LAIKAS / daugiskaita

Modulis 3
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I asmenuot÷

II asmenuot÷

III asmenuot÷

Mes b÷game

tylime

matome

Jūs b÷gate

tylite

matote

Jie, jos b÷ga

tyli

mato

BŪTASIS KARTINIS LAIKAS / vienaskaita
I asmenuot÷

II asmenuot÷

III asmenuot÷

Aš b÷gau

tyl÷jau

mačiau

Tu b÷gai

tyl÷jai

matei

Jis, ji b÷go

tyl÷jo

mat÷

BŪTASIS KARTINIS LAIKAS / daugiskaita
I asmenuot÷

II asmenuot÷

Mes b÷gome

tyl÷jome

mat÷me

Jūs b÷gote

tyl÷jote

mat÷te

Jie, jos b÷go

tyl÷jo

mat÷

Modulis 3
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MODULIS 3
ŠALIES INFORMACIJA:
Gyvenimo aprašymas (CV, lot. Curriculum Vitae – gyvenimo kelias) – duomenys, kuriuos
darbo ieškantis asmuo pirmiausia pateikia galimam darbdaviui. Tai n÷ra tikras asmens
gyvenimo aprašymas: darbdaviui pirmiausia rūpi žmogaus tinkamumas konkrečiam darbui,
faktai patvirtinantys asmens tinkamumą darbui.

Gyvenimo aprašymas tai pirma informacija apie jus ir pirmas asmenyb÷s įvertinimas, galintis
pad÷ti susitikti su darbdaviu įdarbinimo pokalbiui. Rašydami gyvenimo aprašymą išvardinkite
jame savo geriausias savybes, interesus, tuo įtikindami darbdavį, kad Jūs galite būti vienu iš
geriausių kandidatų.
Gyvenimo aprašymas (CV) - tai duomenys apie save, kurie turi gana griežtą formą.
Dažniausiai naudojama CV rašymo tvarka yra tokia:
1. Gimimo data.
2. Vardas, pavard÷.
3. Adresas, telefonai.
4. Šeimynin÷ pad÷tis.
5. Išsilavinimas ir kvalifikacija.
6. Darbo patirtis: įmon÷, pareigos, pagrindin÷s užduotys, atsakomyb÷s sritys.
7. Kita informacija: kalbos, kompiuterio vartojimo lygis, specialūs kursai, hobi.
8. Rekomendacijos.

Modulis 3
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9. Dabartinis atlyginimas.

CV galima akcentuoti faktus, kurie atspindi Jūsų atitikimą reikalavimams. Pvz., jei konkurse
svarbi vadovo darbo patirtis, galite nurodyti, kokio dydžio kolektyvui esate vadovavęs.

Rezium÷ yra pabr÷žiamas tikslas dirbti konkrečioje srityje ar organizacijoje. Darbo patirtis ir
išsilavinimas aprašomi pradedant esamu ir biagiant pačiu pirmuoju. Rezium÷ paprastai yra
aprašoma paskutinių 10 metų patirtis. Jei darbo patirtis yra nedidel÷, galima aprašyti
mokymąsi (disciplinos, mokslo rezultatai, dalyvavimas visuomeninių organizacijų veikloje).
Aprašant išsilavinimą, rezium÷ nerašoma apie vidurinio mokslo baigimą, jei turimas aukštasis
išsilavinimas. Rekomendacijos ir dabartinis atlyginimas nebūtinai minimi. Taip pat galima
nurodyti savo sugeb÷jimus (kalbos: žodžiu / raštu, kompiuterio vartojimo lygis, kt.). Rezium÷
tur÷tų būti glaustos formos ir pageidautina, kad tilptų į 1 lapą.

Taigi, pirmasis prisistatymas kompanijai, kuri siūlo darbą tur÷tų būti apgalvotas: CV
pateikiama informacija tur÷tų būti tiksli, struktūruota, skaitymui patogia forma, neapkraunant
per smulkia informacija ir išskiriant tuos savo darbin÷s biografijos faktus ar sugeb÷jimus,
kurie atspindi atitikimą skelbiamo konkurso atrankos kriterijams.
•

Asmeniniai duomenys (vardas, pavard÷, gimimo metai bei kontaktiniai duomenys).

