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Kovo 11-ji yra visų mūsų  
ir  

Laisvos Lietuvos  
nepriklausomybės, didybės ir klestėjimo šventė. 

Sveikiname, linkime atsikleisti, tobulėti, augti, mokytis patiems 
ir vesti paskui save kolegas, studentus bei mokinius.  
Mes galime ir turime pakeisti save ir LIETUVĄ. 

 

 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos Taryba 

maloniai kviečia 

LKPA narius 

dalyvauti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos apdovanojimo 

,,Balto filologo  skrynelė” įteikimo ceremonijoje. 

Renginys vyks 2013 metų  kovo 15 dieną 16 valandą 

Svečių namuose ,,Domus Maria“, Aušros vartų g. 12, Vilnius. 

LKPA nariai sugalvojo, LKPA nariai  padarė, visi turime dalyvauti! 

Apie dalyvavimą pranešti iki kovo 12 dienos el. paštu. 
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Pasiūlymai LKPA nariams: 
 
EUROPOS EGZAMINAS 
 
Pernai daugiau nei 400 mokyklų ir per 20 tūkst. moksleivių visoje Lietuvoje įtraukęs „Europos 
egzaminas“ kviečia mokytojus registruotis šių metų projekte. Tradiciškai konkursas vyks gegužės 9-
ąją, kuomet švenčiama Europos diena. „Europos egzamine“ geriausiai pasirodę moksleiviai ir jų 
mokytojai bus apdovanoti pažintinėmis kelionėmis į ES institucijas Briuselyje ir kitais prizais. 
Išsamią informaciją apie „Europos egzaminą“, jo taisykles ir registracijos formas rasite čia 
(http://www.pazinkeuropa.lt/europos-egzaminas/europos-egzaminas-2013-taisykles-ir-eiga-475) ir 
prisegtame dokumente. 
Užsiregistruoti į šių metų „Europos egzaminą“  galima čia 
(http://egzaminas.pazinkeuropa.lt/mokytojams/  ). 
Mokytojai kviečiami ne tik organizuoti egzaminą moksleiviams, bet ir pasitikrinti savo žinias „Europos 
egzamine“. Tokiu atveju mokykla papildomai turėtų registruotis ir organizacijoms skirtoje formoje 
(http://egzaminas.pazinkeuropa.lt/organizacijoms ). 
  
„Europos egzaminas“ Lietuvoje rengiamas nuo 2010 m., pažymint gegužės 9 d. švenčiamą Europos 
dieną. „Europos egzaminą“ organizuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Projekto partneriai – 
LR Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų ministerijos, Europe Direct informacijos centrai, Jaunimo 
Europos komanda, Ugdymo plėtotės centras ir viešosios bibliotekos. Informaciniai projekto partneriai 
– LRT ir 15min.  
 
Europos egzamino organizatoriai 

*************************************************************************
EURASHE is organising its 23rd Annual Conference on 'HIGHER EDUCATION -
MAKING THE KNOWLEDGE TRIANGLE WORK' on 9-10 May 2013 in Split 
(Croatia). 
  
EURASHE as the voice of professional higher education in the Bologna Process endeavours to link 
EDUCATION, INNOVATION and EMPLOYABILITY in a Knowledge Triangle in which the role played 
by professionally-oriented programmes is of importance. 
Moreover, an Extra Social Programme is being organised for participants on Saturday 11 May.   
 
Participants are invited to join us during a day trip to the island Hvar, participants leaving Saturday 
in the day will be proposed to join us for a city tour in the morning hours of Saturday.  
 

More information available on our website here:  
http://www.eurashe.eu/conferences-and-events/eurashe-annual-conferences/split-

2013/registration/ 
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Š. m. vasario 28 d. – kovo 1 d. Nacionaliniame švietimo lyderystės forume 
„Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą“ iš visos Lietuvos susirinkę švietimo 

bendruomenės nariai kartu mokėsi, diskutavo, dalijosi patirtimi, kėlė klausimus, ieškojo 
atsakymų, o renginio pabaigoje pateikė rekomendacijų, kaip tobulinti Lietuvos švietimo 

sistemą) 
Daugiau informacijos ir forumo medžiagą rasite čia: 

http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/renginiai/rengini-mediaga/2093-nacionaliniame-
vietimo-lyderysts-forume-keistis-pasirengusi-vietimo-bendruomen 

 

 

 

 

 
UNESCO paskelbė M. Lukšienės metų minėjimą 

 
2013-03-07  Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis susitiko su Lietuvos ambasadoriumi 
prie UNESCO Arūnu Gelūnu.  
„Šie metai UNESCO yra paskelbti Meilės Lukšienės metais. M. Lukšienės indėlis į Lietuvos 
švietimo plėtrą, jo modernėjimą, apskritai Lietuvos atgimimą yra labai reikšmingas. Skiriame 
didelį dėmesį šiems metams paminėti. Pakvietėme švietimo ir mokslo ministrą gruodį atidaryti 
renginį edukacijos temomis, kur būtų kalbama apie pasaulio švietimo tendencijas, M. Lukšienės 
kurtos mokyklos koncepcijos aktualumą šiandien, kūrybiškumą mokykloje. Šios temos parodytų, 
kad Lietuva yra viena iš šiuolaikiškos mokyklos kūrimo pionierių“, - po susitikimo sakė 
ambasadorius Arūnas Gelūnas. 
 

Metodinėse dienose mokytojams –  
geriausia Lietuvos ir pasaulio ugdymo patirtis 

 
Šių metų kovo 25–27 dienomis „Litexpo“ rūmuose vyks pedagogams skirtos metodinės dienos, per 
kurias jie galės susipažinti su ugdymo naujovėmis taikant įvairius mokymo metodus, informacines 
technologijas, interaktyvias mokymo priemones, netradicines mokymo aplinkas. Mokymus ves 
Lietuvos ir užsienio šalių lektoriai. Renginys skirtas įvairių bendrojo ugdymo dalykų mokytojams. 
 
Registraciją į mokytojų metodines dienas rasite Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje: 

http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/mdienos2.php. 
 

 

 



 

 

 

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

panaudosime asociacijos veiklai plėsti, renginiams organizuoti. 
Daugiau informacijos rasite: 

http://www.lkpa.uki.vu.lt/index.php?cid=298&lang=lt 
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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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


