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Kviečiame dalyvauti Europos kalbų dienos
renginiuose
Valstybės institucijų kalbų centras, kuris yra vienas iš LKPA steigėjų, yra Europos kalbų dienos
Lietuvoje pagrindinis organizatorius. LKPA aktyviai dalyvauja renginyje, šiemet yra atsakinga už
apvalaus stalo diskusijos organizavimą ŠMM, prisidės prie kalbų viktorinos organizavimo, kartu su
VIKC stende pristarys LKPA projektus ir iniciatyvas.
Šiemet Europos kalbų dieną minėsime 2012m. rugsėjo 25d. (antradienį) Rotušės aikštėje, Vilniuje.
Projektas startuoja
jau liepos 15d. su internetine kalbų viktorina naujienų portale www.balsas.lt.
.
Viktorina tęsis iki rugsėjo 15d., o nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti Europos kalbų dienos
renginio metu (rugsėjo 25d.).
Preliminari Europos kalbų dienos renginio programa
10:00-12:00 -Apvalaus stalo diskucija Švietimo ir mokslo ministerijoje ( Organizatoriai: ŠMM,
LKPA ir VIKC)
13.00 – 13.15

Lietuvos politikų sveikinimai . (Rotušės aikštės estradoje).

13.15 – 16.00

Kalbų pristatymas meninėje programoje/ koncertas/ kalbų viktorina .

16.00 – 17.00

(Donato Montvydo (kol kas derinama) koncertas.

Kviečiame visus LKPA narius, mokinius/studentus aktyviai dalyvauti renginiuose.
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"Yra tik du būdai kaip gyventi. Vienas - galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti,
jog viskas yra stebuklas". (Albertas Einšteinas)

VDU Užsienio kalbų centras informuoja:
Moksleivių virtualios kelionės į daugiakalbį pasaulį!
Birželio 11-15 dienomis moksleiviai iš įvairiausių Lietuvos kampelių atvyko susipažinti su daugiakalbe VDU
bendruomene. Tai dalis „VDU vasaros mokyklos 2012“ renginių, skirtų vyresniųjų klasių moksleiviams.
Drauge su anglų kalbos dėstytojomis V. Bijeikiene, L. Judickaite–Pašvenskiene, D. Pundziuviene, R. Knyza
ir V. Tuomaite kiekvieną virtualios kelionės į daugiakalbį pasaulį rytą moksleiviai pradėdavo interaktyviomis
anglų

kalbos

pamokėlėmis.

Jų

metu

tobulino

anglų

kalbos

gebėjimus

visapusiškai

išnaudodami

kompiuterizuoto kalbų mokymo SANAKO 300 laboratoriją – susipažino virtualiai bendraudami porose,
diskutavo, įsirašė savo diskusijas bei jas perklausė, atliko interaktyvias užduotis asmeniškai ir grupėmis,
parengė kūrybinius pristatymus. Į šį Anglų kalbos (B1) interaktyvių pamokų ciklą buvo įtraukta kriminalinė
Raudonkepuraitės istorija (Hoodwinked), virtualus vizitas į New York‘ą, anglų kalbos bendrųjų gebėjimų
testas

bei kūrybinės dirbtuvės, kurių metu moksleiviai sukūrė video siužetus apie daugiakalbės savaitės

įspūdžius. Daugiau informacijos apie VDU UKC rasite:

http://ukc.vdu.lt/

Kitos naujienos
Ugdymo plėtotės centro svetainėje pristatomos suaugusiųjų švietimo leidinių
anotacijos, galima susipažinti ir su leidiniais. Kviečiame apsilankyti svetainėje :

http://www.upc.smm.lt/svietimas/leidiniai/
LKPA spalio mėnesį planuoja pasirašyti sutartį su Linzo universitetu
(Johannes Kepler University of Linz JKU)
dėl “Diversity in the Learning Experience in (Higher) Education’ (DIV.ED)”
projekto įgyvendinimo.
Formuojame komandą. Jei pageidaujate dalyvauti, prašome informuoti
LKPA tarybą iki rugsėjo 15 dienos el.paštu:

lkpa.informacija@gmail.com
"VISA, KAS MES ESAME, GIMSTA IŠ MŪSŲ MINČIŲ. SAVO MINTIMIS MES SUKURIAME
PASAULĮ". (BUDA)
"DŽIAUKIMĖS TUO, KĄ TURIME, NEIMDAMI LYGINTI: NIEKUOMET NEBUS LAIMINGAS TAS,
KAM NERAMU, JOG KITAS YRA LAIMINGAS". (SENEKA)
"DIDŽIAUSIĄ GARBĘ PASIEKIA NE TAS, KURIS NIEKADA NESUKLUMPA, BET TAS, KURIS
SUKLUPĘS PAKYLA (Ž.Ž.RUSO)

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.

