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MOKYTOJO DIENA 
 

atsirado Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos 
UNESCO iniciatyva. Ja siekiama atkreipti dėmesį į sunkų mokytojo 
darbą, aptarti visuotinio švietimo problemas ir iššūkius (mokyklose 
plintančius neigiamus reiškinius : rūkymą, narkomaniją, mokinių 

smurtavimą ir patyčias), atkreipti dėmesį į žemus mokytojų ir kitų 
švietimo sisitemoje dirbančių pedagogų atlyginimus. 

 
Kai kas galvoja, kad mokytojo darbas – pavydėtina profesija. Ilgos 
atostogos, trumpa darbo diena. Tačiau iš tiesų kasdieninis mokytojo 
darbas be galo varginantis, pedagogas privalo prisiimti atsakomybę 

už vaiko išsilavinimą, ugdymą. 
 

Žodis „pedagogika“ yra kilęs iš graikų kalbos: „pais“ – vaikas, „ago, 
again“ – vesti, valdyti, auklėti („paidagogos“ – vaikų vedžiotojas, 

„paidagogeion“ – mokykla).  
Senovės Graikijoje pedagogais buvo vadinami asmenys (paprastai 

vergai), kurie lydėdavo šeimininko vaikus į mokyklą ir juos 
prižiūrėdavo. Daug vėliau pedagogais pradėta vadinti mokytojus, 

auklėtojus ir pedagogikos dalykus tiriančius mokslininkus. 
 

**************************************************************************************** 
Mes esame šnekos indai, saugyklos, kuriuose glūdi 
šimtmečių paslaptys... Esame žmonijos atmintis... 

( Mamadau Kouyate, Vakarų Afrikos griotas) 
 

LKPA tarybos vardu sveikiname Mokytojo dienos proga, 
linkime ąžuolinės sveikatos, didelės asmeninės laimės, 

kviečiame žinias, sukauptą neįkainojamą patirtį  
ir tautos bei žmonijos atmintį  

perteikti Lietuvos vaikams ir jaunimui. 
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Kviečiame pateikti pasiūlymus  
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos nominacijai įsteigti  

iki spalio  25 dienos. Kolegos siūlė pelėdą ir knygą. 
 

Rašykite LKPA Tarybai el.paštu: 
lkpa.informacija@gmail.com 

*************************************************** 

 

Kviečime susipažinti su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 
parengta medžiaga pedagogams.  

Apsilankykite svetainėse: 
 

http://ec.europa.eu/lietuva/mokytojui/mokytojui_lt.htm 

http://ec.europa.eu/languages/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/languages/library/key-documents_type_en.htm  

http://ec.europa.eu/languages/pub/publications_en.htm 

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_en.htm  

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_lt.htm  

http://ec.europa.eu/languages/eslc/index.html  

http://ec.europa.eu/languages/eslc/docs/en/final-report-escl_en.pdf  

http://ec.europa.eu/languages/eslc/docs/en/technical-report-eslc_en.pdf  

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/regional-and-minority-languages_lt.htm  

http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/ 
 
http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/katalogas/ 
 
http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/katalogas/ 

http://ec.europa.eu/languages/quiz/index_en.htm  
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Nuo sausio 2012 m Valstybės institucijų kalbų centras dalyvauja NELLIP projekte 
http://projects.pixel-online.org/nellip/
 
Projekto tikslas: skatinti kalbų mokymosi kokybę naudojant Europos kalbų ženklo kokybės 
kriterijus. 
 
NELLIP metodikoje daugiausia dėmesio skiriama veiksmingam planavimui ir įgyvendinimui 
kokybiškų kalbos mokymosi iniciativų, atitinkančių EKŽ kokybės kriterijus; taip pat 
naudos bei poveikio kalbų mokymo paslaugų tiekėjams analizei
 
Laukiami rezultatai:  

- nacionalinės bei tarptautinės ataskaitos  apie Europos kalbų ženklo  įtakos kalbų 
mokymo kokybės gerinimui,

- gairės kaip planuoti, vykdyti, skleisti ir pritaikyti kalbų mokymosi k
iniciatyvas remiantis Europos kalbų ženklo atrankos kriterijais,

- seminarai, konferencijos ir kiti tarptautinio tinklo renginiai.  
 