•

Išsilavinimas (kada prad÷jote ir kada baig÷te mokymo įstaigą, kokioje mokymo
įstaigoje bei kokią specialybę bei mokslo laipsnį įgijote, bei diplomo įgijimo data).

•

Darbo patirtis. Nuo kada iki kada dirbote, darboviet÷s pavadinimas, miestas,
užimamos pareigos (galbūt pareigos keit÷si, tuomet svarbu tai nurodyti), pagrindin÷s

Modulis 3
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funkcijos.
•

Kvalifikacijos k÷limo kursai. Jeigu tokių kursų buvo daug, nurodykite tik tuos kursus,
kurie gali būti svarbūs naujajame darbe.

•

Užsienio kalbų mok÷jimas (kokias užsienio kalbas bei kokių lygiu mokate. Galite
išskirti kalbų žinių lygį raštu ir žodžiu).

•

Kiti įgūdžiai. Svarbu pamin÷ti kitus Jūsų turimus įgūdžius, kurie gali būti svarbūs
naujame darbe: vairavimo stažas, kompiuterin÷s programos, kuriomis dirbate,
buhalterin÷s programos ir kt.

•

Pom÷giai ir asmeniniai ypatumai. Pamin÷kite svarbiausius savo pom÷gius ir
pasiekimus. Tačiau tai n÷ra privaloma gyvenimo aprašymo dalis, jei manote, kad ji
papuoš Jūsų gyvenimo aprašymą, tuomet įrašykite.

•

Rekomendacijos. Pavard÷s, vardai, telefonai buvusių darbdavių, d÷stytojų ar kitų
aukštesnes pareigas einančių asmenų, kurie gal÷s gerai atsiliepti apie Jus. Tačiau tai
n÷ra privaloma gyvenimo aprašymo dalis.

Gyvenimo aprašymo apimtis:

Pernelyg neišsipl÷skite jūsų CV daugiausiai gali užimti 2 A4 formato lapo pus÷s. Puslapių
apačioje nurodykite numerius ši smulkmena daro gerą įspūdį.
Patikrinimas:
Rekomenduojama CV paruošti ne vienu pris÷dimu. Perskaitykite CV kitą dieną po parašymo,
tik÷tina, kad nor÷site ką nors pataisyti. Po to duokite jį perskaityti kam nors kitam ir
paprašykite patarimo, kaip jį patobulinti. Tai, ką paraš÷te, gali atrodyti paprasta ir akivaizdu

Modulis 3

puslapis

- 33 -

Migrantų mokymas valstybin÷s kalbos Europos šalyse

jums, tačiau ne darbdaviui. Taigi skaitykite savo CV v÷l ir v÷l, trumpinkite ir tobulinkite.
Gyvenimo aprašymo pavyzdžių galite rasti:
http://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae/examples
Informacija pateikta remiantis:
http://www.rekvizitai.lt/dokumentu-pavyzdziai/cv-gyvenimo-aprasymas/
http://www.cvmarket.lt/career.php?menu=1&lastmenu=22&career_style

15 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

1. Rezium÷ paprastai yra aprašoma paskutinių 10 metų patirtis.
2. Gyvenimo aprašyme yra pateikiama informacija apie šeimyninę pad÷tį.
3. Gyvenimo aprašyme privaloma pateikti informaciją apie darbo patirtį.
4. Svarbu pamin÷ti kitus Jūsų turimus įgūdžius, kurie gali būti svarbūs naujame darbe:
vairavimo stažas, kompiuterin÷s programos, kuriomis dirbate, buhalterin÷s programos
ir kt.

Modulis 3
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ŽODYNAS:
1. Darbas, vyr. g., daikt.;
2. Paieška, mot. g., daikt.;
3. Pokalbis, vyr.. g., daikt.;
4. Darbuotojas, vyr. g., daikt.;
5. Darbdavys, vyr. g., daikt.;
6. Darbintis, veiksm.
7. Susitikimas, vyr. g., daikt.;

Legenda:
Mot. g.=moteriška gimin÷
Vyr. g.= vyriška gimin÷
Daikt. – daiktavardis
Būdv. – būdvardis
Veiksm. - veiksmažodis

8. Įgūdis, vyr. g., daikt.;
9. Patirtis, mot. g., daikt.;
10. Kompetencija, mot. g., daikt.;
11. Išsilavinimas, vyr. g., daikt.;
12. Kvalifikacija, mot. g., daikt.
13. Interesas, vyr. g., daikt.
14. Savyb÷, mot. g., daikt.
15. Atsiliepimas, vyr. g., daikt.

