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DIV ED PROJEKTO NAUJIENOS 
2013 metų balandžio 23-25 dienomis Vilniuje įvyko Lietuvos kalbų 

pedagogų asociacijos ir partnerių, vykdančių Erazmus daugiašalį projektą 
,,Mokymo patyrimo įvairovė aukštajame moksle". (DIV.ED)” Nr. 528049-
LLP-1-2012-1-AT-ERASMUS-ESIN, susitikimas. Susitikime dalyvavo ir 
kalbėjo L.e. Vilniaus universiteto rektorius pareigas prof. habil. dr. J. 
Banys, LKPA prezidentė E.Šleinotienė, VU Užsienio kalbų instituto 

direktorė dr. R.Kriaučiūnienė .  Atidaryme dalyvavo viceprezidentė I. 
Navickienė ir iždininkė VIKC direktorė A. Auškelienė, DIV ED projekto 
Lietuvoje koordinatorė dr.Olga Medvedeva, komandos narė dr.Loreta 
Chodzkienė ( VU) . Daugiau informacijos anglų  kalba rasite apsilankę 

projekto svetainėje:  
http://www.diversity-ed.eu/19-newsflash/66-news-meeting-

vilnius.html 
Nuotraukose įamžintos projekto partnerių susitikimo akimirkos. 

Projektą remia ir iš dalies finansuoja Europos Komisija. 

Dalyvaukite Europos kalbų dienos šventėje š.m.rugsėjo 
mėn. 26d. 15 val. Vilniaus Rotušės aikštėje ir 
viktorinoje. Laimėkite stalo žaidimą "Europa". 

 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/europos-kalbu-diena-svente-
vilniaus-rotuses-aiksteje.d?id=62292193 
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Kvietimas dalyvauti  „Pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 
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Informuojame Jus, kad planuojame Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto, finansuojamo Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, „Pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo ir 
perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009) kvalifikacijos 
tobulinimo programų, skirtų mokytojų asociacijų atstovams, rudens sesijos mokymus. 
 

Mokymų grafikas: 
 

2013 m. rugsėjo 25-27 d. „Žmogiškieji ištekliai“; 
 

2013 m. rugsėjo 30- spalio 2 d. „Finansų valdymas“; 
 

2013 m. spalio 9-11 d. „Žmogiškieji ištekliai“; 
 

2013 m. spalio 14-16 d. „Viešieji ryšiai“; 
 

2013 m. lapkričio 4-6 d. „Projektų valdymas“. 
 

Visi mokymai vyks ,,Tulpės“ sanatorijoje Birštone (B. Sruogos g. 4). 
 
Atsižvelgiant į asociacijų pageidavimus, rudens sesijos mokymuose  kviečiame dalyvauti ne tik mokytojų asociacijų 
narius, kurie yra užpildę paraiškas, bet kviečiame dalyvauti ir kitus norinčius asociacijų narius. 
 
Pageidaujančius dalyvauti mokytojų asociacijų narius (jau pildžiusius paraiškas ir naujai norinčius dalyvauti)  
mokymuose rudens sesijoje, kviečiame kuo skubiau susisiekti su mokymų organizatoriais,  UAB „Vadybos pokyčių 
konsultavimas“,  projektų vadove Ona Druskyte, tel. +370 618 73033, el.p.: info@konsultavimas.lt. Faks. +370 
5245 7778, www.konsultavimas.lt.  Naujai norintys dalyvauti asmenys pildo paraišką: 
http://www.ugdymas.upc.smm.lt/anketa/?asocmok. 
 
Užpildytą paraišką atsispausdinti, pasirašyti (Jūs ir Jūsų darbovietės vadovas) ir atsiųsti skenuotą el. paštu 
rita.baskiene@upc.smm.lt.  
 
Visa informacija: http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/mokymai2.php 
 
Taip pat primename, kad paraiškos dalyvauti stažuotėse užsienyje mokytojų asociacijų atstovams turi būti 
pateiktos iki 2013 m. rugsėjo 20 d. 
 
Kvietimą galite rasti Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje 
http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/uzsienis.php 
 
Maloniai kviečiame dalyvauti.Jei turėtumėte klausimų, žemiau nurodytais kontaktais visada galite į mus kreiptis, 
mielai atsakysime.  
 
Rita Baškienė, Ugdymo plėtotės centro, Projekto ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos 
plėtra (II etapas)“, Veiklos vadovė.  

M. Katkaus g. 44-222, 09217 Vilnius 
 

Tel. +370 5 277 2181 (darbo) 
 

Tel. +370 676 414 04 (mob.) 
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Pristatome naujos kadencijos LKPA Tarybos narius, 
viceprezidentus 

 
Irena Navickienė 

 
 

Irena Navickienė - Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų instituto 
Kalbų mokymo centro vedėja, anglų kalbos lektorė,  

tarptautinių ir nacionalinių projektų vadovė. 
Lietuvos edukologijos universitete (anksčiau - Vilniaus pedagoginis institutas) dirba nuo 

1989 m., taip pat  dėsto anglų kalbą suaugusiems įvairiose institucijose. 
 

Su pranešimais dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose; 
organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius Lietuvos Respublikos mokyklų pedagogams. 

2013 m. Irena išrinkta  LKPA viceprezidente. Ji  atsakinga už LKPA veiklos plėtrą 
Lietuvos regionuose, renginių organizavimą, bendradarbiavimo su kitomis asociacijomis ir 

institucijomis  plėtrą, inovatyvių projektų paiešką. 
Rašykite : navickieneirena@yahoo.com 

 
 

Algimantas Bagdonas 
 

 

 

Algimantas Bagdonas. 2008-2013 m. - Kauno kolegijos Užsienio kalbų katedros vedėjas, 
docentas.  

1992 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojo ir 
auklėjamojo darbo instruktoriaus specialybę. 1996 m. VPU įgijo vokiečių k. mokytojo 

kvalifikaciją ir Kauno „Versmės“ vidurinėje mokykloje dėstė vokiečių  kalbą, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

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. 

 

 

2000 m. įgydamas mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 2002 m. Kauno 
technologijos universitete įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2007 m. 
apgynė socialinių mokslų (edukologija) daktaro disertaciją. Disertacijos tema – 

„Mokyklos baimės raiška ir jos įveikimo edukaciniai veiksniai“. Kalbinę ir edukacinę 
kompetenciją (stažuotės, konferencijos, projektai, paskaitų skaitymas) kėlė 

Austrijoje, Baltarusijoje, Belgijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje, 
Vokietijoje.  

Mokslinių interesų sritys - pedagoginė psichologija, švietimo vadyba. Parengė 
monografiją ir grupę straipsnių bei pranešimų konferencijoms. 

 

 

 

 

 

 

 


