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Respublikinė konferencija

2012 metų gruodžio mėnesį Britų taryba, sukvietusi
organizacijos partnerius į priėmimą Jungtinės Karalystės ambasadoje,
pažymėjo savo veiklos dvidešimtmetį Lietuvoje.

„Kalbų studijos aukštojoje
mokykloje“

4

Per 20 metų Britų taryba drauge su partneriais Lietuvoje (
įvairiomis valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis, verslo įmonėmis ), kuriems rūpi Lietuvos ir Jungtinės
Karalystės santykių plėtra, įgyvendino daugybę projektų.

Upcoming Event

Susirinkusius pasveikino Britų tarybos direktorius dr. A.
Vasiliauskas, Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje David Hunt,
žurnalistas Andrius Užkalnis.

Lietuvos kalbų
pedagogų asociacijos
ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas įvyks
2013m. kovo 15 d.
11 val.

Renginyje ambasadoje Britų taryba pristatė trumpą filmą,
kuriame įvairių institucijų atstovai – Lietuvos kalbų pedagogų
asociacijos prezidentė Eglė Šleinotienė, buvusi ilgametė Kauno
technologijos universiteto Užsienio kalbų centro direktorė, LKPA vice
prezidentė Ilona Rinkevičienė, LRT programų direktorius ir mokslo
festivalio „Erdvėlaivis žemė“ direktorius Rolandas Maskoliūnas, Menų
spaustuvės direktorius Audronis Imbrasas ir daugelis kitų kalbėjo apie
Britų tarybos nuveiktus dvidešimtmečio darbus ir įvairias iniciatyvas.

( Vietą patikslinsime vėliau)
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.

Kauno technologijos universiteto Užsienio kalbų centrui, kuriame šiuo metu dirba 29 anglų kalbos, 3
vokiečių, 2 prancūzų ir 2 rusų kalbos specialistai, ispanų kalbos dėstytoja ir italų kalbos lektorė,

Saulė

Petronienė vadovauja nuo 2012 metų liepos mėnesio.
Saulė Petronienė (g. 1971) 1990 – 1996 metais studijavo anglų filologiją Vilniaus universitete ir įgijo
diplomuoto filologo, anglų kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikaciją. 2009 metais Vilniaus universitete apgynė
disertaciją “The Meaning of Lithuanian Past Tenses and their Equivalents in English“ („Lietuvių kalbos būtųjų
laikų reikšmės ir jų atitikmenys anglų kalboje“) ir įgijo humanitarinių mokslų srities daktaro laipsnį.
1993-1996 metais dirbo vertėja įmonėje „CHS Baltic“, o 1996 – 1998 metais dėstė anglų kalbą Vilniaus
dailės akademijos, Kauno dailės institute. Saulė Petronienė Kauno technologijos universitete Humanitarinių
mokslų fakultete Užsienio kalbų centre dirba nuo 1999 metų, kur dėstė anglų kalbą (A1-C1 lygiu) ir
„Lingvistinės analizės pagrindus“, o pastaruoju metu dėsto „Mokslinio teksto analizę ir vertimą raštu“ pirmosios
pakopos ir „Technikos kalbos vertimo praktikumą“ antrosios pakopos humanitarinių mokslų studentams, vadovauja
praktikos darbams, semestro projektams, bakalauro baigiamiesiems darbams. Moksliniai interesai: vertimo
studijos, lingvistika.
S.Petronienė aktyviai dalyvauja tarptautinėse mainų programose ir stažuotėse: dėstė Salamankos
universitete (Ispanija), Koblenco taikomųjų mokslų universitete (Vokietija), Vienos pedagogikos aukštojoje
mokykloje

(Austrija),

universitetuose.

