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LKPA nariai aktyviai dalyvavo vieno iš steigėjų ,Valstybės institucijų 
kalbų centro, kasmet organizuojamos  Europos kalbų dienos 
renginiuose. LKPA buvo atsakinga už apvalaus stalo diskusijos 
organizavimą ŠMM, prisidėjo prie kalbų viktorinos organizavimo, kartu 
su VIKC stende pristatė LKPA projektus ir iniciatyvas.  

Dėkojame Jūratei Patackaitei, Olgai Medvedevai, Nijolei Bražėnienei, 
Nemirai Mačianskienei, Ilonai Rinkevičienei, Romai Truncienei , 
kolegoms ir moksleiviams iš Vilniaus kolegijos , visiems LKPA nariams,  
aktyviai dalyvavusiems Europos kalbų dienos renginiuose. 

 

Šventėme Europos kalbų dieną Vilniuje
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Upcoming Event 

 

LKPA narių balsavimas 
elektroniniu paštu dėl 

Lietuvos kalbų 
pedagogų asociacijos 

nominacijos 
 



 
Gegužės 17 d. Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto (UKI) taryba išrinko naują direktorę – 
docentę, socialinių (edukologijos) mokslų daktarę Romą Kriaučiūnienę. 

Prieš šias pareigas dr. R. Kriaučiūnienė dirbo Vilniaus universiteto FBMM Anglų kalbos katedros 
vedėja, dėstė šiuolaikinės anglų kalbos (morfologijos), tarpkultūrinės komunikacijos, verslo etikos ir 
socialinės atsakomybės kursus, dalykinę anglų kalbą, vadovavo kursiniams, bakalauro ir magistro 
darbams. Mokslinių interesų sritys: užsienio kalbų didaktika; užsienio kalbų mokytojų rengimas; 
asmenybės ugdymas užsienio kalbų mokymo(si) procese; būsimų užsienio kalbų mokytojų dorinių 
nuostatų ugdymas; tarpkultūrinė komunikacija, verslo etika ir socialinė atsakomybė. Šiomis temomis 
publikuota daugiau nei 15 mokslinių straipsnių įvairiuose Lietuvos ir užsienio (Latvijos, Rusijos, 
Turkijos, Slovakijos, Čekijos) moksliniuose leidiniuose, skaityti pranešimai įvairiose tarptautinėse 
mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienio  šalyse (Vokietijoje, Austrijoje, Latvijoje, Rusijoje, 
Turkijoje).  

Daugiau informacijos rasite: http://naujienos.vu.lt/bendruomenei/pokyciai/25457-uki-direktors-doc-
dr-romos-kriauiniens-planuose-daugiakalbysts-pltra-universitete  

LKPA vardu sveikiname kolegę ir linkime sėkmės jos vadovaujamam UKI kolektyvui. 

 

 

 

 

Europos kalbų dienos minėjimas Kipre 
LKPA rėmėjo SIH projektas tarp apdovanotų 5 geriausių Europoje 

 

 
 

Daugiau informacijos rasite: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1026_en.htm?locale=fr  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1026_lt.htm 

. 
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Švietimo profesionalams – neformalios lyderystės studijos 

Sausį prasidės neformalios švietimo lyderystės studijos. Pagal šią programą studijuos apie 250 Švietimo 
ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių įstaigų, taip pat penkiolikos savivaldybių, laimėjusių konkursą 
dalyvauti projekto veiklose, darbuotojų. Šias studijas galės rinktis švietimo darbuotojai, turintys 
pedagoginio arba vadybinio darbo patirties, tie, kuriems rūpi įgyti naujos patirties, kompetencijų, 

pasisemti naujų idėjų tolesnei veiklai. 

