LKPA naujienlaikraštis Nr.2(8)
Newsletter 2(8) 2012
Rengėjai: Eglė Šleinotienė, Vilma Bačkiūtė, Jūratė Patackaitė

Newsletter 2 (8)
March-May 2012

Šeštoji Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos
konferencija
,, Kalbos kultūra ir globalizacija“
2012 birželio 4-5 dienomis vyksta
Lietuvos Respublikos Seime ir Mykolo Romerio universitete.
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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

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
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Šeštosios Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijos
,, Kalbos kultūra ir globalizacija“ plenarinių posėdžių pranešėjai ( LIETUVA):
Dr. Ina Dagytė yra socialinių mokslų daktarė, docentė (Vilniaus universitetas). Dirba tarpdisciplininėje mokslo komunikacijos,
vadybos ir sociologijos srityje. Pagrindinės buvusios ir esamos mokslinės pedagoginės raiškos organizacijos: Vilniaus universitetas,
Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. 13 įvairiakalbių knygų autorė ir bendraautorė, paskelbė virš 80
mokslinių straipsnių, skaitė pranešimus daugiau kaip 90 tarptautinių mokslinių konferencijų. Tarptautinių mokslo programų ir
projektų, tarp jų Vokietijoje, Švedijoje, Latvijoje, Ispanijoje, dalyvė. Šiuo metu daug dėmesio skiria mokslo ir verslo sąsajų
tyrimams, praktinių šios srities sprendimų paieškai.
Prof. Boguslavas Gruževskis is the Director of the Institute of Labour and Social Research at the Social Research Centre of
Lithuania. His research interests include labour market, unemployment, inclusion into labour market, labour market policies and
effectiveness of their measures, forecasts of changes in labour markets, vocational education, social dialogue, social enterprises
and social entrepreneurship, territorial programmes for encouraging employment, social inclusion, and subjective welfare.For the
publications of the Institute, go to http://www.dsti.lt/Publications.html
.
Dr Julija Moskvina has a doctoral degree in social sciences and is a senior researcher at the Institute of Labour and Social
Research. Her research areas include policies of employment and labour market, active labour market policy measures, social
policies, employment of socially disadvantaged groups, unemployment and its preventive measures, vocational education, policies of
development and evaluation of the national labour market.
Loreta Senkutė, didžiausios jaunimo nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) – prezidentė.
Anksčiau ėjo viceprezidentės pareigas Jaunimo patarėjų taryboje prie Europos Tarybos, buvo atsakinga už jaunimo politikos
Europos Taryboje kūrimą, jaunimo interesų atstovavimą, bendradarbiavimą su ET šalimis valstybėmis ir bendrų pozicijų formavimą.
Turi etnologijos ir viešojo administravimo magistro laipsnius. Kalba 4 kalbomis, viena iš jų – hindi.
Dr. Irena Smetonienė graduated from Vilnius in 1986. In 1986-1989 worked as a teacher in Kaunas. In 1986-2002 worked as a
senior editor for the Lithuanian TV, later was the head of the department for language culture. Irena was the hostess of the TV
programmes ,,Žodis” (Word), ,,Mūsų kalba” (Our Language), ,,Mūsų elementorius” (Our First Reader), ,,Gerbkime žodį” (Respect
the Word); and radio programmes ,,Taisyk žodžiui kelią” (Build the Word Road), ,,Gimtoji kalba” (Native Language). At the same
time, she lectured at Vilnius Pedagogical University and has been an associate professor at Vilnius University. Since 2002 Irena
has been appointed the chairperson of the State Commission on the Lithuanian Language. The publications by Irena Smetonienė
include: doctoral thesis ,,Garsinės reklamos stilius”, 2001 (The Style of Auditory Advertisements); a number of articles on
language culture, theories of advertising, stylistics, and rhetoric; series of the radio programmes ,,Taisyk žodžiui kelią” (Build the
Word Road), series of over a hundred TV programme ,,Mūsų kalba” (Our Language), several hundreds of scenarios for the TV
programmes ,,Gerbkime žodį” and others.

