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1. Kaip skirstomas anglų kalbos mokėjimas?
Anglų kalbos mokėjimas skirstomas į lygius, kurie parodo, kaip laisvai
ir taisyklingai žmogus gali naudoti kalbą pagal visus kriterijus. Šie
lygiai turi savo pavadinimus – simbolius ir jais vadovaujasi tiek
edukacinės, tiek oficialios verslo institucijos. Toks kalbos skirstymas į
lygius padeda studentams suprasti, ką jie turėtų mokėti, baigus
atitinkamą kursą, ar žinoti, kaip galės kalba disponuoti baigus
aukštesnės pakopos studijas.

1.Pav. Anglų kalbos mokėjimo lygiai

Atsižvelgiant į pagrindinius kalbos mokymosi principus: gramatinių
struktūrų sudėtingumą, skaitymo ir klausymo suvokimą, kalbėjimo
rišlumą, anglų kalba skirstoma į septynis lygius: Beginner, Elementary,
Pre – Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced ir
Proficiency. Kiekvienas jų turi po du pogrupius, turinčius unikalius
žymėjimo

simbolius,

kurie

pasirengimą mokytis toliau.

nurodo

atitinkamo

lygio

stadiją

ir
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2. Beginner lygis
Beginner lygis yra pirmas etapas,
pradedant mokytis anglų kalbą. Šiame
lygyje susipažįstama su pagrindinaiis
kalbos elementais, sakinio struktūra,
pirmaisiais

žodyno

terminais

bei

taisyklingu tarimu. Šio lygio žmogus
geba suprasti ir pasakyti tik keletą
pagrindinių žodžių ar frazių. Dažnu
atveju, nemoka kalbėti, nesupranta angliškai ir nežino kalbos
gramatikos. Beginner lygio studento žinios adekvačiai vertinamos 1 - 2
balais, laikant IELTS bei 12 balų, laikant TOEFL tarptaunius egzaminus.
Šis lygis skirstomas į Beginner 1 ir Beginner 2-3 pogrupius.
Baigus Beginner 1 kursą mokymo centre Mokslo Sodas (toliau MS),
žmogus moka anglų kalbos raidyną, įvairius garsus bei tarimo
ypatumus. Taip pat įgyja pradinį žodyną: išmoksta skaičius, savaitės
dienas bei mėnesių pavadinimus. Beginner 1 lygio studentas yra
susipažinęs su keletu pagrindinių gramatinių struktūrų bei esamuoju
laikų. Jis geba pristatyti save ir kitus, paprašyti, užduoti praktinius
klausimus bei atsakyti į juos. Baigęs šį lygį, studentas jau pradeda
skaityti ir rašyti.

Būdamas Beginner 2-3 lygio studentas laisviau ir tasyklingiau taria
anglų kalbos žodžius, žino daugiau apibūdinimų, terminų, frazių.
Pabaigus lankyti šį kursą MS, žmogus gali paprastai prisistatyti, kalbėti
apie savo asmeninį gyvenimą, profesiją bei laisvalaikio pomėgius. Taip
pat paprastais ir aiškiais sakiniais susikalbėti kasdieninėse situacijose,
bendraujant anglų kalba.
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3. Elementary lygis
Elementary lygis, tai antroji kalbos
mokėjimo pakopa, leidžianti žmogui
laisviau naudoti anglų kalbą, suprasti
pašnekovą, rašyti paprastus tekstus.
Tokio lygio studentas gali sklandžiau
skaityti

ir

nesudėtingus

rašyti,

formuluoti

sakinius,

užduoti

klausimus bei atsakyti į juos. Taip pat
žino keletą laikų, sakinių formavimą ir
klausimų struktūrą. Esant poreikiui, gali susikalbėti paprastose
situacijose, tačiau tam tikromis temomis bendrauti nėra pasirengęs.
Norėdamas lengviau, reikšti savo mintis, kalbėti aktualiomis temomis,
studentas turi pildyti savo žodyną (žinoti daugiau terminų, naudoti
įvairesnius apibūdinimus, frazes), kalbėti sudėtingesniais sakiniais bei
laisviau reikšti mintis bendraujant su užsieniečiais. Elementary lygio
studento žinios adekvačiai vertinamos 3 balais, laikant IELTS bei 20
balų,

laikant

TOEFL

tarptaunius

egzaminus.

Elementary

lygis

skirstomas į Elementary 1 (A1.1) ir 2-3 (A1.2).

