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Kalba ir tarmė – tai ne šiaip ženklų sistema,  

tai – savotiškas pasaulio modelis, lyg nepakartojami 

langai, pro kuriuos mes žvelgiame į pasaulį.  

Kuo daugiau tokių langų – <...> tuo didesnė garantija, 

kad ir tauta, net ir visa žmonija  

daugiau sužinos apie pasaulį ir save pačią. 

A. Girdenis 
 

Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas

 Primename, kad Lietuvių kalbos institutas 
kartu su partneriais: Vilniaus pedagoginiu 
universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, 
Šiaulių universitetu, Lietuvos kultūros tyrimų 
institutu, Lietuvos kalbų pedagogų 
asociacija, Vilniaus verslo kolegija, 
Marijampolės kolegija, Panevėžio pedagogų 
švietimo centru, Kretingos r. Salantų gimnazija, 
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 
gimnazija, Mažeikių Merkelio Račkausko 
gimnazija, Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos 
gimnazija ir Lazdijų r. savivaldybės 
Šventežerio vidurine mokykla – pradeda 
projektą „Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos 
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos 
įgyvendinimas“, finansuojamą Europos socialinio 
fondo lėšomis. 

Projekto tikslas – siekti, kad lietuvių kalbos 
mokytojas galėtų tobulėti kaip intelektuali, 
šiuolaikiška asmenybė, sukurti palankią 
bendravimui terpę, grindžiamą inovacijomis, 
suteikti galimybę susipažinti su naujausiais ir 
aktualiausiais lituanistiniais tyrinėjimais, 
atkreipiant ypatingą dėmesį į naujausius 
kalbos, literatūros tyrimus, platesnio kultūrinio 
konteksto išmanymą, informacinių technologijų 
taikymo ir modernios komunikacijos erdvės 
teikiamus privalumus, bendradarbiavimą tarp 
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mokslo ir švietimo institucijų, kūrybišką 
požiūrį į išplėstinio kurso medžiagos 
pateikimą ir interpretavimą.  

Projekto metu pateikiama informacija apie 
naujausius kalbos, literatūros ir kultūros 
mokslo pasiekimus, apžvelgiamos galimybės 
pritaikyti mokymui mokslo tyrimų 
infrastruktūras – skaitmeninius išteklius,,  
aptariami komunikacijos ir retorikos 
ypatumai, mokinių kūrybiškumo ugdymo 
metodai. 

LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė yra 
projekto stebėsenos grupės narė. 

 

Informaciją apie projektą ir ketvirtojo 
seminaro programą rasite šiuo adresu: 

http://www.kompetencija.vpulf.lt/index.php 

 

 

 

Rengėjai: Eglė Šleinotienė, Ilona Rinkevičienė, Nemira Mačianskienė 

 



 

 

2012 m. kovo 9 d. Kauno m. Savivaldybės taryba apdovanojo  

Kauno technologijos universiteto UKC lektorę Birutę Strakšienę  

III laipsnio Santakos garbės ženklu už nuopelnus Kauno miestui.  

Sveikiname kolegę, ilgametę LKPA narę, aktyvią konferencijų ir renginių dalyvę. 

******************************************************************************** 
Kviečiame susipažinti su Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto  

vykdomais tarptautiniais  projektais 
 

 

 
 

 
 

 
 

Daugiau informacijos rasite: 

http://uki.vdu.lt/?page_id=3697 
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LIETUVOS – VOKIETIJOS JAUNIMO FORUMAS 

„Dvišalių jaunimo mainų įvairovė“.  

2012 metų lapkričio 23 dieną, 17:00 valandą  

Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos salėje (Vokiečių g. 20, Vilnius) 

 

 

 

 
 Renginio kalba lietuvių su vertimu į vokiečių kalbą  
 
Organizatoriai asociacija „Lietuvos – Vokietijos forumas“, Vilniaus Universiteto Vokiečių 
filologijos katedra, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija ir Vokietijos alumnų 
portalas, rengia dvišalį jaunimo susitikimą.  
 
Šio renginio tikslas – skatinti Lietuvos ir Vokietijos jaunimo bendravimą ir bendradarbiavimą, 
suburti jaunimo mainus vykdančių organizacijų atstovus, patirčių pasidalinimui, skatinti 
jaunimo kūrybingumą, iniciatyvumą. 
 
 Renginio programa:  
 
16.30 – 16.55 Dalyvių registracija  
17.00 – 17.10 Sveikinimo žodžiai  
17.10 – 17.35 Pranešimas „Jaunimo mainai su ES programa "Veiklus jaunimas": patirtis,   
                         galimybės ir įspūdžiai“. (Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija)  
17.35 – 17.50 Pranešimas "Savaitė muzikos už 15 tūkst. eurų. Kokią svajonę įgyvendintum 
                         tu?" (Renata Novogreckaitė, Kauno technologijos universitetas, projekto  
                         vadovė)  
17.50 – 18.05 Klausimai pranešėjams ir diskusijos su pranešėjais  
18.05 – 18.25 Diskusijos grupėse  
18.25 – 18.45 Grupių rezultatų pristatymas  
18.50 – 19.20 Parodos „Vėtrungės“ pristatymas  
19.30 – 21.00 Grupės „FLAER“ koncertas  
 
Renginys nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas.  

 
Norėdami užsiregistruoti, iki lapkričio 20 d. rašykite info@ltdeforumas.lt (vardas, 

pavardė, institucija). 

 



 

 

 

 

 

Kviečiame LKPA narius skaityti ir teikti straipsnius “Kalbų studijoms”.  
Straipsnius skaitykite ir teikite naudodamiesi OJS sistema: 

 

http://www.kalbos.ktu.lt/ 

 
 

Kontaktinis asmuo: 
 

Vilmantė Liubinienė 
Vyriausioji redaktorė/ Editor in chief  

"Kalbų studijos"/"Studies about Languages" 
Kaunas University of Technology Faculty of Humanities 

Gedimino str. 43-213, LT-44240, Kaunas, Tel. +370 37 320 546 
 

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

 

 

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. 

KALBŲ STUDIJOS 

 

 

 

 

 

 


