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Pasirinkite neapsaugoto laisvo mąstytojo kelią.
Neginkite savo idėjų nuo prieštaringumo pavojų.
Sakykite, ką galvojate,
konformizmo stigmos blogiau negu bepročio etiketė.
Netylėkite jums rūpimais klausimais ir
bet kokia kaina stenkitės būti išgirstas.
(Thomas J. Watson)
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Su Šv. Kalėdom ir artėjančiais Naujaisiais
metais !
Įdomių, prasmingų, turtingų ir laimingų 2014-jų metų !
Daug naujų iššūkių ir nepakartojamos ramybės akimirkų
Jums, Jūsų šeimos nariams, bendradarbiams
ir jaunimui, kurį mokote ir puoselėjate!
LKPA Taryba

Mes patys esame šviesa,
mes patys esame saulė,
todėl neaimanuokime,
jei aplinkui tamsu,
mes nemokame sau kelio nušviest.
Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą.
( Vytautas Mačernis)
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Valstybės institucijų kalbų centro 20-metis
Gruodžio 6 d. Valstybės institucijų kalbų centras, vienas iš aktyviausių Lietuvos kalbų
pedagogų asociacijos steigėjų ir narių, šventė 20 metų jubiliejų Vilniaus Rotušėjė.
Renginyje skambėjo VIKC steigėjų- Britų tarybos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
.
Seimo narių, buvusių
studentų, partnerių, bičiulių bei bendražygių sveikinimai. Direktorė
Audronė Auškelienė apžvelgė VIKC veiklą bei ateities perspektyvas. Organizuota viktorina.
Visus susirinkusius savo dainomis sveikino Liepaičių choras bei atlikėjas Tomas Vaitkus.
Koncertą užbaigė ir šventės dalyvius kvietė šokti Vilniaus mokytojų namų vaikų ir jaunuolių
folkloro ansamblis „Reketukas“.
Daugiau informacijos apie VIKC veiklą ir renginį yra svetainėje: www.vikc.lt
Nuoširdžiai dėkojame VIKC kolektyvui už aktyvų dalyvavimą Lietuvos kalbų pedagogų
asociacijos veikloje ir tikimės tolimesnio gražaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo.
Ačiū LKPA nariams, dalyvavusiems renginyje ir pagerbusiems VIKC bendruomenę.
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Naudinga informacija LKPA nariams
(Europos komisijos dokumentai yra visomis ES kalbomis)
1. Sužinokite, kaip patogiai ir efektyviai naudotis gmail elektroniniu paštu
http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/naujienos/2580-suinokite-kaip-patogiai-ir-efektyviainaudotis-gmail-elektroniniu-patu
2. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu 2013 m. rugsėjo 9–10 d. Vilniuje vyko
konferencija „Lyderystė švietime“. Informacija svetainėje:
http://www.sac.smm.lt/index.php?id=39
3. EAQUALS International Conference April 2014 - REGISTRATION IS OPEN
http://eaquals.org/news/item/17469
4. Medical English Conference in the UK September 2014- Registration open.
http://medicalenglishconference.wordpress.com/
5.Teaching English website:
http://www.teachingenglish.org.uk/
6. This is Great ( Teaching resources for Teachers)
http://www.teachingenglish.org.uk/great
7. Kviečiame dalyvauti Pedagogo profesijos kompetencijų aprašo projekto svarstyme:
http://portalas.emokykla.lt/naujienos/Puslapiai/Naujiena10480.aspx
8. The Commission’s communication on “Rethinking education: investing in skills for
better socio-economic outcomes”:
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm
9. Education and Training Monitor:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/progress_en.htm

10. European Higher Education in the world:
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com499_en.pdf
11.Effects and impacts of entrepreneurship programmes in higher education:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/files/education/effects_impact_high_edu_final_report_en.pdf
12.EU Skills Panorama:
http://euskillspanorama.ec.europa.eu/
13. Using learning outcomes:
http://ec.europa.eu/eqf/documentation_en.htm
******************************************************************************
Just a reminder...we invite you to join the Create Your Own Board Game Competition!
For those teachers who attended the Activate: Games for Learning American English Webinar, we hope you have
already started thinking about (and maybe creating) your own board game. For those that missed the webinar, feel free
to view the recording and access the resources here. Then, join us in the CYOBG Competition!
Activate: Games for Learning American English is a new resource that is free, downloadable, and fun! This resouce
includes:
•Ready-to-use Board Games
•A create-your-own board game template
We encourage you to try out these games in your classroom!
We know that teachers are the best game creators so we invite you to create a board game and share it with us! You
can see several samples of homemade board games in the Activate Teacher's Manual here.
Ready to join the competition? Read more about the rules.Let the Games Begin! Visit Shaping the Way We Teach Englsh

http://shapingenglish.ning.com/?xg_source=msg_mes_network
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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.realassociation.eu
FIPLV (FEDERATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES) narė
www.fiplv.org.