Baigus pirmojo Elementary lygio kursus (A1.1) MS, studentas supranta
pašnekovą ir puikiai susikalba parduotuvėje, restorane, moka nurodyti
kryptis, gali bendrauti kasdienėmis temomis, susijusiomis su darbu,
šeima, buitimi ir pan. Moka formuluoti sakinius pagal atitinkamus
laikus,

studentui

nėra

sudėtinga

naudoti

žinomas

gramatines

struktūras.
Po Elementary 2-3 (A1.2) lygio kursų MS, asmuo laisvai moka
apibūdinti savo aplinką ir buitį, lengvai supranta ir atsakinėja į
klausimus, susijusius su gyvenimu, tačiau dar kalba lėtai. Šio lygio
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studento žodynas yra platesnis ir jis jau gali angliškai kalbėti telefonu,
skaityti ir suvokti paprastus tekstus bei šiam lygiui pritaikytas knygas.
Asmuo išmoksta reikšti kalbos intencijas: patarti, paklausti, susitarti,
paprašyti leidimo ar pagalbos, pasiūlyti, pasiteirauti informacijos ir
pan. Gali diskutuoti įvairesnėmis temomis bei jau moka rašyti trumpas
žinutes ar informacinius laiškus, darydamas vis mažiau gramatinių
klaidų.
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4. Pre-Intermediate lygis
Pre–Intermediate lygis - aukštesnė

anglų kalbos pakopa, esanti tarp
Elementary ir Intermediate lygių, kuri
žymima simboliais 1 (A2.1) ir 2-3
(A2.2). Pasiekęs šį lygį studentas geba
paprašyti,

paklausti,

paprastus

klausimus.

atsakyti
Vis

į

dėlto,

kalbant kai kuriomis, sudėtingesnėmis
temomis, žmogus negali laisvai reikšti
minčių, dar trūksta platesnio žodyno, kurį jau sudaro apytiksliai 600900 žodžių. Tokio lygio studentas turi bendrą supratimą apie daugumą
laikų ir sugeba taikyti juos kalbėdamas. Tačiau dar yra ir nepažįstamų
laikų formų bei gramatinių struktūrų, kartais pamirštama tai, kas
žinoma, daroma kalbėjimo klaidų. Taip pat trūksta pasitikėjimo savimi
ir tikslumo. Pre-Intermediate

lygio studento žinios adekvačiai

vertinamos 3.5 - 4.5 balo, laikant IELTS bei 32 balais, laikant TOEFL
tarptaunius egzaminus.
Baigus Pre-Intermediate 1 (A2.1) kursą MS, studentas išmoks
ekspromtu reikšti savo mintis, laisvai kalbėti apie save, darbą,
laisvalaikį, kelionių ar susitikimų organizavimą. Taip pat sugebės
išreikšti savo emocijas, reaguoti į pašnekovą ir netgi pasitikti iš
užsienio atvykusius svečius. Be to studentas jau galės pasakoti apie
savo šalį, lankytinas vietas ir pan. Baigęs šiuos kursus, žmogaus įgija
platesnį žodyną, naudoja įvairesnes gramatines bei laikų struktūras.
gali nesudėtingai bendrauti tiek kasdienėje, tiek darbo aplinkoje.
Taisyklingai kalbėti esamuoju, būtuoju ir būsimuoju laikais.
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Po Pre-Intermediate 2-3 (A2.2) kurso MS, studentas supranta dažnai
girdimus posakius, naudojamas frazes ir jau sudėtingesnius, specifinius,
tam tikrų profesijų/veiklos sričių terminus. Kalbėdamas, jaučiasi
labiau atsiplaidavęs ir geba išsamiai diskutuoti aktualiomis temomis.
Taip pat studentas sugeba palaikyti dialogą ir įsijungti į pokalbį,
paaiškinti, kas jam patinka, kam teikia pirmenybę, palyginti ar
apibūdinti objektus. Kalbėti apie savo ir kitų planus bei ketinimus,
daryti išvadas ir spėjimus. Baigusiam šį kursą, asmeniui nesunku
pasiteirauti, paprašyti ar pasiūlyti. Tokio lygio žmogaus kalba –
taisyklingesnė, sklandesnė ir nuoseklesnė. Studentas gali skaityti kai
kuriuos žurnalų ar laikraščių straipsnius, nesudėtingas knygas, rašyti
draugiškus ir oficialius laiškus, žinutes.
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5. Intermediate lygis
Intermediate lygis skirstomas į 1
(B1.1) ir 2-3 (B1.2) pogrupius. Tai
pakankamai

