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VU Užsienio kalbų institute organizuota 5-oji tarptautinė konferencija
„Lingvistiniai, edukaciniai ir tarpkultūriniai iššūkiai aukštojoje mokykloje“
Lapkričio 7-9 dienomis vykusi konferencija skirta diskusijoms apie užsienio kalbų dėstymo perspektyvas aukštojo
mokslo institucijose. Konferencijos tematika derinta su instituto mokslinio darbo kryptimis: taikomosios
lingvistikos, literatūros bei užsienio kalbų mokymo ir mokymosi kryptimis.
Konferencijos dalyviai -kalbų tyrėjai lingvistai, edukologai, užsienio kalbų dėstytojai ir mokytojai, atstovavę
įvairioms užsienio šalims: Kolumbijai, Jungtinėms Amerikos Valstijoms, Ispanijai, Danijai, Vengrijai, Ukrainai,
Rusijos Federacijai, Latvijai, Estijai ir Lietuvai. Konferencijos pranešimų klausė ir diskusijose dalyvavo ir VU
Užsienio kalbų instituto studijų programų studentai.
Konferencijos dalyvius sveikino ir sveikinimo žodį tarė Vilniaus Universiteto mokslo reikalų prorektorius prof.
habil. dr. Eugenijus Butkus, Užsienio kalbų instituto direktorė doc. dr. Roma Kriaučiūnienė. Savo sveikinimo
kalboje Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji
specialistė p. Vilma
Bačkiūtė pabrėžė užsienio kalbų, ne tik anglų, bet ir kitų kalbų, mokymo ir mokymosi svarbą
.
unniversitete. Prancūzijos ambasados Lietuvoje švietimo ir lingvistinio bendradarbiavimo ataše Luc Aubry
džiaugėsi besiplečiančiomis prancūzų kalbos studijų galimybėmis universitete, sveikino Užsienio kalbų institutą
pradėjus sėkmingai vykdyti studijų programą „Anglų ir kita užsienio kalba (prancūzų)“, linkėjo konferencijos
dalyviams sėkmingo darbo. Ispanijos Karalystės Ambasados Lietuvoje misijos vadovo pavaduotojas Carlos Lucini
savo sveikinimo kalboje tap pat pabrėžė užsienio kalbų ir tarpkultūrinio bendravimo reikšmę šiuolaikiniame
globaliame pasaulyje. Getės instituto Vilniuje Kalbos skyriaus vadovė p. Nijolia Buinovskaja kalbėjo apie švietimo
politikos atstovų, universitetų atskomybę sudaryti sąlygas studentams mokytis užsienio kalbų. Lietuvos kalbų
pedagogų asociacijos prezidentė p. Eglė Šleinotienė sveikindama konferencijos dalyvius skatino užsienio kalbų
dėstytojus ir mokytojus, o taip pat ir studentus ir toliau puoselėti meilę užsienio kalboms.
Konferencijos plenarinius pranešimus skaitė žymūs užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkai. Teri McCarthy iš JAV,
turinti ilgametę vizituojančios lektorės patirtį daugiau nei 50 šalių, šiuo metu dirbanti Lietuvos Edukologijos
universitete, pranešime „Susitikimai žmonijos egzistencijos kryžkelėse“ apžvelgė tarpkultūrinio bendravimo
ypatumus, barjerus, pabrėžė būtinybę ugdyti universiteto studentų tarpkultūrinės komunikacijos gebėjimus,
atkreipiant dėmesį į tolerancijos bei atvirumo kitoms kultūroms ugdymą.
Vilniaus universiteto profesorė Ligija Kaminskienė plenarinio pranešimo „Viešosios nuorodos kaip lygiagretieji
tekstai“ metu gilinosi į lingvistinius ir kultūrinius viešų direktyvų lietuvių ir anglų kalbomis analizę, akcentavo
socialinius lietuviškų viešos komunikacijos tekstų aspektus, atskleidžiančius kultūrinius visuomenės pokyčius.
Profesorius, žurnalistas, literatūros kritikas, savo straipsnius publikavęs daugelyje Europos ir Pietų Amerikos
laikraščiuose ir žurnaluose (El Viejo Topo, Estafeta Literaria, El Pais, Diario 16, Cuadernos Americanos, El
Paseante), šiuo metu nepriklausomas rašytojas Dasso Saldivar‘as iš Kolumbijos, parašęs Garsijos Markeso
biografiją “Garsija Markesas: kelionė į ištakas“, išsamiai pristatė Garsijos Markeso biografiją, perteikė
kultūrinį rašytojo gyvenimo kontekstą, atskleidė reikšmingus jo kūrybinio gyvenimo įvykius.
Barcelonos autonominio universiteto profesorius Xavier Blanco savo plenariniame pranešime “Pragmatemos:
apibrėžtis, tipologija ir leksikografinė interpretacija“ nagrinėjo lingvistinės pragmatikos bei leksikografijos
klausimus, analizavo komunikacinės situacijos nulemtus sustabarėjusius posakius.
Užsienio kalbų instituto studijų programų ketvirtakursės Ieva Drazdauskaitė ir Monika Gurauskaitė dalijosi
tarpkultūrinio bendravimo patirtimi, įgyta studijuojant pagal Erasmus mainų programą Vokietijos ir Suomijos
aukštosiose mokyklose, o Šarūnė Kleivaitė, išmėginusi ISEP (Tarptautinės studentų mainų programos) galimybes ir
studijavusi Salvadoro universitete, atskleidė studijų Argentinos aukštojoje mokykloje ypatumus.
Dr. Petra Daryai-Hansen iš Roskilde Universiteto (Danija) ir dr. Ildikó Lőrincz iš Vakarų Vengrijos
universtiteto (Vengrija) atstovavo ET Dabartinių Europos kalbų centrui ir jo vykdomam projektui „FREPA - Kalbų
ir kultūrų pliuralistinių mokymo metodų metmenys“. Savo plenariniame pranešime „FREPA – nauji metmenys
daugiakalbei ir tarpkultūrinei kompetencijoms ugdyti“ ir aštuonių valandų trukmės seminare mokslininkės pristatė
užsienio kalbų dėstymo naujoves - pliuralistinius kalbų ir kultūrų mokymo metodus.
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PRISTATYTAS DIV ED PROJEKTAS
Lapkričio 6-7 dienomis VU Užsienio kalbų institute organizuotoje 5-oji tarptautinėje
konferencijoje „Lingvistiniai, edukaciniai ir tarpkultūriniai iššūkiai aukštojoje mokykloje“
vienoje iš sekcijų, kuri buvo skirta tarpkultūrinio bendravimo ypatumų aptarimui, buvo
pristatytas DIV.ED projektas.
Pranešimą ir vienos valandos trukmės seminarą „Diversity in Higher Education: Why and How
to Use the DIV.ED Products“ vedė LKPA narės, aktyvios projekto dalyvės dr. Olga
Medvedeva, dr. Loreta Chodzkienė ir doc. dr. Roma Kriaučiūnienė. Konferencijos dalyviams
buvo pristatyta ir praktiškai pademonstruota ir išmėginta DIV.ED projekto mokymo medžiaga,
kurią labai teigiamai įvertino konferencijos sekcijoje dalyvavę klausytojai.

