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Su Vasario 16-ja! 
Žmogus, paragavęs laisvės, 
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Rengėjai: Eglė Šleinotienė, Irena Navickienė, Audronė Auškelienė 

Naujienos iš Ugdymo plėtotės centro: 
 

Seminaras „Daugiakalbystė dalyvavimui ir socialinei įtraukčiai:  
Europos švietimo kokybė ir lygybė“– gegužės 26–28 d. Ispanijoje. 

 
Vasaros stovykla „Dalyvavimo skatinimas“ – birželio 28 d. – liepos 6 d. 

Bad Wildbad akademijoje (Vokietija). 
 

 



Lietuvos kalbų pedagogų asociacija dalyvauja  
Moderniųjų Europos kalbų centro ( ECML)  projekte 

 
Projekto  vadovas  FIPLV prezidentas Terry Lamb, aktyvus Lietuvos kalbininkų inicityvų rėmėjas ir skleidėjas. 
 
Projekto tikslas- parengti  informaciją virtualioje erdvėje apie Europos Sąjungos šalių kalbos politikos 
formavimo institucijas, įvairias kalbininkų asociacijas , tyrimo ir kvalifikacijos kėlimo institucijas ir kt. Daugiau 
informacijos apie projektą  rasite apsilankę šiuo  adresu:  

 
http://lacs.ecml.at/M1/Expectedoutcomesandoutputs/tabid/2954/language/en-GB/Default.aspx 

 
Nuotraukose LKPA nariai ir Terry Lamb konferencijoje LR Seime 2013 m. rugsėjo mėnesį: 

 

 
 

 
****************************************************************************************************** 

LEU kviečia 11–12 klasių moksleivius į „Jaunojo pedagogo akademiją“ 
 

Ji truks savaitę (š. m. kovo 31–balandžio 4 d.), kurios metu moksleiviai geriau pažins pedagogo profesiją, 
ugdys lyderystės, bendravimo, komandinio darbo ir organizavimo įgūdžius. 

 
Daugiau informacijos yra šioje svetainėje: 

 
http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/2773-moksleiviai-kvieiami-jaunojo-pedagogo-
akademij 
 
 
****************************************************************************************************** 

 
VšĮ "Inovacijų biuras" kviečia dalyvauti projekte "European Youth Newspaper" 
 
 Norima paskatinti visus žmones, besidominčius Europos Sąjunga ir jos narių šalių aktualijomis, prisijungti prie 
Europos jaunimo laikraščio kūrimo. Tikimasi sulaukti straipsnių anglų kalba įvairiomis temomis: politika, rinkimai, 
Europos istorija ir kultūra, laisvoji rinka ir  pan. el. paštu info@inovacijubiuras.lt  iki 2014 m. gegužės 15 d. 
Visos Jums aktualios temos bus svarbios ir rengiamam laikraščiui. Informaciją anglų kalba rasite čia: 

 
http://www.smpf.lt/uploads/documents/CALL%20FOR%20ARTICLES.pdf 
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EU fundable summer courses for professionals in Language  

& Vocational Education  
 
In collaboration with the Universities of Antwerp, Nice and Catalunya (OU), the Further 
Education institute Norwich City College and the Kildare and Wicklow Education & Training 
Board, TELLconsult is coordinating summer courses for teachers and teacher educators in 
Language and Vocational Education based on results of the EU projects the afore mentioned 

organisations were involved in. 
 

These courses may qualify for European Key Action1 grant assistance under the new 
Erasmus+ funding framework (former Grundtvig and Comenius frameworks), the more since 

they can support the realization of the internationalization ambitions of educational 
institutes by offering free follow-up use of the course’s virtual learning space. 

 
More information about the course descriptions, day-to-day programmes and international 

teams of animators involved is available on TELLConsult’s current courses  
& (pre-)registration page :  

http://www.koenraad.info/content/current-courses  
 

 
2014 m. sausio 3 d. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje vyko pirmoji 

metų paskaita pedagogans, skirta  dr. Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti.  
Simboliška, kad metų paskaita vyko Meilės Lukšienės UNESCO metų bei Kristijono Donelaičio 

metų sandūroje. Paskaitą „Europinis pasakojimas ir jo reabilitacija“ skaitė Europos 
Parlamento narys, profesorius Leonidas Donskis. 

Daugiau informacijos rasite čia: 
http://www.lkpa.uki.vu.lt/leonidas-donskis-skaite-metu-paskaita-lietuvos-mokytojams/ 

 
 

 
2014 m. vasario 20 d. Lietuvos edukologijos universitete įvyko seminaras anglų kalbos 

mokytojams, kurį  organizavo viena žymiausių D. Britanijos edukacinė kompanija „Pearson“ 
kartu su Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto 

Kalbų mokymo centru ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija. 
 

Kviečiame apsilankyti svetainėje ir susipažinti su informacija: 
 

http://www.lkpa.uki.vu.lt/seminaras-anglu-kalbos-mokytojams/ 
 

 



 

 

 

Kviečiame visus LKPA narius dalyvauti 8–ojoje tarptautinėje konferencijoje  
„Kalbų mokymo ir mokymosi  modernizavimas  Europoje:  

įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui ir darbui“ 
 

Konferencijos organizatoriai: 
 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų 
tobulinimo instituto Kalbų mokymo centras, Valstybės institucijų kalbų centras,  

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Užsienio kalbų katedra. 
 

Konferencijos tikslai:  
1.Suburti Lietuvos ir užsienio šalių kalbų mokymo profesionalus, dirbančius įvairiose švietimo  
institucijose, švietimo ir kultūros politikos formuotojus, verslininkus ir aptarti svarbius kalbų 

mokymo/si, mokslinių tyrimų klausimus. 
2.Pasidalinti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais kalbų mokymo modernizavimo srityje, kiek galima plačiau 
paskleisti Lietuvos patirtį Europoje; gerinti gimtosios kalbos ir kitų kalbų mokymą/si, pritaikant Europos 

ir kitų šalių kalbų mokymo profesionalų, institucijų gerąją patirtį bei pasiekimus. 
 

Konferencijos vieta:  
 

LR Seimas, Gedimino pr.53, LT-01109, Vilnius /birželio 9 d./ 
 

Lietuvos edukologijos universitetas, Studentų g.39, LT- 08106, Vilnius /birželio 10 d./ 
 

Daugiau informacijos rasite: 
 

http://www.lkpa.uki.vu.lt/astuntoji-tarptautine-lietuvos-kalbu-pedagogu-asociacijos-konferencija-
2014-06-09-10/ 

 
*************************************************************************************************** 

 
Rašykite LKPA tarybai: 

 
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA)  

Didlaukio gt. Nr. 49 
LT-08303 Vilnius 

Lietuva 
 

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 prašome, deklaruojant pajamas Mokesčių inspekcijoje, pervesti  LKPA 2% nuo jūsų 
pajamų mokesčio sumos. Lėšas, pritarus asociacijos nariams,  panaudosime asociacijos veiklai 

plėsti, renginiams organizuoti. Asociacijos rekvizitus ir informaciją rasite čia: 

http://www.lkpa.uki.vu.lt/informacija-apie-nario-mokesti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