Dr. Jolanta Zabarskaitė 1985 metais baigė Vilniaus universitetą, 1994 metais apgynė disertaciją „Lietuvių kalbos ekspresyviosios
leksikos fonosemantika“, už kurią suteiktas humanitarinių mokslų daktarės vardas. Profesinė patirtis: nuo 1985 iki 1996 metų dirbo
Lietuvių kalbos institute; pirmiausia vyr. laborante, vėliau jaunesniąja moksline bendradarbe, dar vėliau – moksline bendradarbe. Nuo
1990 metų dėsto VPU Lituanistikos fakultete Lietuvių kalbotyros katedroje. Nuo 2002 metų ėjo šios katedros docentės pareigas,
nuo 2007 metų – docentė. Nuo 1996 iki 1999 metų dirbo leidyklos „Baltos lankos“ vadybininke, nuo 1999 iki 2001 metų – VšĮ
„Lietuviškos knygos“ direktore. 2000 metais grįžo į Lietuvių kalbos institutą kurti leidyklos. Nuo 2000 iki 2006 metų vadovavo
sukurtai Instituto leidyklai. Nuo 2001 metų dirbo Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams, nuo tų pačių
metų – Leksikografijos centro vyr. mokslo darbuotoja. Nuo 2003 m. gruodžio mėnesio – Lietuvių kalbos instituto direktorė. 2007
metais už elektroninį Lietuvių kalbos žodyno variantą su kolegomis nominuota Nacionalinei pažangos premijai. Europos Sąjungos
lingvistinių institucijų federacijos (EFNIL) narė, Europos leksikografų asociacijos (Euralex) narė.
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Danute Rasimaviciene: Dean of Faculty of Business Management at Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences,
President of Space, European Network for Business Studies and Languages, awarded the Title Professor Honoris Cousa
by the Constantin Brancoveanu University (RO), she holds two Master’s degrees: in Philology and in Social Sciences and
expert on Professional Bachelor’s study programmes and lecturer and consultant on public speaking.

Plenary speakers
Anna Holmén is Swedish and has been working for the European Commission translation
service for 14 years now - 10 years as a translator into Swedish and five years in the unit
Multilingualism and translation studies in the Directorate-General for translation. She has a
background in foreign language teaching and teaching Swedish as a second language in
secondary schools.
Doc. Dr. Agim POSHKA is Director for Research, Faculty of Languages, Cultures and
Communication at the South East European University (www.seeu.edu.mk)
Anetta Quaraishy - Senior Project Manager Language Rich Europe, British Council.
Andreas Rodenbeck – Experte für Unterricht, Koordinator für Frühes Deutsch in Litauen,
Landeskoordinator Jugend debattiert international, Gründer eines mehrsprachigen (lt, en,
dt) Kindergartens/Grundschule.

News from FIPLV ( LKPA is a member of FIPLV)
Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV)
Profile (I)
The Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes, founded in Paris in 1931, is the only
international multilingual association of teachers of languages. It has Non-governmental Organisation (NGO)
‘operational relations’ status with UNESCO and has representation as an NGO with the Council of Europe.
Aims
•
•
•
•
•
•
•
•
•

to promote the teaching and learning of languages in order to facilitate and improve communication,
understanding, cooperation and friendly relations among all peoples of the world
to develop, support and promote policies designed to diversify the languages taught, to improve the
quality of language teaching and make this teaching available to all
to develop the continuity and cohesion of multilingual education in primary, secondary, further, higher
and adult education
to improve the professional training and development of future and practicing language teachers in all
sectors of education
to help and advise on the founding of professional associations of language teachers
to coordinate and develop the work of its member associations
to encourage members of different language associations in the same country to cooperate with each
other to promote the teaching of languages and language policy based on principles of multilingualism
to support nationally and represent internationally the views of member associations
to provide a vehicle of international solidarity for language teachers from different regions of the
world

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

