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Spauda apie LKPA konferenciją
http://www.sac.smm.lt/images/file/leidiniai/06%20Svietimo%20naujienos.pdf
http://www.vlkk.lt/lit/100982
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2443&p_k=1&p_d=125452
http://alkas.lt/2012/06/03/seime-konferencija-%e2%80%9ekalbos-kultura-irglobalizacija-tiesiogine-transliacija/
http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=121662
http://languagerichblog.files.wordpress.com/2012/06/lre_launch_at_lkpa_confer
ence_04-06-2012.pdf
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EUROPOS NAUJIENOS. LKPA vykdomi projektai
What is the European Profiling Grid?
It is a tool for mapping and assessing language teacher competencies internationally. It contains sets of
descriptors organised over six stages of professional experience as a language teacher (novice to very experienced)
and summarises the main competencies of language teachers and the background in training and experience that
would be expected at each stage

When will it become publicly available?
The purpose of the EPG project is to test out the descriptors with a wide range of people – teachers, managers
and trainers – in different countries to ensure that the descriptors in the Grid and the way it is organised are as
valid and useful as possible. When the testing and amendments are completed, the Grid will be published in
Bulgarian, English, French, German and Spanish. The Grid will be available, free of charge, from September
2013.More information is now available on:

http://www.epg-project.eu/
Apsilankykite interneto
svetainėje,
skirtoje regioninei
žiniasklaidai,
europosistorijos.lt
Rasite straipsnį apie
kalbas, kuriame
išsakyta ir LKPA
nuomonė.
Žurnalistė
Kristina Diemintaitė.

Creativity & Thinking Skills in Language
Education
Dealing professionally with teaching
thinking we are glad to invite the
members of your association to attend
our residential course Creativity &

courses is a good context for you to
get to know our approach and decide
on possible cooperation.
If you are interested, contact:

Thinking Skills in Language Education

Renata Jonina
TA Group
Project Manager

(24-30 March 2013).
EU grants are available for covering
all the costs associated with attending
the course. Taking part in one of our

tel.: +371 29 82 64 85
email: renata.ionina@ta-group.eu

It's become REAL - the results of the REAL2 Project
The REAL network is the result of a shared dream – a dream that language teacher associations (and their
individual teacher members) across Europe could come together to: share expertise and experience, shape policy
and contribute to policy reform, take forward new ideas and new initiatives to improve languages education,
encourage teachers to join their professional bodies, empower teachers of languages by putting their professional
futures into their own hands, create the cooperative and in our case multilingual Europe.
More information is available on:

http://www.real-association.eu/news/its-become-real-results-real2-project

LKPA STEIGĖJAI ir PARTNERIAI INFORMUOJA
Lietuvos mokytojų patirtis švietimo bendruomenei
Ugdymo plėtotės centras dėkoja mokytojams, kurie Centro svetainėje dalijasi su švietimo bendruomene
savo gerąja darbo patirtimi – kūrybiniais atradimais, mokinių darbais. Nuoširdžiai kviečiame ir kitus
pedagogus kartu kurti ir mokytis. Daugiau informacijos rasite:
http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/biblioteka2.php
Kviečiame LKPA narius pasidalinti savo gerąja patirtimi su kolegomis. Savo darbus prašome siųsti Ugdymo
plėtotės centro Informacinių technologijų metodininkėms
Jadvygai Duksienei, el. p. jadvyga.duksiene@upc.smm.lt ir Alvidai Lozdienei,
el. p. alvida.lozdiene@upc.smm.lt.

MRU profesionalai parengė Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modulį
Projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–
006) Mykolo Romerio universiteto mokslininkų grupė parengė Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelį.
Rengiant ir derinant modelį, buvo vykdomos 6 viešosios konsultacijos ir konferencija, kurių diskusijose dėl
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo dalyvavo per 200 švietimo centrų darbuotojų, mokyklų vadovų, mokytojų
dalykinių asociacijų, švietimo profsąjungų, universitetų, kolegijų, mokyklų susivienijimų, mokslo centrų, Švietimo
ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atstovų.
Kviečiame susipažinti:

http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/modelis.php

The photos from the REAL Launch Conference are now online
http://www.real-association.eu/sites/default/files/Galerie_web/index.php#/content/CIEP%20Paris/

Subscribe to the REAL newsletter
http://www.real-association.eu/newsletters

LKPA steigėjas- Valstybės institucijų kalbų centras pasirašė sutartį
su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Birželio 26 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Senato posėdžio metu pasirašė
bendradarbiavimo sutartį su Valstybės institucijų kalbų centru, kuris yra vienas seniausių ir sėkmužsienio kalbų
mokymo ir testavimo centrų Lietuvoje. Akademija ir Centras susitarė plėtoti bendradarbiavimą rengiant
specialistus ir tuo prisidėti prie šalies gynybos bei nacionalinio saugumo stiprinimo.
Valstybės institucijų kalbų centras priims Akademijos dėstytojus ir specialistus stažuotis bei dalysis
informacija užsienio kalbų mokymo metodikos klausimais. Lietuvos karo akademija taip pat įsipareigojo priimti
Centro atstovus stažuotis Akademijoje ir teikti konsultacijas mokslinio darbo, karybos klausimais.
Valstybės institucijų kalbų centro ir Lietuvos karo akademijos bendradarbiavimo kryptys: vadovėlių ir metodinių
priemonių rengimas, bendrų projektų įgyvendinimas, partnerystė pagal NATO programas ir projektus,
naudojimasis bibliotekomis, nuotolinių studijų centrais ir moksline įranga, dalyvavimas mokslinėse, metodinėse
konferencijose ir kt. veikloje. Daugiau informacijos rasite: http://www.lka.lt/index.php/lt/244991/

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.

