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 LKPA ataskaitinis susirinkimas vyks š.m. kovo 23 d. 12 val. Vilniaus 
mokytojų namų svetainėje. Kviečiame aktyviai dalyvauti svarstant tarybos 
narių ir finansinę ataskaitas. 
 

14 val. LKPA nariai  ir Valstybės institucijų kalbų centro profesionalai, 
aktyvūs projekto dalyviai, pristatys ELTACS ir EUROLTA projektų rezultatus 
ir organizuos seminarą pedagogams, kurie domisi kalbų mokymo naujovėmis 
mokant suaugusiuosius. 

Renginio programa yra paskelbta LKPA  svetainėje.  
Kviečiame registruotis iki kovo 20 d. 12 valandos šiuo adresu: 

lkpa.informacija@gmail.com 

Kviečiame aktyviai dalyvauti LKPA 
ataskaitiniame susirinkime ir ELTACS 
bei EUTOLTA projektų pristatyme 

Projektas ,,Europos kalbų lobynas‘‘ 
Project “Language Rich Europe“ 

 Nuo 2011 m. Britų tarybos iniciatyva 
vykdomas daugiakalbystės Europoje 
tyrimo projektas „Europos kalbų lobynas. 
Daugiakalbystė visuomenės stabilumui ir 
klestėjimui“.  
 
Projektą vykdo daugiau kaip 30 partnerių 
konsorciumas, projektui vadovauja 
tarptautinė projekto valdymo grupė. 
Projekto partneriai Lietuvoje - Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija ir Darbo ir 
socialinių tyrimų institutas. Projektą remia 
Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą 
programa.  
 
Eurobarometro duomenimis, 83 proc. 
europiečių vertina užsienio kalbų 
mokėjimą, tačiau 44 proc. nesugebėtų 
palaikyti pokalbio ne savo gimtąja kalba. 
Globalizacijos ir augančios migracijos 
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sąlygomis daugiakalbystė tapo lemiamu 
veiksniu, siekiant kultūrų dialogo ir 
visuomenės sanglaudos. Užsienio kalbų 
mokėjimas atveria karjeros galimybes ir 
didina konkurencingumą Europoje. 
 
Šio projekto tikslas – subūrus partnerių 
tinklą sukurti naujovišką lyginamosios 
analizės priemonę – Kalbų įvairovės 
Europoje indeksą; vaizdžiai iliustruoti 
dabartinę daugiakalbystės situaciją, 
išryškinti geruosius kalbų politikos ir 
praktikos pavyzdžius, paskatinti realiais 
duomenimis pagrįstus politinius 
sprendimus; sudominti daugiakalbyste 
valstybių vadovus, atskleisti jos svarbą 
visuomenės stabilumui ir klestėjimui; 
paskatinti europiečius mokytis įvairių 
kalbų ir jas vartoti.Projekto naujienas 
sekite tinklaraštyje  
www.language-rich.eu 
 

Rengėjai: Eglė Šleinotienė, Vilma Bačkiūtė, Nemira Mačianskienė 

Upcoming Event 

LKPA metinis 
susirinkimas  
 
ELTACS ir EUROLTA 
projektų pristatymas 
pedgogų  
bendruomenei/ 
seminarai  
 
Kovo 23 d. 12 val.  
VMN  
 

 



Šeštoji Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija ,, Kalbos kultūra ir 
globalizacija“ vyks 2012 birželio 4-5 dienomis Lietuvos Respublikos Seime ( pirmosios dienos 
plenariniai posėdžiai ir kt. )  ir Mykolo Romerio universitete    ( antrosios dienos renginiai). 
Konferenciją organizuoja: 
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), Mykolo Romerio universitetas, Lietuvių kalbos institutas, 
Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Valstybės institucijų kalbų centras ir Klaipėdos universitetas.  
Konferencijos globėjas: 
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto  pirmininkas Valentinas Stundys. 
Konferencijos partneriai:  
Britų taryba Lietuvoje ir  Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija. 

Konferencijos tikslai: 
Pristatyti daugiakalbystės Europoje tyrimo „Europos kalbų lobynas. Daugiakalbystė visuomenės 
stabilumui ir klestėjimui“ rezultatus. Daugiau informacijos yra projekto svetainėje: (www.language-
rich.eu ).   
Konferencija tęsia ankstesnių penkių LKPA konferencijų tikslus – suburti kalbų mokymo profesionalus, 
dirbančius įvairiose švietimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje, socialinius dalininkus ir politikos 
formuotojus ir aptarti svarbius kalbų mokymosi, mokymo ir tyrimo klausimus, pasidalinti patirtimi, 
įžvalgomis ir požiūriais. Daugiau informacijos yra: http://www.lkpa.uki.vu.lt  

 

 

 

The 6th international conference *Languages, Culture and Globalisation*  

will be held in Vilnius 4-5 June 2012  by  The Lithuanian Association of Language Teachers, Mykolas Romeris 
University, Lithuanian Language Institute,The Public Service Language Centre, Vilnius College, Kaunas College and 
Klaipeda University. 

The patron of the conference is Valentinas Stundys, the chairperson of the Committee on Education, Science and 
Culture of the SEIMAS. 

Conference partners:  

The British Council Lithuania and the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania and The 
Lithuanian Language Commission.  

Aims and Objectives: 
To present a multicultural project Language Rich Europe(www.language-rich.eu ).  The conference will continue 
the aims of the previous five LKPA conferences – to rally around language teachers working in different educational 
institutions in Lithuania and abroad, professionals, stakeholders and language policy makers to discuss important 
issues in language learning, teaching and research to exchange ideas and view points. 

