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LKPA vardu dėkojame už abipusiai naudingą profesionalų
bendradarbiavimą, malonias, spalvingais žmogiškais jausmais
paženklintas įsimintinas akimirkas 2012-siais metais.
Linkime ramaus, gražaus ir prasmingo Kūčių vakaro ir Šv.
Kalėdų stebuklo.
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Naujaisiais gyvatės metais linkime Ikaro skrydžio priimant
drąsius, gerai apgalvotus ar rizikingus sprendimus; mokėkit
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Padėkite Lietuvos jaunimui išdidžiai ir oriai plasnoti Europos
ir pasaulio dangaus mėlynėse...
Linkim, kad Naujaisiais metais gyvenimas nebūtų
monotoniškas ir besparnis...
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Kviečiame siūlyti penkis LKPA narius į
nominacijos ,,Balto filologo skrynelė”
nominantų atrinkos komisiją iki vasario
mėnesio 5 d.

•

Kviečiame siūlyti filologus kalbininkus ir
institucijas Lietuvos kalbų pedagogų
asociacijos nominacijai ,,Balto filologo
skrynelė“ už 2012 metus
iki vasario mėnesio 15 d.
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Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos nominacija ,,Balto filologo skrynelė”.
Idėja
Skrynelė teikiama nusipelniusiems asociacijos nariams pagal tam tikrus iš anksto suformuotus kriterijus. Baltas filologas profesionalus, skaidrus, iniciatyvus, entuziastingas savo srities atstovas. Antroji reikšmė pozicionuoja baltus kaip baltų genčių
visumą, jų tradicijų puoselėjimą.
,,Balto filologo skrynelė” kiekvienais metais gali būti teikiama tose pačiose ar skirtingose nominacijų kategorijose, pvz.- už
sėkmingiausiai įgyvendintą savarankišką iniciatyvą,
- už inovatyviausią veiklą ir jos pamatuotą naudą
-už išmintingiausiai suvoktą tarpkultūriškumą,
- už naudingiausią talką verslui,
- už matomiausią Lietuvos kalbų pedagogų darbą pasaulyje ir t.t.
.
Tvarką nustato Lietuvos
kalbų asociacijos taryba, ji skiria ir nominacijų komisiją iš 5 asmenų, kuri rūpinasi nominacijų skelbimu,
iškilmingo baigiamojo renginio organizavimu, rezultatų viešinimu ir kt.

Simbolis
Medinė vidutinių gabaritų skrynelė, tinkama padėti ant rašomojo stalo, knygų ar specialiai apdovanojimams skirtoje
lentynoje/spintoje. ( Skirtingais metais ar asmeniui ir organizacijai teikiamų skrynelių formos gali skirtis- ovalinės, stačiakampės
ar kt. Gali būti ir moderniai transformuoto lietuviškos tradicinės kraičio skrynios dizaino.)
Puošta emaliu, medyje išdeginta/išraižyta ornamentika, lakuota arba dažyta.
Ovalinės ar keturkampės emalio plokštės galėtų būti išimamos ir naudojamos kaip segės ar skaros, rankogalių, kaklaraiščio
(priklausomai nuo asmens, kuriam teikiama skrynekė, lyties) sąsagos asociacijos organizuojamų renginių metu, o taip pat
reprezentuojant organizaciją išorinės komunikacijos įvykiuose.
Skrynelės puošybai parinkti motyvai galėtų atspindėti : a) tautų ir kalbų įvairovę, b) iškilias asmenybes ir jų darbus, c) baltams
būdingą ornamentiką d) Europos kultūros sostines; Iškilių asmenybių, jų darbų parinkimas turėtų būti suderintas su svarbiausiais
tais metais minimais jubiliejais.
Pvz., 2012 m. dėžutės dėžutės šonuose pozicionuojami akcentai- Maironis (150) ir Č.Dikensas(200). 2013 m. – J.Baltrušaitis (140),
A.Mickevičius (215) ir t.t.

