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Kviečiame dalyvauti 2013 metų 

birželio 7-8 dienomis  
7-joje 

Lietuvos kalbų pedagogų 
asociacijos konferencijoje 
,, Kalbos daugiakalbėje ir 
daugiakultūrėje Europoje: 

 Quo Vadis?“ 
 

Detali informacija LKPA 
svetainėje. 

 



LIETUVOS PEDAGOGŲ ASOCIACIJŲ NARIŲ MOKYMAS 
 

Informuojame LKPA narius, kad šių metų ateinantį rudenį (rugsėjo – spalio mėnesiais) toliau bus tęsiami 
mokymai mokytojų asociacijų nariams: 

mokymų programa ,,Žmogiškieji ištekliai“ (2 dalyvių grupės), 
mokymų programa ,,Finansų valdymas“ (1 dalyvių grupė), 
mokymų programa ,,Projektų valdymas“ (1 dalyvių grupė), 

mokymų programa ,,Viešieji ryšiai“(1 dalyvių grupė). 
Ir į šiuos mokymus papildomai dar kviečiame dalyvauti tuos mokytojų asociacijų narius, kurie buvo pareiškę norą 

dalyvauti tik vienuose mokymuose (ir nesvarbu į kokius mokymus buvo užsirašę teikiant paraišką ar buvo 
užsiregistravę į dvejus mokymus, tačiau dėl kokių tai priežasčių dalyvavo tik vienuose). 

Susidomėjusius prašome skambinti arba rašyti mūsų tiekėjų atstovei Linai Straukei (UAB ,,Vadybos pokyčių 
konsultavimas“ direktorė, lina@konsultavimas.lt, tel. +370 600 49194). Kaip ir dabar, bus formuojamos 

grupės, derinant su kiekvienu asmeniškai. 
Ugdymo plėtotės centro 

Projekto ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 
Veiklos vadovė 

El. p. rita.baskiene@upc.smm.lt 
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SUPAŽINDINAME SU traptautinės konferencijos 
,, Kalbos daugiakalbėje ir daugiakultūrėje Europoje:Quo Vadis?“  

plenarinių posėdžių pranešėjais: 
Andrea BERNINI 

Andrea BERNINI (Italy) obtained a degree in ancient languages and a PhD degree in Greek and Latin Philology 
(Università degli Studi di Parma) with a thesis about some Greek papyri preserved in the Bancroft Library 

(University of California-Berkeley), focusing both on palaeographic and linguistic aspects. At present he also 
works the University of Heidelberg. His deepest interests are in classics and papyrology. 

Andrzey RACZKOWSKI 
Andžej Račkovski holds an MA degree in Linguistics from Vilnius Pedagogical University (Lithuania) and a 

Professional Diploma in Management from The Open University (UK). He currently works as the representative 
of Cambridge University Press ELT in Lithuania and Latvia and the Head of the Department of Foreign 
Languages at Vilnius Business College (Lithuania). His professional interests include ELT Methodology, 

Translation in Business, Effective Study Skills, and Psychology for Language Teachers, especially teacher 
beliefs and attitudes underlying the process of teaching foreign languages. 

Christel SCHNEIDER 
Christel Schneider is the managing director of CSiTrain, a newly established company in November 2012. 

Shehas been the director of the ICC – the international language association from April 2006 until September 
2012 and worked as head of the language department for German adult education association prior to this 
position. She has also worked as a visiting lecturer at Hamburg University (Dept. of Education) teaching 

didactics and methodology for more than 10 years. 
LIZ WALTER  

Liz Walter is based in Cambridge, UK, where she runs a small lexicography and language company with her 
colleague Kate Woodford. For many years, she was senior commissioning editor for CUP dictionaries. She has 
been working in a project management and editorial role on the vocabulary strand of the English Profile project. 
Her latest publication for CUP is Collocations Extra. 
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Pristatome naujos kadencijos LKPA Tarybos narius: 

 
 

MILDA ANTANAUSKIENĖ 
 

Antanauskienė, Milda: lektorė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto prancūzų kalbos 
dėstytoja. Įvairi pedagoginio darbo patirtis  - Vilniaus pedagoginiame institute, Karoliniškių 
gimnazijoje. Vilniaus kolegijoje su skirtingų studijų programų nuolatinių ir tęstinių studijų 
studentais dirba nuo 2003 m. Su pranešimais dalyvauja respublikinėse konferencijose, 

seminaruose. Mokslinio darbo kryptis - profesinių prancūzų-lietuvių kalbų žodynų, reikalingų 
kolegijos studentams, rengimas.  

Milda LKPA Taryboje yra atsakinga už LKPA narystės klausimų sprendimą. 
El.pašto adresas: milda.antanauskiene@gmail.com 

 

 
 

ROMUALDA TRUNCIENĖ 
Romualda Truncienė – lektorė, Vilniaus kolegijos Humanitarinių mokslų katedros vedėja. 
Dėstomi dalykai – specialybės kalba, lietuvių kalba. Yra mokymo priemonės „Lietuvių kalbos 
rašyba ir skyryba“ (2005 m.) autorė, „Specialybės kalbos pratimai“ (2009 m.), „Kirčiavimo 
taisyklių ir pratimų sąsiuvinis“ (2001 m.) bendraautorė. Veda rašytinės ir sakytinės verslo 
kalbos seminarus, dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių projektuose, konsultuoja kalbos 

klausimais, dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose lietuvių kalbos dėstymo 
metodikos, kalbų mokymosi, aktyviųjų mokymo metodų, vertybinių nuostatų ir pan. klausimais. 

Dvejus metus dirbo su Nacionalinės moksleivių akademijos lietuvių filologijos sekcijos 
mokiniais. Pomėgiai – etnokultūra, folkloras, klasikinė muzika.  

Nuo 2006 m. yra Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė, 2013 išrinkta LKPA Tarybos nare. 
r.trunciene@vvf.viko.lt 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

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. 

Maloniai dėkojame visiems, deklaravusiems pajamas Mokesčių inspekcijoje ir pervedusiems  LKPA 2% nuo jūsų 
pajamų mokesčio sumos. Lėšas, pritarus asociacijos nariams,  panaudosime asociacijos veiklai plėsti, renginiams 

organizuoti. 

 

 

Ligita Judickaitė-Pašvenskienė 
 

 
 Ligita Judickaitė-Pašvenskienė yra anglų kalbos lektorė ir Vertimų centro vadovė  Vytauto 
Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institute. Ji taip pat yra Talino universiteto Kalbotyros 
krypties doktorantė.  

Mokslinių interesų kryptys: kalbų mokymas, kalbų mokymas/-is ir subtitrai, vertimas, 
audiovizualinis vertimas. 2013 metais išrinkta LKPA Tarybos nare. 

l.judickaite-pasvenskiene@ukc.vdu.lt 
 

 

 

 

 


