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R  E C E N Z I J A  

1. BENDRA INFORMACIJA: 

Autoriai:   Helen Stephenson, John Hughes, Paul Dummet, Mike Sayer 

Pavadinimas:                       Life Second Edition (Pre- Intermediate) 

Leidykla:  National Geographic Learning  

Leidimo metai: 2019 

Dalykas:  Anglų (pirmoji užsienio) kalba 

Lygis:  (A2+/B1)/ savarankiškas vartotojas 

Mokymo metai (klasė):     VIII-IX mokymo metai (jaunimo ir suaugusiųjų mokymas) 

Komplekto dalys: Mokinio knyga su pratybų knyga internete; 

Pratybų knyga su Audio CD; 

 Mokytojo knyga su papildoma medžiaga bei Audio CD ir DVD;  

Internetinės svetainės programėlė besimokančiąjam. 

Elektroninis vadovėlis 

Interaktyvios internetinės pratybos. (MyELT Online Workbook ) 

Internetinė svetainė: www.NGL.cengage.com/life . 

Interaktyvi priemonė prezentacijoms klasėje bei nuotoliniam mokymui 

(USB Classroom Presentation Tool). 

 Serija:                                Life Second Edition (Pre-Intermediate) yra trečioji dalis iš šešių 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 jaunimo ir suaugusiųjų mokyme (VIII-IX 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. 

Life Second Edition (Pre-Intermediate) tai itin šiuolaikiškas ir įtraukus mokymosi kursas, 

paverčiantis kalbos mokymąsi į mus supančio globalaus pasaulio pažinimą ir tyrinėjimą, 

motivuojantis besimokantįjį veikloms ir siekti aukštų mokymosi rezultatų.Vadovėlio turinys 

mokymosi patirtį paverčia pasakiška kelione su išraiškingais vaizdais, informatyviais straipsniais 

bei autentiškais video įrašais. Per globalias tematikas vadovėlis supažindina su įvairių profesijų 

žmonėmis, vietovėmis, mokslo bei technologiniais išradimais, istorija, gamtosauginėmis temomis. 

Visa tai skatina kritiškai mąstyti, formuoti, išreikšti ir pagrįsti savo nuomonę, siejant pasaulines 

aktualijas su savo gyvenimu. Kursas suteikia galimybę vartoti kalbą įvairiose asmeninio ir viešojo 

gyvenimo situacijose, ugdytis toleranciją, kūrybiškumą, įgyjant užsienio kalbos komunikacinę ir 

taprkultūrinę kompetencijas. Kursą sudaro šešių lygių vadovėlių serija nuo A1 (Pradedantis 

vartotojas) iki C2 (Pažengęs vartotojas) lygio pagal bendrąjį Europos šalių kalbų mokymosi aprašą.  

 

Vadovėlis parengtas atsižvelgiant į nūdienos aktualią mokymo/si aplinką ir situaciją, kai derinamos 

spausdintos ir skaitmeninės mokymo/si priemonės. Skaitmeninis turinys, mokymosi ir įsivertinimo 

medžiaga leidžia padidinti besimokančiųjų savarankiškumą, motyvaciją bei puikiai tinka darbui 

kontaktiniu būdu, hibridiniam ar nuotoliniam mokymui. Kalbinės medžiagos įtvirtinimui, žinių bei 

pasiekimų įsivertinimui reikalinga medžiaga pateikiama kiekvieno vadovėlio skyriaus pabaigoje 

(Review Lesson), įtvirtinamas žodynas ir gramatinės struktūros, akcentuojami tam tikri klausymo, 

http://www.ngl.cengage.com/life


skaitymo ir rašymo gebėjimai. Rašymo gebėjimų ugdymui skirta medžiaga apima įvairius A2+/B1 

lygio tekstų žanrus. Vadovėlį patogu naudoti planuojant ugdymo procesą ir pamokų skaičių. 

 

  

 

2.3 Dėl išskirtinio „National Geographic Video“ vadovėlio turinio komponento. 

 

Kiekvienas vadovėlio skyrius yra papildytas National Geographic video medžiaga. Autentiški video 

reportažai, aktualizuojantys šių dienų pasaulį, gyvąją gamtą bei inovacijas, ugdo besimokančiųjų    

sociokultūrinę, tarpkultūrinę ir daugiakalbę kompetencijas. Motyvuojančios video užduotys sudaro 

galimybę lavinti kalbines bei pažinimo, kūrybiškumo, socialines, emocines bei sveikos gyvensenos 

kompetencijas. 

 

2.4. Vadovėlio sandara. 

Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys: 

 Mokinio knyga: 12 skyrių, kiekvienas suskirstytas į skaitymo, žodyno, gramatikos, 

klausymo, rašymo, video žiūrėjimo užduočių poskyrius; gramatikos santraukos su visais 

paaiškinimais, netaisyklingų veiksmažodžių lentelė, rašymo formų pavyzdžių bankas, 

kalbėjimo užduočių pavyzdžiai ir išsireiškimai, žodžių junginiai, prielinksniai, frazės ir 

išsireiškimai su veiksmažodžiais. 

 Pratybų knyga su Audio CD. 

 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. 

 Internetinės svetainės programėlė besimokančiąjam. 

 Elektroninis vadovėlis 

 Interaktyvios internetinės pratybos. (MyELT Online Workbook ) 

 Internetinė svetainė: www.NGL.cengage.com/life . 

 Interaktyvi priemonė prezentacijoms klasėje bei nuotoliniam mokymui (USB Classroom 

Presentation Tool). 

3. IŠVADOS: 

 

Vadovėlis Life Second Edition (Pre-Intermediate) atitinka Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir 

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

2019 m. birželio 26 d. ŠMSM įsakymu Nr. Nr. V-755) numatytus reikalavimus: 

- vadovėlio medžiaga tinkama anglų kalbos vidurinio ugdymo bendrojoje programoje 

numatytiems mokinių pasiekimams ugdyti; 

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

- vadovėlio medžiaga atitinka demokratinės visuomenės vertybes ir yra nešališka. 
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