Kvietimas
Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“
kviečia Jus į vaikų Kalėdinę šventę, kuri vyks
š.m. gruodžio 20 d. (penktadienį) nuo 15 val.
viešbutyje „Radisson Blu Hotel Lietuva“
(Konstitucijos pr.20, Vilnius).
Dovanas galite atsinešti arba perduoti Kalėdų Seniui ir apsilankę mūsų šventėje.
Su pagarba
„Atsigręžk į vaikus“ bendruomenė
2013 m. gruodis, Vilnius

Nauji LKPA Tarybos nariai
Dėkojame, kad aktyviai balsavote. Į LKPA tarybą išrinkti šie LKPA nariai:

Evelina Jaleniauskienė (VDU) - LKPA taryboje yra atsakinga už medžiagos
naujienlaikraščiams rengimą, apskritojo stalo diskusijos kalbų mokymo kokybės klausimais
organizavimą 2014 m., narystės plėtrą , inovatyvių projektų paieškas ir jų įgyvendinimą.

Dr. Loreta Chodzkienė (VU UKI) - atsakinga už naujų projektų aukštojo mokslo
srityje iniciavimą ir vykdymą, Asociacijos narių kvalifikacijos tobulinimą, mokslinių straipsnių
ekspertavimą, tarptautinės konferencijos organizavimą 2014 m.

Sigita Pevcevičiūtė ( KU)- atsakinga už Asociacijos narystės plėtrą, medžiagos
naujienlaikraščiams rengimą, inovatyvių projektų paieškas ir jų įgyvendinimą, tarptautinės
konferencijos organizavimą Klaipėdoje 2013 m.

Sveikiname ir linkime sėkmės.
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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.