INTERNETINIS ŽODYNAS:
http://lkzd.lki.lt/Zodynas/Visas.asp
http://ualgiman.dtiltas.lt/kalbos_patarimai.html
http://dz.lki.lt/
http://www.tzz.lt/
http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/
http://www.zodziai.lt/
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ATSAKYMAI:
1 Pamoka – Darbo biržoje

1 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.
a. Marius Lekovas paskambino į darbo biržą. TEISINGAS
b. Karjeros konsultant÷ Erika Mariui pasiūl÷ ateiti kitą antradienį, 10 valandą. NETEISINGAS
c. Marius turi sūnų, kurį veda į darželį. NETEISINGAS
d. Erika įsp÷jo Marių, kad jis atsineštų visus reikiamus dokumentus. TEISINGAS
e. Erika apgailestavo, kad ne visa informacija apie tai, kokie dokumentai yra reikalingi, yra
pateikta darbo biržos tinklalapyje. NETEISINGAS

2 Pratimas
Parašykite tinkamą būtojo kartinio laiko veiksmažodžio formą.

19. Vakar aš važiavau (važiuoti) į Vilnių.
20. Savaitgalį mes su mama ÷jome (eiti) į kiną.
21. Praeitą vasarą mes buvome (būti) Ispanijoje.
22. (Reik÷ti) Reik÷jo man nusipirkti tuos batus.
23. Ar tu nusipirkai (nusipirkti), ko nor÷jai?
24. Žiemą jūs aplank÷te (aplankyti) senelį.
25. Vakar mes valg÷me (valgyti) picą.
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26. Anksčiau man patikdavo (patikti) ledai, dabar aš jų nem÷gstu.
27. Anksčiau aš m÷gau(m÷gti) žuvį, dabar man labiau patinka m÷sos patiekalai.
28. Tavo vyras vakar v÷lai grįžo (grįžti) namo.
29. Aš prad÷jau (prad÷ti) eiti į mokyklą 7 metų.
30. Mokyklą aš baigiau (baigti) 2000 m.
31. Ar jūs pasiruoš÷te (pasiruošti) vykti į kelionę?
32. Visą vakarą aš dariau (daryti) namų darbus.
33. Savaitgalį mes su vyru sportavome (sportuoti) sporto klube.
34. Vakar mes vaikščiojome (vaikščioti) pajūriu.
35. Ar tu pa÷mei (paimti) raktą nuo kabineto?
36. Ar tu matei (matyti) filmą „Valgyk. Myl÷k. Melskis.“?

4 Pratimas
Parašykite tinkamą būtojo dažninio laiko veiksmažodžio formą.

9. Kiekvieną dieną Jonas išvesdavo (išvesti) savo šunį pasivaikščioti į parką.
10. Karalius leisdavo (leisti) savo dukterims kelti įspūdingas puotas pilyje.
11. Mobilusis telefonas suskamb÷davo (suskamb÷ti) vis tuo pačiu laiku.
12. Dažniausiai Petriukas žaisdavo (žaisti) su savo mylimiausiu meškučiu, kurį
padovanojo močiut÷.
13. Žiemą vaikai važin÷davosi (važin÷tis) rogut÷mis per girgždantį sniegą.
14. Seneliai rasdavo (rasti) miške labai daug grybų, o mama virdavo (virti) iš jų
skaniausius patiekalus.
15. Kai lydavo (lyti) lietus, po jo visada pasirodydavo (pasirodyti) vaivorykšt÷.

