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Anglų kalbos vadovėlio HIGH NOTE Level 1(A2/A2+) (Pearson Education 2020) 

R  E C E N Z I J A  

 

1. BENDRA INFORMACIJA: 

Autorius/iai:               

Pavadinimas:  High Note Level 1 A2/A2+ 

Leidykla:  Pearson Education  

Leidimo metai: 2020 

Dalykas:  Anglų (pirmoji užsienio) kalba 

Lygis:              A2/A2+ Pradedantis vartotojas 

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

Komplekto dalys: -     Mokinio knyga 

- Individualus prisijungimo kodas prie skaitmeninės mokymosi                        

medžiagos (Online Practice) ir mobiliosios programėlės (Practice 

English App) 

- Pratybų knyga (Workbook) 

- Mokytojo knyga su prisijungimo kodu prie visos pagalbinės  

mokymo medžiagos internete 

 

2. VADOVĖLIO KOMPLEKTO TURINIO VERTINIMAS: 

2.1. Atitiktis bendrajai programai. 

Vadovėlis orientuotas į A2/A2+ kalbos mokėjimo lygį, todėl gali būti naudojamas  vidurinio 

ugdymo pakopoje 7-8 klasėse (vadovėlio turinio užtenka 1,5 mokslo metų). Vadovėlis 

tinkamas ugdyti šio lygio Bendrojoje programoje numatytas užsienio (anglų) kalbos dalyko ir 

bendrąsias kompetencijas. Vadovėlis tinkamas siekiant įtvirtinti A2/A2+ lygio žinias ir 

gebėjimus bei rengtis anglų kalbos brandos egzaminui ir kalbėjimo įskaitai.  

2.2. Sandara. 

Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys: 

 Mokinio knyga – integruoti mokomosios medžiagos komplektai, gramatinės ir teorinės 

medžiagos sąvadas su pratimais. 10 praktinių skyrių apima kalbinius gebėjimus bei 

gramatines ir leksines žinias. Naujų žodžių bankas (Word list) ir kartojimo (Revision) 

atvartai pateikiami kiekvieno skyriaus pabaigoje. Vadovėlyje taip pat yra 5 gyvenimo 

įgūdžių (Life skills) ugdymo atvartai. Video (Watch and reflect) atvartuose, remiantis video 

siužetais, pateikiamos kalbėjimo, žodyno plėtros ir rašymo užduotys. Gramatikos 

(Grammar Reference) sąvade pateikiamos taisyklės, pavyzdžiai, pratimai. Kalbos vartojimo 

(Use of English) medžiagos sąvade pateikiami įvairių užduočių tipų modeliai. Vadovėlyje 

taip pat pateikiamos kalbėjimo įskaitos pavyzdinės užduotys (Communication activities).   

 „Online Practice“ kodas – mokinio knygos priedas, skirtas prisijungimui prie internetinės 

savarankiško mokymosi platformos, kurioje yra garso ir vaizdo įrašai, interaktyvios 

užduotys, žodyno, gramatikos, klausymo, rašymo, kalbos vartojimo, tarimo lavinimo 

pratimai ir testai. Platformoje automatiškai vertinamos atliktos užduotys ir individualiai 

analizuojama besimokančiųjų pažanga. 

 „Practice English App“ mobilioji programėlė – mokymosi priedas, kuriame pateikiami 

mokinio ir pratybų knygų audio ir video medžiaga. 
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 Pratybų knyga mokiniui (Workbook) – išsamus vadovėlio priedas, papildomi vartosenos 

pavyzdžiai, pratimai ir testai. 

 Mokytojo knyga su prisijungimo kodais prie metodinės medžiagos banko internete ir 

mobiliosios programėlės. Metodinės rekomendacijos, paaiškinimai ir patarimai, kaip 

naudotis visais vadovėlio komponentais, kaip efektyviai derinti spausdintą ir skaitmeninę 

mokymo/si medžiagą. Platformoje yra testai, testų atsakymai, papildomos užduotys, 

gramatikos prezentacijos, audio užduočių santraukos. 

2.3. Dalyko ir bendrųjų kompetencijų ugdymas. 

High Note tai dinamiškas ir intensyvus penkių dalių kursas nuo A2 iki C1 lygio, kuris sudaro 

sąlygas palaipsniui plėtotis anglų kalbos lingvistinę kompetenciją. Šiuo kurso metu, 

integruotai ugdomi kalbiniai gebėjimai (kalbėjimas, rašymas, skaitymas, klausymas) ir 

lingvistinis supratimas. Vadovėlis ruošia šiuolaikinius mokyklos paauglius savarankiškam 

suaugusiųjų gyvenimui, motyvuoja ir kelia iššūkius, padėsiančius jiems įgyvendinti ambicingus  

ateities tikslus – išlaikyti valstybinį anglų kalbos brandos ir tarptautinius egzaminus, 

nepriekaištingai bendrauti anglų kalba studijuojant universitėte, darbinėje aplinkoje bei kituose 

socialinėse situacijose.  

Vadovėlio Life skills skyriai stimuliuoja besimokančiųjų kritinį mąstymą ir savarankiškos 

nuomonės raišką, sprendimų priėmimą, socialinę kompetenciją. Culture spot, Watch and 

reflect, Communication skyriai ugdo pasaulio pažinimo, pilietiškumo, partnerystės, 

bendradarbiavimo įgūdžius, padeda formuoti vertybinius nuostatus, moko viešojo kalbėjimo 

subtilybių. Autoriai skyrė daug dėmesio savarankiško mokymosi kompetencijos plėtrai: 

vadovėlyje aiškiai numatyti kiekvienos pamokos mokymo/si tikslai; paryškintos užduočių 

atlikimo strategijų lentelės Active reading, Active listening, Exam strategies skyriuose; 

pateikiamos naujojo žodyno santraukos su Remember More pratimais; Grammar Reference ir 

Online Practice skyriai  suteikia galimybę aktyviai pasikartoti pagrindinę pamokų medžiagą 

bei atlikti pažangos testus. 

3. IŠVADOS: 

 

Vadovėlis High Note Level 1 atitinka Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo 

tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2019 m. birželio 

26 d. įsakymu Nr. V-755) 9 punkte numatytus reikalavimus: 

- vadovėlio medžiaga tinkama ugdyti anglų kalbos vidurinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatytiems mokinių pasiekimams ugdyti; 

- vadovėlio medžiaga leidžia įsivertinti anglų k. pažangą ir pasiekimus (A2/A2+  

lygiu); 

- vadovėlio medžiaga atitinka demokratinės visuomenės vertybes ir yra nešališka 

lyties, amžiaus, negalios, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, tautybės, etninės 

priklausomybės, kilmės, kalbos, religijos, tikėjimo, lytinės orientacijos, įsitikinimų ar 

pažiūrų atžvilgiu. 
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