•
•

Kviečiame siūlyti penkis LKPA narius į nominacijos ,,Balto filologo skrynelė” nominantų
atrinkos komisiją iki vasario mėnesio 5 d.;
Kviečiame siūlyti filologus kalbininkus ir institucijas Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos
nominacijai ,,Balto filologo skrynelė“ už 2012 metus iki vasario mėnesio 15 d.

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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NEWS from DIV.ED project (Diversity in the Learning Experience
in Higher Education
– 528049-LLP-1-AT-Erasmus
The concept of diversity as part of the European socio-political life is given substantial consideration by scholars
of various fields of research. The Preamble of the Charter of Fundamental Rights of the European Union states
that one of the fundamental principles of the European Union is its respect for diversity. Providing conditions
for and allowing different cultural, religious, linguistic and ethnic identities to develop is viewed as the
Community commitment and a “burning” necessity. The ever increasing mobility within the EU and also including
the non-EU citizens poses new challenges both for “hosts” and migrants.
The overall awareness of diverse cultural and ethnic background as well as one’s approaches and skills to live,
work or study in a diverse environment are considered crucial for individuals and community as a whole. DIV.ED
project (Diversity in the Learning Experience in Higher Education – 528049-LLP-1-AT-Erasmus) aims at bridging
over the theoretical, knowledge-based, treatment of diversity and the so-called Social Learning that involves the
research of complex interaction within a certain social context. The project main output – Diversity in Education
Module – will be designed to develop competencies in the fields of social and cultural acceptance / tolerance,
enhancing learners’ intercultural sensitivity and cultural understanding. Reflection and practice on intercultural
and social communication will be possible in the blended- and/or distance-learning format. Although the project
Module targets tertiary education learners, the other project products – TV documentaries, digital stories – will
reach informal learners and the general public, which will contribute to social cohesion and intercultural dialogue.

Savaitės pokalbis. Virginija Būdienė.
Lietuvių kalba varžo tik tuos, kam trūksta minčių
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-11-08-savaites-pokalbis-virginija-budiene-lietuviu-kalbavarzo-tik-tuos-kam-truksta-minciu/90490

Įvyko seminaras „Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių kokybės aspektai“
2012 m. gruodžio 7 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko seminaras „Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių kokybės
aspektai“. Seminaras, kurį organizavo Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyrius, buvo skirtas vadovėlių turinio
vertintojams. Jame dalyvavo Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, Švietimo ir mokslo ministerijos
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Valantinienė, TEV ir „Baltų lankų“ leidyklų
atstovai. Medžiagą rasite: http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/vadoveliai/seminaras.php

Les ELLUG ont le plaisir de vous annoncer la parution du
n° 46 / 2012 de la revue LIDIL
Typologie et description linguistiques
Interfaces et interactions
Numéro coordonné par Caroline Imbert et Nathalie Vallée
(ISBN: 978-2-84310-236-3. Prix : 16 € + frais de port)
Résumé :
La « typodescription » prône un travail minutieux sur des données de première main et l’interaction possible et nécessaire entre cadre théorique,
connaissances typologiques et description d’une langue. Depuis une vingtaine d’années s’étoffe en France, par le biais de linguistes de terrain, une
approche où théorie, typologie et description ne s’inscrivent plus dans une relation hiérarchique où l’une gouvernerait l’autre. Ce numéro prête un
auditoire varié à ces « typodescriptivistes », qui partagent ici, du Cambodge à la zone occitane en passant par l’Amérique du Sud, leurs réflexions
et constats sur l’apport de leurs héritages théoriques et typologiques à la description, et inversement.
Vente de l’ouvrage: Vente
ligne sur le
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100875270
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ou auprès des ELLUG : Vous trouverez plus amples informations sur notre site internet :

http://w3.u-grenoble3.fr/ellug/index.html/index.php?id=lidil

Rašykite LKPA taryba
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.
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