Modulis 3

puslapis

- 37 -

Migrantų mokymas valstybin÷s kalbos Europos šalyse

16. Jonas labai m÷gdavo (m÷gti) šokoladinius ledus su vyšnia.

2 Pamoka- Susitikimo atšaukimas

5 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Marius susirgo, tod÷l susitikimą pasiūl÷ atid÷ti. TEISINGAS
b. Konsultant÷ Laima įsp÷jo Marių, kad jis nepamirštų atsinešti pažymos iš gydytojo, kad
sirgo. TEISINGAS
c. Laima ir Marius susitar÷ susitikti po dviejų savaičių. NETEISINGAS
d. Konsultant÷ Laima pasak÷ Mariui, kad pažymą reik÷s įsegti į bylą tam, kad būtų aišku,
kod÷l jis negal÷jo atvykti paskirtu laiku. TEISINGAS
e. Marius nusprend÷ daugiau nebesikreipti į konsultantę Laimą. NETEISINGAS

6 Pratimas
Įrašykite tinkamą esamojo laiko veiksmažodžio formą.

Jo vardas yra Gediminas. Jis yra verslininkas. Kasdien jam (tekti, tenka, teko) tenka labai
daug bendrauti, dirbti kompiuteriu. Yra labai užsi÷męs. Įprastai jis (atsikelti, atsikelia, atsik÷l÷)
atsikelia 6 valandą ryto. Tuomet (praustis, prausiasi, praus÷si) prausiasi, (valytis, valosi,
val÷si) valosi dantis, (šukuotis, šukuojasi, šukavosi) šukuojasi plaukus. (Apsirengti,
apsirengia, apsireng÷) Apsirengia švariais marškiniais. 7 ryto jis (pusryčiauti, pusryčiauja,
pusryčiavo) pusryčiauja. Na, o 7.30 jis jau (ateiti, ateina, at÷jo) ateina į savo kabinetą.
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Iki 9 valandos ryto jis (planuoti, planuoja, planavo) planuoja darbus, (skaityti, skaito, skait÷)
skaito elektroninius laiškus, (atsakyti, atsako, atsak÷) atsako į juos.
Nuo 10 ryto (skambinti, skambina, skambino) skambina savo partneriams, (važiuoti, važiuoja,
važiavo) važiuoja į susitikimus su klientais. Kartais jo partneriai (atvažiuoti, atvažiuoja,
atvažiavo) atvažiuoja ir pas jį. Jie kartu (diskutuoti, diskutuoja, diskutavo) diskutuoja,
(analizuoti, analizuoja, analizavo) analizuoja, (bendrauti, bendrauja, bendravo) bendrauja.
Dažnai (važiuoti, važiuoja, važiavo) važiuoja kartu papietauti ar išgerti kavos.
Gedimino darbas n÷ra lengvas. Jis yra atsakingas už kokybišką, sklandžią įmon÷s veiklą,
savo darbuotojus. Gediminas (nor÷ti, nori, nor÷jo) nori, kad jo bendrov÷ klest÷tų, būtų žinoma
kaip įmon÷, kuri (puosel÷ti, puosel÷ja, puosel÷jo) puosel÷ja atsakingą verslą.
Apie 13 -14 valandą jis (pietauti, pietauja, pietavo) pietauja. (Rinktis, renkasi, rinkosi) Renkasi
restoranus, kuriuose gaminamas kokybiškas, šviežias maistas. (Vertinti, vertina, vertino)
vertina malonų aptarnavimą. Jis (m÷gti, m÷gsta, m÷go) m÷gsta skaniai pavalgyti.
Po pietų, apie 14 valandą jis (tęsti, tęsia, tęs÷) tęsia savo prad÷tus darbus, (užsiimti, užsiima,
užsi÷m÷) užsiima projektų įgyvendinimu, (spręsti, sprendžia, sprend÷) sprendžia kasdienines
problemas, (kurti, kuria, kūr÷) kuria strateginius planus, (vystyti, vysto, vyst÷) vysto ateities
galimybes.
Savo darbą jis (baigti, baigia, baig÷) baigia apie 17-18 valandą vakaro. Tuomet (važiuoti,
važiuoja, važiavo) važiuoja namo. Lengvai (užkąsti, užkanda, užkando) užkanda ir
dažniausiai (važiuoti, važiuoja, važiavo) važiuoja į sporto klubą. Ten (sportuoti, sportuoja,
sportavo) sportuoja. Jo pam÷gtame sporto klube (sportuoti, sportuoja, sportavo) sportuoja ir
jo draugai. Grįžęs namo dar šiek tiek (pails÷ti, pailsi, pails÷jo) pailsi, (pažiūr÷ti, pažiūri,
pažiūr÷jo) pažiūri televizorių. Pabendrauja (Pabendrauti pabendrauja, pabendravo) su šeima,
žmona, vaikais. Miegoti (eiti, eina, ÷jo) eina apie 23 valandą vakaro.
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3 Pamoka- Darbo paieška

