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Kovas

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos Baltojo filologo
skrynelės nominacijos džiugina jau antrus metus
Kovo 14 dieną, jau antrus metus iš eilės, Lietuvos kalbų pedagogų
asociacija Baltojo filologo skrynele apdovanojo labiausiai nusipelniusį
asociacijos narį ir instituciją. „Baltas“ filologas – tai profesionalus,
etiškas, iniciatyvus pedagogas. „Baltas“ – tai ir baltų tradicijas išmanantis
pedagogas (ar organizacija), puoselėjantis ir užtikrinantis baltų kultūros
tęstinumą. Atsižvelgiant į nominacijos teikimo metus, prisimenami tais
metais gimę iškilūs rašytojai ar kalbininkai, o jų pavardės išrašomos
skrynelės šonuose.
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Turinys
Balto filologo skrynelės
nominacija

Ant 2013-jų metų skrynelės puikuojasi J.Baltrušaičio ir
A.Mickevičiaus pavardės. Pasak prezidentės E.Šleinotienės, svarbu
prisiminti iškiliuosius iš praeities ir pagerbti iškilius, talentingus, sąžiningus
ir darbščius kalbininkus bei pedagogus čia ir dabar.
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Renginio vieta simboliška – Vilniaus A.Mickevičiaus viešoji biblioteka,
kurioje, pasak bibliotekos direktoriaus P. Zurlio, vis dar sklando
Mickevičiaus dvasia. Šių metų institucijos nominantai buvo : Valstybės
institucijų kalbų centras ir Vilniaus kolegija. Balto filologo skrynelė už
2013-sius metus įteikta Valstybės institucijų kalbų centrui už
daugiakalbystės puoselėjimą ir užsienio kalbų mokymo(si) skatinimą bei
aktyvią veiklą Lietuvos kalbų pedagogų asociacijoje.
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Renginio metu pagerbti kalbų pedagogai -humanitarinių mokslų daktarė, ilgametė LKPA
viceprezidentė Nijolė Bražėnienė ir Vytauto Didžiojo universiteto turkų kalbos dėstytojas,
orientalistinės kultūros puoselėtojas Aleksandr Ismailov.Balto filologo skrynelė įteikta Nijolei
Bražėnienei.
Apdovanojimuose dalyvavo ir nemažas būrys garbių svečių: ambasadorius R.Klevečka,
Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis, Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Bačkiūtė bei Prancūzų instituto atstovė
Snieguolė Kavoliūnienė. J. Baltrušaičio ir A. Mickevičiaus kūrybą skaitė aktorius Algimantas
Butvilas. Popietę vainikavo styginių kvartetas „Archi Quartett, kurių rankose instrumentai
suskambo Naujalio, Masnė, Dvoržako bei Mocarto natomis.
( Ligita Judickaitė-Pašvenskienė)

2014 m. kovo mėnesio 14 d. Vilniaus mokytojų namų svetainėje įvyko Lietuvos
kalbų pedagogų asociacijos narių ataskaitinis susirinkimas.
Išklausytos prezidentės Eglės Šleinotienės, iždininkės Audronės Auškelienės, viceprezidenčių
Irenos Navickienės, Ligitos Judickaitės-Pašvenskienės, LKPA tarybos narių Mildos Antanauskienės,
Marijos Juodienės ir Evelinos Jaleniauskienės ataskaitos už atliktą darbą 2013 metais.
LKPA nariai pateikė pasiūlymus darbo kokybei gerinti.
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LKPA Tarybos narės VU UKI direktorė Roma Kriaučiūnienė ir jos pavaduotoja Loreta
Chodzkienė pravedė seminarą ,,Mokymo patyrimo įvairovė aukštajame moksle“. (DIV.ED)” Nr.

528049-LLP-1-2012-1-AT-ERASMUS-ESIN projektas: pilotavimo rezultatų analizė. Diversity in
Higher Education project workshop: DIV.ED piloting results“.
LKPA narė Olga Medvedeva organizavo seminarą ,,NELLIP : Kokybės užtikrinimas projektų
valdyme. NELLIP: Quality Assurance in Project Management“.

K V I E T I M A S
dalyvauti konferencijos

„Negausių tautų likimai ir švietimas globaliame pasaulyje“
renginiuose 2014 m. balandžio 24 – 25 d.
Balandžio 24 d.
· 13.00 – 14.30 val. viešoji paskaita
Naujos doktorantūros studijų tendencijos Suomijoje
dr. Jari Lavonen, Helsinkio universiteto profesorius
Paskaita vyks Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius)
Registracija iki 2014 m. balandžio 17d.
http://www.ugdymas.upc.smm.lt/duomenys/index.php?r=411
· 16.00 – 17.30 val. konsultacija
Švietimo vaidmuo globaliame pasaulyje
Konsultacija vyks Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje (A. Volano g. 2, Vilnius)
Registracija iki 2014 m. balandžio 17 d.
http://www.ugdymas.upc.smm.lt/duomenys/index.php?r=412
Balandžio 25 d.
· 9.00 – 17.00 val. konferencija
Negausių tautų likimai ir švietimas globaliame pasaulyje
Lietuvos Respublikos Seime, Kovo 11-osios Akto salėje (Gedimino pr. 53, Vilnius),
įėjimas per II Seimo rūmus
Registracija iki 2014 m. balandžio 17 d.
Atvykstant į renginį reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
http://www.ugdymas.upc.smm.lt/duomenys/index.php?r=415

Maloniai prašome, deklaruojant pajamas Mokesčių inspekcijoje, pervesti LKPA
2% nuo jūsų pajamų mokesčio sumos. Lėšas, pritarus asociacijos nariams,
panaudosime asociacijos veiklai plėsti, renginiams organizuoti.
Daugiau informacijos rasite:
http://www.lkpa.uki.vu.lt/

******************************************************************************************
Rašykite LKPA tarybai:
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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.

