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25–26 September 2013, Vilnius will host to the conference “Unity in Diversity: Languages for 
Mobility, Jobs and Active Citizenship” to celebrate the European Day of Languages. The 
conference is organised jointly by the European Commission, the Institute of the Lithuanian 

Language, the State Commission for the Lithuanian Language and the Department of 
Translation and Interpretation Studies of Vilnius University in association with Education 
Exchanges Support Foundation and Language Teachers Association of Lithuania, under the 
auspices of the Lithuanian Presidency of the EU Council. More detailed information is 

available on: 
http://www.multilingualism2013.lt/index_en.php?menu=home 

 

 



 

 

LKPA nariai aktyviai dalyvavo projekto "My Story"  
baigiamojoje konferencijoje 

 
 

2013 m. rugsėjo 13  d. Vilniuje vyko baigiamasis MVG programos KA3  projekto „My Story – aplinkos, 
pagrįstos IKT,  kūrimas kartų mokymuisi kartu“ renginys – tarptautinė konferencija, kurioje greta projekto 
partnerių iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Rumunijos, Suomijos ir Slovėnijos dalyvavo projekto metu Lietuvoje 
filmuotų istorijų herojai, taip pat atstovai iš Lietuvos švietimo institucijų bei organizacijų, muziejų, bibliotekų, 
senjorų globos namų, bendruomeninių organizacijų. 

Konferenciją sveikinimo kalbomis atidarė LKPA rėmėjos SIH direktorė Daiva Malinauskienė (projekto 
partneris Lietuvoje) ir projekto koordinatorė Anca Colibaba (EuroEd, Rumunija), Lietuvos suaugusiųjų švietimo 
asociacijos prezidentė Vilija Lukošūnienė. Plenarinėje sesijoje pranešimą skaitė LKPA viceprezidentė, Lietuvos 
edukologijos universiteto dėstytoja  Irena Navickienė, kitų institucijų atstovai. Jie kalbėjo apie naujųjų 
technologijų įtaką šiuolaikinei visuomenei ir jaunosios kartos ugdymo kokybei, tautos tradicijų, istorijos ir 
kultūrinio paveldo išsaugojimo ir perdavimo ateities kartoms svarbą. 

Vėliau konferencijos dalyviams ir svečiams buvo pristatytas projektas “MyStory” ir galutinis projekto 
produktas – projekto partnerių šalyse nufilmuotos tenykščių senjorų gyvenimo istorijos. Pristatymą vainikavo 
pokalbis su vienos iš Lietuvoje nufilmuotų istorijų heroje, žymia tautodailininke ir margučių menininke Marija 
Banikoniene, kuri pasidžiaugė, kad projektas padeda išsaugoti ir perduoti ateities kartoms jos puoselėjamą 
senąją, dar pagonybės laikus siekiančią, velykinių margučių marginimo tradiciją. Pasibaigus plenariniam posėdžiui 
vyko interaktyvi diskusija apie tai, kaip vyresnės kartos atstovų ar svarbių įvykių liudininkų papasakotos 
istorijos gali būti integruotos į ugdymo procesą bendrojo lavinimo mokyklose bei panaudotos edukacinių programų 
rengimui muziejuose ir bibliotekose. Diskusijas moderavo projekto koordinatorė Anca Colibaba ( EuroEd 
,Rumunija) ir LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė. 

Konferenciją apibendrino „Universal Learning Systems“ direktorius Alan Bruce (Airija). 
LKPA narius kviečiame susipažinti su projekto medžiaga ir naudoti mokymo procese. 
 

http://www.sih.lt/MyStory 
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21st ICC’s annual conference LANGUAGE, LEARNING AND THE BRAIN 
Lessons from the neurosciences and neurolinguistics for language learning 

and teaching 
will be held from 25st to 27rd  April 2014 in the ICC’s new adopted home the Rhein/Main area. 
We would be truly delighted to welcome you on this occasion and will provide details regarding 
the exact programme, location and accommodation shortly. If you would like to go ahead with 
your travel arrangements, please be advised that the most convenient airport is Frankfurt 
International. 
Eleonora Camoni                      Anthony Fitzpatrick                         Dr. Ellinor Haase 
General Manager                          Co-Chair        Co-Chair          
 

ICC the international language association,  Kaiserstraße 39, D-63065 Offenbach 
Tel.: +49 69 20 16 35 90    e-mail: eleonora.camoni@icc-languages.eu 

www.icc-languages.eu 
 
 

 

 



 

 

 

 

A new issue of Studies in Second Language Learning and 
Teaching has been published.  

The electronic version can be accessed at: 
  

http://ssllt.amu.edu.pl/index.php 
 

We would like to take this opportunity to encourage you to submit 
papers to the journal and publicize it among your friends and colleagues. 

 
Mirosław Pawlak , Editor.  

E-mail address: pawlakmi@amu.edu.pl 
 
 

 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 