aukštas

lygis,

kurį

pasiekęs studentas gali susikalbėti ir
būti suprastas įvairiose situacijose
(tiek

darbo

aplinkoje,

tiek

atitinkamose socialinėse aplinkose ir
buityje),

diskutuoti

anglų

kalba

įprastu tempu. Asmuo žino daugelį gramatinių konstrukcijų bei
naudoja daugelį laikų. Tačiau kartais pritrūksta tikslumo ir iškyla
abejonių dėl taisyklingo sakinio sudarymo. Vis dar negali kalbėti tam
tikromis, platesnėmis specifinėmis/profesinėmis temomis. Šio lygio
studentui reikia gerai įsisavinti, kąs jau žinoma, išmokti daugiau
angliškų terminų, frazių ir sudėtingesnių bendravimo manierų, stengtis
kuo laisviau kalbėti ir nedaryti tiesioginio vertimo iš lietuvių kalbos, o
dėlioti angliškos struktūros sakinius, bandant laisviau išreikšti savo
mintis. Asmens, mokančio anglų kalbą Intermediate lygiu, žinios
adekvačiai vertinamos 4.5

- 5.5 balo, laikant IELTS bei 55 balais,

laikant TOEFL tarptaunius egzaminus.
Baigus Intermediate 1 (B1.1) kursą MS, žmogus supras sudėtingesnes
temas, terminus. Laisvai ir spontaniškai kalbės tiek konkrečiomis, tiek
abstrakčiomis temomis. Kalba bus dar labiau ištobulinta, sklandesnė.
Studentui bus lengviau suprasti užsienio naujienas. Taip pat žmogus
mokės apibūdinti kitus (draugus, pažįstamus, šeimos narius), kalbėti
apie jų išvaizdą, charakterio savybes, būdą bei nuotaiką. Be to
darbinėje aplinkoje nesunkiai mokės paskirti ar atšaukti susitikimus,
suteikti reikiamos informacijos, bendrauti su atvykusiais svečiais,
ruošti kompanijos pristatymus. Taip pat, bus labiau išlavinęs rašymo
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įgūdžius: mokės rašyti draugiškus ir oficialius laiškus tikslesne ir
taisyklingesne anglų kalba.
Po Intermediate 2-3 (B1.2) kurso MS, studentas gali bendrauti
įvairiomis temomis, bei suprasti ir prisitaikyti prie daugelo situacijų.
Sugeba jaustis laisvai, keliaujant užsienio šalyse. Taip pat moka beveik
nevaržomai diskutuoti su angliakalbiais, kalbėti aiškiai ir suprantamai.
Studentas gali pasakoti apie savo asmeninę patirtį, lūkesčius,
užsibrėžtus tikslus. Žino įvairių sudėtingų angliškų frazių, specifinių
išsireiškimų,

terminų.

Taip

pat

supranta

pagrindines

mintis,

skaitydamas anglų kalbos knygas bei puikiai, paprastai, bet taisyklingai
anglų kalba rašo įvairaus tipo laiškus.
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6. Upper-Intermediate lygis
Upper-Intermediate lygis skirstomas į
1(B2.1)

ir

2-3(B2.2).

Tokio

lygio

studentas kalba nesudėtingai, bet vis
dar su klaidomis, angliškai bendrauja
visomis

temomis,

supranta

klausydamas

užsienio

skaidydamas

sudėtingą

esmę

naujienas
periodiką

bei
ar

kitus tekstus. Tačiau vis dar trūksta
sudėtingesnių kalbinių formų bei įvairesnių terminų ir posakių. UpperIntermediate lygio studento žinios adekvačiai vertinamos 5.5 - 6.5
balo, laikant IELTS bei 80 balų, laikant TOEFL tarptaunius egzaminus.
Baigus Upper-Intermediate 1(B2.1) lygio kursą MS, studentas laisvai
kalba bendrinėmis ir specializuotomis temomis, skaito sudėtingus
tekstus, sklandžiai ir nevaržomai gali kalbėti su darbu susijusiomis
temomis, bendrauti su užsienio kalbų atstovais profesinėmis ir
laisvalaikio temomis. Taip pat šio lygio žmogus turi dar platesnį
žodyną ir naudoja pakankamai sudėtingas kalbines bei gramatines
struktūras, rašydamas oficialius laiškus bei žinutes, labiau pabrėžia
oficialią stilistiką.
Po Upper-Intermediate 2-3(B2.2) kursų MS, studentas dar labiau
praplečia žodyną, kurį sudaro įvairių temų ir plačios specializacijos
terminai. Taip pat leidžia improvizuoti kalba, tiek raštu, tiek žodžiu.
Sudarant sakinius, studentas mažiau taiko lietuviškas sintaksines
struktūras, geba argumentuotai apginti savo nuomonę, suprasti kitus ir
komentuoti. Asmuo moka rengti oficialius pristatymus, vesti derybas
bei įtaigiau kalbėti ir rašyti įvairaus tipo laiškus.
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7. Advanced lygis
Advanced