Detailed information is available on: http://www.lkpa.uki.vu.lt . We would like to encourage to registre and participate. 
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 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
  
im Studienjahr 2011/2012 findet der Deutsch-
Wettbewerb für Studierende aller Fächer an 
litauischen Universitäten "Deutsch in Studium 
und Wissenschaft - klipp & klar!" bereits zum 
fünften Mal statt.   
  
Den Abschluss des Deutsch-Wettbewerbs bildet 
das Finale mit Präsentation der 
Projektergebnisse durch die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer vor einer Jury und vor Publikum, 
das am Donnerstag, den 8. März um 14.00 Uhr 
(bis ca. 16.30 Uhr) an der Universität Vilnius in 
der Kleinen Aula (Universiteto g. 3 in Vilnius; der 
Weg ist ab den Eingang der Universität 

"Deutsch in Studium und Wissenschaft - klipp & klar!" 

ausgeschildert) stattfindet. Zu dieser 
Veranstaltung, bei der Sie sich auf interessante 
Vorträge aus den Bereichen Germanistik, 
Psychologie, Wirtschaft und Medizin freuen 
können, möchten wir Sie ganz herzlich einladen!   
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie die Einladung 
und Informationen auch an Ihre Kolleginnen und 
Kollegen weiterleiten würden.  
  
Herzlich willkommen zum Finale mit öffentlicher 
Präsentation am 8. März!  
  
Mit besten Grüssen  
Margit Breckle   
(im Namen des Organisationsteams des Deutsch-
Wettbewerbs Klipp & klar!)  

 

 

 

Š.m. vasario 17 d. VDU Didžiojoje Auloje vyko UKC 10-mečio paminėjimo šventė. Iškilmingame renginyje dalyvavo 

gausus būrys UKC bendruomenės narių bei buvusių darbuotojų. VDU Rektoriaus Z. Lydekos sveikinimą Užsienio 

kalbų centrui perskaitė Rektorato narė prof. Ineta Dabašinskienė. Sveikinimo žodžius tarė buvęs VDU Rektorius 

prof. V. Kaminskas, Norvegijos garbės konsulas Kaune V. Valaitis, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos 

prezidentė E. Šleinotienė , viceprezidentės Nijolė Bražėnienė (VU Užsienio kalbų instituto direktorė) ir Ilona 

Rinkevičienė ( KTU užsienio kalbų centro direktorė) , VIKC direktorė Audronė Auškelienė, kiti garbūs svečiai. 

On 17 th February at VMU Great Auditorium, the 10th anniversary event of VMU Centre of Foreign Languages 

took place. In the festive evening there were a lot of present and ex-members of the CFL community. A 

welcoming word for the Centre of Foreign Languages of VMU Rector Z. Lydeka was read by the University 

Rectorate member prof. I.Dabašinskienė, ex-Rector prof. V. Kaminskas, Honorary Consul of Norway in Kaunas V. 

Valaitis, president of the Lithuanian Association of Language Teachers E. Šleinotienė , vice presidents Nijolė 

Bražėnienė (VU) and Ilona Rinkevičienė (GTU), Director of PSLC Audronė Auškelienė,  and others. 
 

 

VDU Užsienio kalbų centrui 10 metų!  * 10th Anniversary of VMU CFL 
 

 



 

 

 

                                                         FIPLV Mission Statement 
 

A global network of support for language professionals 
 
FIPLV exists for the worldwide support, development and promotion of languages through professional associations. We are active in over 100 
countries and cover several hundred thousand teachers of languages worldwide. 
What we do:  
• contribute to the professional development of language teachers 
• collect and disseminate the latest international research to our member associations 
• campaign on issues of concern – e.g., language policy, multilingualism, class sizes, less commonly taught languages 
• enable professional associations of language teachers worldwide to learn from each other 
• represent language teachers internationally through their national and international associations 
• represent UNESCO, where requested, on Linguapax, language policy, language rights, multilingualism, endangered languages and related matters
What we believe: 
• languages enhance both individual and national potential 
• there is no single global recipe for good language teaching 
• we can all learn from each other   
• ideas are for sharing and information should be a ‘free good’ 
• all languages and their speakers deserve equal respect 
• language diversity is essential to the human heritage 
• each and every language embodies the unique cultural wisdom of a people 
• the loss of a language is a loss for all humanity 
What we want in future is to: 
• impact more significantly on individual teachers/foster and increase links between associations of language teachers/ 
• help our colleagues in countries where working conditions leave a great deal / create links with international humanitarian,  
            industrial and business communities  
 
  

 

 

 

Rašykite LKPA tarybai: 
 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) 
Didlaukio gt. Nr. 49 
LT-08303 Vilnius 

Lietuva 
Tel.: +370 5 2191640 

El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com 
www.lkpa.uki.vu.lt 

 
LKPA yra REAL asociacijos viena iš steigėjų (RESEAU EUROPEEN DES ASSOCIATIONS DE PROFESSEURS DE LANGUES)  

www.real-association.eu 
FIPLV (FEDERATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES) narė 

www.fiplv.org. 

Maloniai prašome, deklaruojant pajamas Mokesčių inspekcijoje, pervesti  LKPA 
2% nuo jūsų pajamų mokesčio sumos. Lėšas, pritarus asociacijos nariams, 

 panaudosime asociacijos veiklai plėsti, renginiams organizuoti. 

Daugiau informacijos rasite: 
http://www.lkpa.uki.vu.lt/index.php?cid=298&lang=lt 

 

News from FIPLV 

 

 

 

 

 

 

 