7 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. At÷jęs į susitikimą Marius neatsineš÷ dokumentų bei asmens tapatyb÷s kortel÷s.
TEISINGAS
b. Viešbučių valdymo specialybę Marius įgijo prieš septynerius metus. TEISINGAS
c. Marius papasakojo konsultantei, kad jis jau trejus metus gyvena Lietuvoje kartu su žmona
ir dukrele. TEISINGAS
d. Marius įsp÷jo Laimą, kad jis negali dirbti savaitgaliais. NETEISINGAS
e. Laima pažad÷jo paskambinti Mariui ir pranešti, kada bus kitas susitikimas. TEISINGAS
4 Pamoka- Pokalbis d÷l darbo

10 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Konsultant÷ Laima paskambino Mariui ir pasiūl÷ darbą. TEISINGAS
b. Viešbučiui ,,Panorama” yra reikalingas administratoriaus pad÷j÷jas. NETEISINGAS
c. Viešbučio direktor÷ pasiūl÷ Mariui ateiti poryt, 9 valandą. NETEISINGAS
d. Konsultant÷ Laima patar÷ Mariui pasiimti savo gyvenimo aprašymą bei asmens tapatyb÷s
kortelę. TEISINGAS
e. Pokalbio pabaigoje Marius supyko ir neatsisveikino su konsultante Laima. NETEISINGAS
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12 Pratimas
Įrašykite tinkamą veiksmažodžio formą.

Miškas prie jūros žaliuoja (žaliuoti) gražiausiomis pavasario spalvomis. Tolumoje aidi (aid÷ti)
vaikų balsai, paukščių giesm÷s ir jūros ošimas. Staiga tik šoko (šokti) vover÷ iš medžio ir
pab÷go (pab÷gti) tolumoje. Mamos su vaikais m÷gsta (m÷gti) mišką. Jame vaikai susipažįsta
(susipažinti) su gamta, augalais, mažaisiais miško gyvūnais. Miške visi gali (gal÷ti) rasti
(rasti) daug uogų, kuriose yra (būti) vertingų vitaminų. Visi džiaugiasi (džiaugtis) mišku,
kuriame yra (būti) laukiamas kiekvienas. Miškas yra (būti) poilsio vieta, kurioje medžiai
kalbasi (kalb÷ti) ir pasakoja (pasakoti) gražiausias savo gyvavimo istorijas.

5 Pamoka- Prisistatymas

13 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.
a. Prisistatydamas personalo vadovei Marius pasakojo, jog niekada n÷ra dirbęs garsiame
viešbutyje. NETEISINGAS
b. Marius gerai kalba ispanų ir anglų kalbomis. NETEISINGAS
c. Mariui reik÷s pasitikti svečius, juos registruoti, išduoti raktus, taip pat bendrauti telefonu.
TEISINGAS
d. Marius apgailestavo, kad susirgus dukrytei, jis negal÷s ateiti į darbą. Jam reik÷s ją
prižiūr÷ti. NETEISINGAS
e. Viešbutyje Marius prad÷s dirbti nuo pirmadienio. TEISINGAS
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15 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

1. Rezium÷ paprastai yra aprašoma paskutinių 10 metų patirtis. TEISINGAS
2. Gyvenimo aprašyme yra pateikiama informacija apie šeimyninę pad÷tį. TEISINGAS
3. Gyvenimo aprašyme privaloma pateikti informaciją apie darbo patirtį. TEISINGAS
4. Svarbu pamin÷ti kitus Jūsų turimus įgūdžius, kurie gali būti svarbūs naujame darbe:
vairavimo stažas, kompiuterin÷s programos, kuriomis dirbate, buhalterin÷s programos
ir kt. TEISINGAS
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VšĮ Socialinių mokslų kolegija
Nemuno g. 2, LT-91199, Klaip÷da, Lietuva
El. paštas: info@smk.lt
Tinklalapis: www.smk.lt

Projekto koordinatorius:

Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
Via delle Fiascaie 12, 50053 Empoli, ITALY
website: www.asev.it

Projektas L-PACK, 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP
Sutarties numeris 2010 – 4125/001-001
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