lygis

yra

antras

aukščiausias

lygis

anglų

kalbos

mokėjimo vertinime. Ši pakopa taip
pat skirstoma į du pogrupius: 1 (C1.1)
ir

2

(C1.2).

Tokio

kalbos

lygio

studentas puikiai supranta kalbines
struktūras ir jų funkcijas, jas lengvai
pritaiko kalbėdamas ir rašydamas,
tačiau dar pasitaiko sintaksinių klaidų. Vis dar turi labiau tobulinti
žodyną, plėsti žinomų specifinių frazių ir palyginimų sąrašą ir
susipažinti su įvairiomis kalbos subtilybėmis. Advanced lygio studento
žinios adekvačiai vertinamos 6.5 - 7.5 balo, laikant IELTS bei 93 balais,
laikant TOEFL tarptautius egzaminus.
Baigus Advanced 1 (C1.1) kursą MS, studentas sugeba mandagiai ir
oficialiai bendrauti įvairiose verslo, darbo ar laisvalaikio situacijose,
nejausdamas žodžių trūkumo ir visiškai prisitaikydamas prie socialinės
aplinkos. Taip pat pasitikinčiai kalbėti naudodamas visus laikus ir
sudėtingas gramatines struktūras, neversdamas sakinių iš lietuvių
kalbos, o sudarydami juos pagal anglų kalbos sintaksinę struktūrą.
Baigęs Advanced 2 (C1.2) kursą MS, studentas kalba ir rašo
asmeninėmis, profesinėmis, mokslinėmis bei visuomeninėmis temomis
užsienio

kalba,

kaip

savo

gimtąja.

Teisingai

taiko

sudėtingas

sintaksines struktūras, netaikydamas gimtosios kalbos vertinių. Taip
pat įgijus anglišką tarimą, gali lengvai analizuoti, interpretuoti
įvairaus pobūdžio tekstus ar pranešimus bei įvairiai disponuoti anglų
kalba kitose sferose.
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8. Proficiency lygis
Proficiency

lygis,

tai

paskutinė,

aukščiausia kalbos mokėjimo pakopa.
Tokio lygio žmogus lengvai supranta
viską, ką skaito ir girdi. Gali laisvai ir
vaizdingai reikšti savo mintis tiek
kalbėdamas, tiek rašydamas. Taip pat
gali

analizuoti

įvairaus

pobūdžio

tekstus bei grožinę literatūrą, rengti
pristatymus,

pateikdamas

įvertinimus,

komentarus,

kritiką,

bei

nevaržomai diskutuoti, išreiksdamas savo poziciją, bei lengvai
suprasdamas kitų nuomones. Kalbinėse situacijose įžvelgti semantinių
niuansų. Tokio lygio studentas yra visiškai nepriklausomas ir anglų
kalbą gali naudoti kaip gimtąją. Proficiency lygio žinios adekvačiai
vertinamos 7.5 ir daugiau balo, laikant IELTS bei 105 balais, laikant
TOEFL tarptaunius egzaminus.
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9. Norėtumėte patobulinti savo anglų kalbos žinias?

Mokymo centras Mokslo Sodas Jums padės!

Jums reikia:
 MS svetainėje atlikti nemokamą anglų kalbos žinių patikrinimo
testą (spausti čia)
 Gavus testo rezultatą, tęsti registraciją ir užpildyti trumpą
anketėlę
Mes:
 Gavę jūsų registraciją, pakviesime pokalbiui, kurio metu bus
patikslintas Jūsų žinių lygis, atsižvelgiant į Jūsų kalbėjimo
įgūdžius
 Pasiūlysime kursus su Jums pritaikyta mokymo programa ir
paskaitų planu, atitinkančiu Jūsų profesinius žinių poreikius.

Daugiau informacijos:
www.mokslosodas.lt
www.facebook.com/mokslosodas

