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 Lietuvos kalbų pedagogų as ociacijos  atas kaitinis -rinkiminis  s us irinLietuvos kalbų pedagogų asociacijos ataskaitinio-rinkiminio 
susirinkimo, įvykusio 2013m. kovo mėnesio 15 d. nuotraukos: 
praėjusios ir šios kadencijos tarybos nariai. 

 

  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

2013-2015 metų kadencijos LKPA Taryba: 
 
Algimantas Bagdonas, Kauno kolegija, viceprezidentas 
Roma Kriaučiūnienė - VU 
Saulė Petronienė – KTU 
Ligita Judickaitė-Pašvenskienė - VDU 
Audronė Auškelienė – VIKC, iždininkė 
Romualda Truncienė – Vilniaus kolegija 
Irena Navickienė – Edukologijos universitetas, viceprezidentė  
Marija Juodienė – Klaipėdos kolegija 
Ramunė Kasperavičienė – KTU 
Milda Antanauskienė-Vilniaus kolegija 
Aleksandras Ismailov – VDU. 

Projekto partnerių susitikimas 
Vilniuje 

 
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kartus su partneriais iš kitų Europos šalių 
vykdo Erazmus daugiašalį projektą ,,Mokymo patyrimo įvairovė aukštajame 
moksle". (DIV.ED)” Nr. 528049-LLP-1-2012-1-AT-ERASMUS-ESIN. 
Projektą remia ir dalinai finansuoja Europos komisija. Šių metų balandžio 23-
25 dienomis Vilniaus universitete vyks projekto partnerių susitikimas. 
LKPA atstovaus Roma Kriaučiūnienė, Loreta Chodzkienė (VU),Olga Medvedeva, 
Lidija Šipelienė-Valienė (VIKC) ir Eglė Šleinotienė. 
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        Tęsiame registraciją:  

Kviečiame dalyvauti 2013 metų birželio 7-8 dienomis 

septintojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje 

,, Kalbos daugiakalbėje ir daugiakultūrėje Europoje: Quo Vadis?“ 

Konferencijoje planuoja dalyvauti kalbininkai iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Lenkijos, 

Didžiosios Britanijos, Nyderlandų, Italijos, Vokietijos ir Trininado. 

Konferencijos vieta: 

Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, LT-92294, Klaipėda 

Daugiau informacijos rasite:   http://www.lkpa.uki.vu.lt/index.php?cid=7&lang=lt 

Kviečiame dalyvauti, registruotis ir rezervuoti viešbučius. 
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Teaching Thinking 
 

 Dealing professionally with teaching thinking we are glad to invite the members of LKPA to attend our residential 
courses:  

 
1.22 - 28 Sep, 2013: Bringing Creativity and Thinking Skills into the Educational Process, organised for teachers of 
various subjects (science, social disciplines, humanities, arts) and age groups (from pre-primary to adult education). 

  
2.27 Oct – 02 Nov, 2013: Creativity and Thinking Skills in Language Education, organised for language teachers and 

teacher trainers (any language), educational administrators and specialists interested in thinking skills. 
  

EU grants are available for covering all the costs associated with attending the courses. Taking part in one of our 
courses is a good context for you to get to know our approach and decide on possible cooperation.  

Application deadline for the grant is 30 April 2013. 
Do not hesitate to contact us for more information: info@ta-group.eu  

 

  
 

Pristatome 2013-2015 metų LKPA Tarybos narius: 
 
  

Saulė Petronienė 
 

  

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 vadovauja 
nuo 2012 metų liepos mėnesio.  
 
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. S.Petronienė aktyviai 
dalyvauja tarptautinėse mainų programose ir stažuotėse: dėstė Salamankos universitete (Ispanija), 
Koblenco taikomųjų mokslų universitete (Vokietija), Vienos pedagogikos aukštojoje mokykloje (Austrija), 
stažavosi Minho (Braga, Portugalija) ir Masaryko (Brno, Čekijos respublika) universitetuose.  
 
 

 



 

 

 

 

Roma Kriaučiūnienė 
 

 
 
Socialinių (edukologijos) mokslų daktarė Roma Kriaučiūnienė vadovauja Vilniaus universiteto Užsienio kalbų 
institutui (UKI). 
 
Prieš šias pareigas dr. R. Kriaučiūnienė dirbo Vilniaus universiteto FBMM Anglų kalbos katedros vedėja, dėstė 
šiuolaikinės anglų kalbos (morfologijos), tarpkultūrinės komunikacijos, verslo etikos ir socialinės atsakomybės 
kursus, dalykinę anglų kalbą, vadovavo kursiniams, bakalauro ir magistro darbams. 
  
Mokslinių interesų sritys: užsienio kalbų didaktika; užsienio kalbų mokytojų rengimas; asmenybės ugdymas 
užsienio kalbų mokymo(si) procese; būsimų užsienio kalbų mokytojų dorinių nuostatų ugdymas; tarpkultūrinė 
komunikacija, verslo etika ir socialinė atsakomybė. Šiomis temomis publikuota daugiau nei 15 mokslinių 
straipsnių įvairiuose Lietuvos ir užsienio (Latvijos, Rusijos, Turkijos, Slovakijos, Čekijos) moksliniuose 
leidiniuose, skaityti pranešimai įvairiose tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 

 
 

______________________________________________________________ 
Maloniai prašome, deklaruojant pajamas Mokesčių inspekcijoje, 

 pervesti  Lietuvos Kalbų Pedagogų Asociacijai   
2% nuo jūsų pajamų mokesčio sumos. 

  Lėšas, pritarus asociacijos nariams,  panaudosime asociacijos veiklai plėsti, 
pedagogams skatinti ( nominacija) ir renginiams organizuoti. 

  
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 