stažavosi

Minho

(Braga,

Portugalija)

ir

Masaryko

(Brno,

Čekijos

respublika)
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Įkurta Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba (LiPAVTa)
2013 metų sausio 3-ąją dieną Vilniuje rinkosi Lietuvos mokytojų-dalykininkų bei dėstytojų
asociacijų vadovai. Susitikime dalyvavo Šokio mokytojų, Lietuvos istorijos mokytojų, Lietuvos muzikos
mokytojų, Lietuvos anglų kalbos mokytojų, Lietuvos biologijos mokytojų, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų
ir dėstytojų, Lietuvos kalbų pedagogų, Klasikų, Lietuvos geografijos mokytojų ir Lietuvos chemijos
mokytojų asociacijų, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos ir
Lituanistų sambūrio vadovai ar jų atstovai.
Susitikimo tikslas buvo pasitarti, kaip geriau bendradarbiauti Lietuvos pedagogams – dalykininkams ir
koordinuoti įvairių pedagogų asociacijų veiklą. Pasisakymų metu buvo akcentuota būtinybė vienyti pedagogųdalykininkų asociacijas sprendžiant aktualias ugdymo ir dalykų problemas, dalintis ir skleisti gerąją patirtį.
Susirinkimo dalyviai sutiko, kad reikia aktyviai dalyvauti svarstant švietimą ir ugdymą reglamentuojančius
dokumentus, siekti bendromis pastangomis įtakoti jų turinį.
Asociacijų vadovai nutarė įkurti Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybą numatant galimybę
ateityje susivienyti ir į atskirą juridinį vienetą. Tarybos nariai yra Lietuvos pedagogų asociacijų vadovai.
Posėdžiuose galės dalyvauti ir kiti asociacijų nariai, vadovų įgaliotieji asmenys. Svarstytas ir Tarybos
darbo koordinatorių klausimas. Jais išrinkti Violeta Kriščiūnienė (Lietuvos istorijos mokytojų asociacija),
Arnoldas Riekumas (Šokio mokytojų asociacija) ir Rytas Šalna (Lietuvos geografijos mokytojų asociacija).
Dalyviai sutarė, kad įsteigta Taryba neketina užsiimti ar dubliuoti pedagogų profesinių sąjungų veiklos.
Pedagogų asociacijų vadovus kviečia jungtis į Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybą.
Su LiPAVTa susisiekti galima el. paštu lipavta@googlegroups.com

Nuotraukoje pedagogų asociacijų vadovai susitikime su Lietuvos respublikos prezidente Dalia Grybauskaite (2010 )

Respublikine konferencija „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“
•

2012-uosius metus Vilniaus Kolegija, viena iš LKPA steigėjų, pabaigė respublikine konferencija „Kalbų
studijos aukštojoje mokykloje“, kuri vyko Kaune, Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Tai tradicinė LSMU
Kalbų ir edukacijos katedros bei Vilniaus kolegijos Humanitarinių mokslų ir Užsienio kalbų katedrų kalbininkų
organizuojama konferencija.
Plenariniame posėdyje prof. dr. D. Gudaitytė, prof. dr. R. Brunevičiūtė (LSMU) ir
doc. dr. J.
Horbačauskienė (KTU) diskutavo su konferencijos dalyviais apie liberaliojo ugdymo raišką universitete, Lietuvos
kalbų pedagogų asociacijos prezidentė Eglė Šleinotienė pasidalijo mintimis apie technologijų ir pedagogo
kūrybiškumo svarbą mokant kalbų. Susibūrusieji į konferenciją įvairių aukštųjų mokyklų kalbininkai darbo
grupėse aptarė kalbų mokymosi organizavimo klausimus, lietuvių kalbos kultūros reikšmę, užsienio kalbų
mokymosi metodų taikymo galimybes ir problemas. Tyrimais pagrįsti pranešimai ir praktiniai patarimai skatino
dalyvius išsakyti savo nuomonę, o kilusį šurmulį trumpam išsklaidė LSMU Kalbų ir edukacijos katedros italų
kalbos dėstytojo ir dainininko Mindaugo Mickevičiaus (Mino) nuotaikingos dainos lietuvių, rusų ir italų kalbomis.
Straipsnio autorė - Jūratė Patackaitė, LKPA vice prezidentė.

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.

Maloniai prašome, deklaruojant pajamas Mokesčių inspekcijoje, pervesti LKPA 2% nuo jūsų
pajamų mokesčio sumos. Lėšas, pritarus asociacijos nariams, panaudosime asociacijos
veiklai plėsti, renginiams organizuoti.