 

 

 

 

 

Since January 2012 the Public Service language Centre has been one of the eleven 
partners of NELLIP projects  
 
The project aims at promoting quality in language learning 
criteria used to award the European Language Label
Expected results:  

- case studies on language learning initiatives  that have received the European Language 
Label  

- national and transnational Reports on the impact of
quality improvement in language learning 

- guidelines on how to plan, implement, manage, disseminate and exploit quality initiatives 
for language learning with reference to the European Language Label

- workshops, International 
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kalbų mokymosi kokybę naudojant Europos kalbų ženklo kokybės 

NELLIP metodikoje daugiausia dėmesio skiriama veiksmingam planavimui ir įgyvendinimui 
kokybiškų kalbos mokymosi iniciativų, atitinkančių EKŽ kokybės kriterijus; taip pat 

bei poveikio kalbų mokymo paslaugų tiekėjams analizei 

nacionalinės bei tarptautinės ataskaitos  apie Europos kalbų ženklo  įtakos kalbų 
mokymo kokybės gerinimui, 
gairės kaip planuoti, vykdyti, skleisti ir pritaikyti kalbų mokymosi k
iniciatyvas remiantis Europos kalbų ženklo atrankos kriterijais,
seminarai, konferencijos ir kiti tarptautinio tinklo renginiai.  

2012 the Public Service language Centre has been one of the eleven 
partners of NELLIP projects  http://projects.pixel-online.org/nellip/

promoting quality in language learning through the application of the quality 
criteria used to award the European Language Label. 

ase studies on language learning initiatives  that have received the European Language 

national and transnational Reports on the impact of the European Language Label on 
quality improvement in language learning  
guidelines on how to plan, implement, manage, disseminate and exploit quality initiatives 
for language learning with reference to the European Language Label

 networking activities and conferences 
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TARPTAUTINIS HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS
LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS
HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS ASOCIACIJA

KLAIPĖDOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRAS „HARMONIJA“

 

TRETIEJI LIETUVOS TARPTAUTINIAI 
HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS SKAITYMAI

„DVASINIS HUMANIZMAS 

 
 

KVIEČIAME DALYVAUTI SKAITYMUOSE 
pedagoginę bendruomenę, studentus, švietimo įstaigų vadovus, švietimo 
vyresniųjų klasių moksleivius. Skaitymuose patirtimi dalinsis Lietuvos ir Rusijos pedagogai.
SKAITYMŲ GLOBĖJAS – Lietuvos edukologijos universiteto rektorius
SKAITYMŲ VIETA - Lietuvos edukologijos universitetas,
SKAITYMŲ LEITMOTYVAS – „Mūsų švietimo pasauliui trūksta būtent Jūsų Širdies ir Proto Šviesos“.

(iš „Humanistinės pedagogikos manifesto“)

Daugiau informacijos: El.paštas: korinevskaja@gmail.com

 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA)

El. paštas: 

LKPA yra REAL asociacijos viena iš steigėjų
LANGUES

FIPLV (FEDERATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES) 

Tretieji Lietuvos Tarptautiniai Humanistinės Pedagogikos Skaitymai

 

 

 

 

 

TARPTAUTINIS HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS 
LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS 
HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS ASOCIACIJA 

KLAIPĖDOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRAS „HARMONIJA“             
 

 

TRETIEJI LIETUVOS TARPTAUTINIAI  
HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS SKAITYMAI 
VASINIS HUMANIZMAS – MOKYKLOS ATEITIS“

 

Vilnius, 2012 m. spalio 31 d.  

 šalies bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogus, akademinę 
pedagoginę bendruomenę, studentus, švietimo įstaigų vadovus, švietimo politikus, pedagoginės spaudos darbuotojus, tėvus, 
vyresniųjų klasių moksleivius. Skaitymuose patirtimi dalinsis Lietuvos ir Rusijos pedagogai. 

Lietuvos edukologijos universiteto rektorius dr. Algirdas Gaižutis. 
s edukologijos universitetas, Centriniai rūmai, Aktų salė. Studentų g. 39, Vilnius. 
Mūsų švietimo pasauliui trūksta būtent Jūsų Širdies ir Proto Šviesos“.

(iš „Humanistinės pedagogikos manifesto“) 
 

korinevskaja@gmail.com   Tinklapis: www.humanistinepedagogika.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 

 
asociacijos viena iš steigėjų (RESEAU EUROPEEN DES ASSOCIATIONS DE 

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

www.fiplv.org. 

Tarptautiniai Humanistinės Pedagogikos Skaitymai

              

 
MOKYKLOS ATEITIS“ 

šalies bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogus, akademinę 
politikus, pedagoginės spaudos darbuotojus, tėvus, 

Studentų g. 39, Vilnius.  
Mūsų švietimo pasauliui trūksta būtent Jūsų Širdies ir Proto Šviesos“. 

www.humanistinepedagogika.lt 

ASSOCIATIONS DE PROFESSEURS DE 

FIPLV (FEDERATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES) narė 

 

Tarptautiniai Humanistinės Pedagogikos Skaitymai 


