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Anglų kalbos vadovėlio PERSPECTIVES Pre – intermediate  

(National Geographic Learning 2018) 

R  E C E N Z I J A  

1. BENDRA INFORMACIJA: 

Autoriai:   Lewis Lansford; Daniel Barber; Amanda Jeffries.  

Pavadinimas:                       PERSPECTIVES Pre-intermediate 

Leidykla:  National Geographic Learning  

Leidimo metai: 2018 

Dalykas:  Anglų (pirmoji užsienio) kalba 

Lygis:  (A2/B1) / Pradedantis/ Savarankiškas vartotojas 

Mokymo metai (klasė): 6-7 mokymo metai (7-8 klasės) 

Komplekto dalys: Mokinio knyga su pratybų knyga internete; 

Pratybų knyga su Audio CD; 

 Mokytojo knyga su papildoma medžiaga bei Audio CD ir DVD;  

Priemonė prezentacijoms klasėje (Classroom Presentation tool). 

Serija:                                PERSPECTIVES Pre-intermediate yra pirmoji dalis iš keturių 

lygių vadovėlių serijos. 

 

2. VADOVĖLIO KOMPLEKTO TURINIO VERTINIMAS: 

2.1. Atitiktis bendrajai programai. 

Vadovėlis orientuotas į A2/B1 kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas vidurinio 

ugdymo pakopoje 7 - 8 klasėse (6 - 7 mokymo metai). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio 

Bendrojoje programoje numatytas užsienio (anglų) kalbos dalyko ir bendrąsias 

kompetencijas. 

2.2. Dalyko, bendrųjų kompetencijų ugdymas ir metodika. 

PERSPECTIVES – tai modernus, turiningas kursas, kuris moko šiuolaikinius moksleivius 

mąstyti kritiškai bei lavinti visas keturias kalbines kompetencijas: skaitymą, rašymą, 

klausymą ir kalbėjimą. Jį sudaro keturių vadovėlių serija, nuo A2 (Pradedantis vartotojas) iki 

C1 (Pažengęs vartotojas) lygio pagal bendrąjį Europos šalių kalbų mokymosi aprašą. Šis 

kursas skiria ypatingai daug dėmesio besimokančiųjų unikalios, savitos raiškos ir 

komunikacijos anglų kalba plėtojimui. Kruopščiai suplanuoti vadovėlio skyriai, tikros 

gyvenimiškos istorijos ir „TEDTalks“ konferencijų pranešimai motyvuoja besimokančiuosius 

kūrybiškai mąstyti ir efektyviai bendrauti tarpkultūriniame kontekste. 

Vadovėlis paremtas atviros ir kritiškos mąstysenos (an open mind and critical eye) bei 

raiškios kalbos (a clear voice) metodiniais principais. Pamokų temos nagrinėjamos iš kelių 

skirtingų pozicijų, tokiu būdu moksleiviams suteikiama savarankiško pasirinkimo bei 

atradimo galimybė. Jie mokomi įvertinti kitu kampu, savitai apdoroti naują informaciją, 

originaliai spręsti iškilusias problemas, vystyti bei drąsiai dalintis su kitais savo asmenine 

nuomone. Vadovėlio užduotys pateikiamos valstybinio bei tarptautinių anglų kalbos 

egzaminų forma. Juose daug dėmesio skiriama testavimo strategijoms, savarankiškam 

mokymuisi bei asmeniniams pasiekimams įsivertinti, įgūdžiams lavinti. 

 

2.3 Dėl išskirtinio „TedTalks“ vadovėlio turinio komponento. 

Unikalus vadovėlio turinio priedas yra skyriai paremti TEDTalks konferencijų medžiaga. 

TED (angl. „Technology Entertainment Design“) yra kasmetinė pasaulinė konferencija. 

Konferencijos organizatoriai savo misiją apibrėžia šūkiu „idėjos vertos platinimo“. TEDTalks 
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paskaitos aprėpia platų temų spektrą: mokslas,  menai, dizainas, politika, kultūra, verslas, 

globalūs klausimai, technologija bei pramogų sfera. Konferencijoje įkvėpiančias kalbas sako 

vedantieji pasaulio mąstytojai ir visuomenės veikėjai. Vadovėlio „Perspectives“ autoriai 

atrinko įdomiausius ir naudingiausius pranešimus, atitinkančius besimokančiųjų anglų kalbos 

lygį bei skyrių tematiką, juos papildydami klausymo, žodyno plėtros, diskusijų ir prezentacijų 

užduotimis. 

 

2.4. Vadovėlio sandara. 

Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys: 

▪ Mokinio knyga: 

- 10 skyrių, kiekvienas suskirstytas į žodyno, skaitymo, gramatikos, klausymo, rašymo, 

TEDTalks, kalbėjimo poskyrius; gramatikos santraukos ir pratimų puslapiai, rašymo 

formų pavyzdžių bankas, naujų žodžių sąrašas. 

▪ Pratybų knyga su MP3 CD – vadovėlio priedas, papildomi pratimai, pavyzdžiai, klausymo 

užduotys. 

▪ Interaktyvios, internetinės pratybos: 

▪ Mokytojo knyga su papildomos medžiagos Audio CD ir DVD – metodinės 

rekomendacijos, papildoma medžiaga, testai, testų audio takeliai, paaiškinimai ir 

patarimai, kaip planuoti bei vesti pamokas.  

▪ Priemonė prezentacijoms klasėje (Classroom Presentation tool). 

▪ Vertinimo/Įsivertinimo CD-Rom (with ExamView). 

 

3. IŠVADOS: 

 

Vadovėlis PERSPECTIVES Pre–intermediate atitinka Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių 

turinio vertinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Ugdymo plėtotės centro direktoriaus 2012 m. 

sausio 6 d. įsakymu Nr. VK-14) 6 punkte numatytus reikalavimus: 

- vadovėlio medžiaga tinkama anglų kalbos vidurinio ugdymo bendrojoje programoje 

numatytiems (7-8 klasėse) mokinių pasiekimams ugdyti; 

- vadovėlio medžiaga leidžia įsivertinti anglų k. pažangą ir pasiekimus (A2–B1 lygiu); 

- vadovėlio medžiaga atitinka demokratinės visuomenės vertybes ir yra nešališka. 

 

Vadovėlis PERSPECTIVES Pre–intermediate atitinka Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių 

ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo 

(patvirtinto LR Švietimo ir mokslo Ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310) 11 

punkto reikalavimą.  
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