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Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės, Ilgės

Prisiminkime anapilin išėjusius mokytojus,
dėstytojus, kolegas, artimus žmones...
Ir prasmingai tęskime jų darbus.
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Mes esame tiltas per amžinybę ,
nusidriekiantis viršum jūros:
patrakėliškai ieškantys malonumų, smagiai
tyrinėjantys paslaptis, pasirenkantys nelaimes,
triumfą, išmėginimus, neįtikėtinus sutapimus,
vėl ir vėl iš naujo išbandantys save
ir besimokantys mylėti, mylėti, mylėti?!"
(Ricardas Bachas)
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Informacija apie LKPA darbus ir iniciatyvas
2013-siais metais
http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2012/2013/10/o-gal-isties-padetas-kertinis-akmuolituanistinio-sajudzio-pradziai/

.

http://www.multilingualism2013.lt/index_lt.php?meniu=pradinis
http://www.multilingualism2013.lt/index_lt.php?meniu=rataskaita
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Sixteen European countries have reduced or
frozen teachers' salaries in response to the
economic downturn.
Sixteen European countries have reduced or frozen teachers' salaries in response to the
economic downturn. Teachers in Ireland, Greece, Spain, Portugal and Slovenia are the worst
affected by budget restrictions and austerity measures, according to a report published by
the European Commission to coincide with World Teachers' Day. Teachers' salaries in
Bulgaria, Cyprus, Estonia, France, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, United Kingdom, Croatia
and Liechtenstein have fallen slightly or stayed the same.
"Teachers play a vital role in the lives of children and, as everyone knows, can make all the
difference to their future," said Androulla Vassiliou, Commissioner for Education, Culture,
Multilingualism and Youth. "Teachers' remuneration and working conditions should be a top
priority in order to attract and retain the best in the profession. But attracting the best
teachers is not just about pay: it is imperative that classrooms are well-equipped and that
teachers have a proper say on modernising curricula and education reforms."

Vis daugiau Europos šalių mažina ar įšaldo
mokytojų darbo užmokestį
16 Europos šalių dėl ekonomikos nuosmukio sumažino ar įšaldė mokytojų darbo užmokestį. Iš
Europos Komisijos ataskaitos, kuri skelbiama šiandien minimos pasaulinės mokytojų dienos
proga, matyti, kad biudžeto apribojimas ir taupymo priemonės labiausiai paveikė Airijos,
Graikijos, Ispanijos, Portugalijos ir Slovėnijos mokytojus. Bulgarijos, Kipro, Estijos,
Prancūzijos, Vengrijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos ir
Lichtenšteino mokytojų darbo užmokestis sumažėjo tik šiek tiek arba liko toks pats.
Daugiau informacijos rasite:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1073_lt.htm

E-book activities for language teachers
and learners
http://englishagenda.britishcouncil.org/seminars/e-book-activities-language-teachers-andlearners?utm_source=BCSeminars1013mailout&utm_medium=Email&utm_campaign=BCseminars1
013

Kviečiame apsilankyti:
http://www.eu2013.lt/lt/naujienos/lietuvos-pirmininkavimo-es-tarybai-parlamentiniomatmens-renginyjeapie-daugiakalbystes-svarba-ir-jos-issaugojima-skaitmeniniame-amziuje
http://www.delfi.lt/news/daily/education/nieko-guodziancio-po-25-metu-lietuviu-kalba-galitapti-virtuvine.d?id=62700149#ixzz2gXguZHLV
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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.