Daugiau informacijos rasite svetainėje: 
http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/renginiai/rengini-mediaga/1790-vietimo-profesionalams-

neformalios-lyderysts-studijos 

 

 

Kviečia kurti virtuali edukacinė biblioteka  
 

Ugdymo plėtotės centras pradėjo kurti atvirą virtualią vaizdo įrašų biblioteką. Į ją galima dėti 
filmuotus švietimo renginius, verstus, subtitruotus vaizdo įrašus, sukurtas videopamokas, interviu su 
žymiais žmonėmis, reportažus švietimo temomis. Bibliotekos pradžia – tai 300 vaizdo įrašų, kuriuos 
sukūrė bibliotekininkai, dailininkai, filologai, žurnalistai ir kitų profesijų žmonės, ne profesionalūs 
operatoriai. Skelbti vaizdo įrašus netrukus bus pakviesti mokytojai, mokiniai, bibliotekininkai. 

Dailininkas Virginijus Kašinskas sukūrė ir bibliotekoje paskelbė videopasakojimų ciklą „Lietuvių tautinė 
kultūra”, kuris praturtina etninės kultūros pamokas. Mokyklos bibliotekininkės Lauros Krasauskienės 
sukurtos videopamokos padeda savarankiškai išmokti dirbti su mokyklų bibliotekų informacine sistema. 
Vertėjo Andriaus Burnicko išverstas ir subtitruotas animacinis filmukas „Švietimas 2.0“ – greičiausiai 
išpopuliarėjęs bibliotekos vaizdo įrašas. Žurnalistės Vaidilutės Dovydaitytės autorinė serija „Eiti 
paskui svajonę“ tapo dovana Lietuvos pedagogams Mokytojų dienos proga.  

Virtualios edukacinės bibliotekos adresas 
www.svietimas.eu 

Išsamesnė informacija apie projektą  www.inmedio.lt 
 

Nemokamų nuotolinių studijų galimybės garsiausiuose  
užsienio universitetuose 

 
Vykstant technologijų pažangai, gerėjant turinio pristatymo platformų kokybei, atsiradus galimybėms 
individualizuoti medžiagą, ištobulinus sistemas, galinčias analizuoti ir apibendrinti daugiatūkstantinės 
minios duomenis, jau metus veikianti Stanfordo universiteto mokslininkų įkurta bendrovė „Coursera“ 
siūlo nemokamus kursus internete. 
 

Jei domitės, apsilankykite Lyderių laiko svetainėje. 
 
 

 



 

 

 

                                                          
 

Prasidėjo mokytojų registracija į metodines dienas  

 

 

Šių metų spalio 29–30 d. ir lapkričio 29–30 d. Vilniuje rengiamos metodinės dienos meninio, socialinio, 
gamtamokslinio, dorinio, pradinio ugdymo, informacinių technologijų, užsienio kalbų ir lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojams. Metodinės dienos – tai nemokami vienos dienos konferencinio tipo renginiai, skirti 
visiems mokytojams, kurie nori susipažinti su ugdymo turinio naujovėmis.  

Užsiregistruoti galima Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje www.upc.lt 
 

Per 2012–2013 mokslo metus numatoma surengti 20 metodinių dienų mokymo dalykų ir integracinėmis 
temomis, pavyzdžiui, dvikalbis ugdymas, pilietinis ugdymas ir kt. Bus kviečiami ir lektoriai iš užsienio. 

Metodinėse dienose mokytojams bus pristatomos pasaulinės ugdymo praktikos tendencijos, ugdymo turinio 
naujovės, tokios kaip vertinimo ir įsivertinimo kaita, kūrybiškumo ugdymas, pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo programos ir brandos egzaminų kaita, nauji modulinių programų projektai, mokinių 
kompetencijų ugdymas per įvairių dalykų pamokas ir kitos aktualios temos. 

Apie projektą plačiau: 
http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/mdienos.php 

Daugiau informacijos suteiks: Salomėja Bitlieriūtė, projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo 
sistemos plėtra (II etapas)“ veiklos vadovė, tel. (8 5) 277 21 94 . NEMOKAMA (8 5) 277 21 94 , 

 el. paštas: salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt  
 

 

Rašykite LKPA tarybai: 
 

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

Lietuva 
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. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PASIDŽIAUKIME PRABĖGANČIOS VASAROS STEBUKLINGAIS VAIZDAIS 

 


