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 Lietuvos  kalbų pedagogų as ociacijos  atas kaitinis -rink iminis 

Aštuntoji  tarptautinė  Lietuvos kalbų pedagogų 
asociacijos  konferencija 2014.06.09-10 

„ 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 ir 
Filologijos fakulteto Anglų filologijos  katedra, 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, Konstitucijos salė, Gedimino pr.53, 01109, Vilnius /birželio 

9 d. 
Lietuvos edukologijos universitetas, Aktų salė, Studentų g.39, 08106, 

Vilnius /birželio 10 d. 
 

Konferencijos kalbos: 
Lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų 

Svarbios datos: ( pratęstos) 
iki gegužės 12 d.        Užsiregistruoti ir pateikti straipsnio 
santrauką. 
iki gegužės 19 d.       Pateikti pranešimus. 
iki gegužės 26 d        Sumokėti konferencijos mokestį 

Daugiau informacijos rasite LKPA svetainėje ir: 
www.leu.lt/lt/pkti/pkti_kalbu_mokymo_centras.html 

 
http://www.upc.smm.lt/naujienos/asoc/lietuviu8.php 
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Pristatome konferencijos plenarinių posėdžių pranešėjus: 

 

KARKLINA, Silvija 

 Silvija Karklina, Director of the Public Service Language Centre, Latvia. She  obtained BA in 

Pedagogy and English Philology, MA in English Philology and currently is a doctoral student at Latvia 

University doing research on Adult Learner Support in Education Management. 

 

SCHNEIDER, Christel 

  Christel Schneider is the managing director of  CSiTrain, a newly established company in 

November 2012. She has been the director of the ICC – the international language association from 

April 2006 until September 2012 and worked as head of the Language Department for German Adult 

Education Association prior to this position. She has also worked as a visiting lecturer at Hamburg 

University (Department of Education) teaching didactics and methodology for more than 10 years. 

 

BAČKIŪTĖ, Vilma 

Vilma Bačkiūtė, Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, graduated from Vilnius 

University where she studied English Philology; and has an extensive experience of teaching and teacher 

training, also a co-author of and a consultant for several course books. She worked for the British 

Council. Successfully implemented projects include: Teaching Content Through English, Teaching English 

to Young Learners, ELT in Lithuania Survey, Teaching English to the Visually Impaired, and Language 

Policy programme. In 2007-2008 was part of the working group on languages at the European 

Commission and a member of the Governing Board at the European Centre for Modern Languages in 

Graz.  

Daugiau informacijos apie konferencijos pranešėjus rasite kitame naujienlaikraštyje. 
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LKPA prezidentė moterų organizacijų kvietimu, pritarusi su nariais, pasirašė šį kreipimąsi, 
kuris dar bus tobulinamas  ir pristatomas visuomenei. Kviečiame susipažinti su dokumentu: 

 

Dėl Lietuvos piliečių padėties Pietryčių Lietuvoje 
 
Kodėl svarbi tarptautinių moterų organizacijų, įvairių profesinių asociacijų nuomonė? Atstovaujame visuomenines 
organizacijas, kurios nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo globoja lietuviškas mokyklas Pietryčių Lietuvoje. Turime 
argumentais ir konkrečia patirtimi paremtą nuomonę. 
 
Ką mes pastebėjome? Bendra švietimo situacija šiame regione neatitinka šiuolaikinių standartų. Gyventojų, turinčių 
aukštąjį išsilavinimą, skaičius nesiekia 8 proc. 38 proc. gyventojų išsilavinimas pagrindinis arba žemesnis nei 
pagrindinis. Pastebėjome, kad Pietryčių Lietuvoje veikiančios lenkų ir lietuvių mokyklos dirba nelygiomis sąlygomis. 
Menka lietuviškai ir lenkiškai kalbančių bendruomenių tarpusavio sąveika. Tapatybės klausimai dirbtinai eskaluojami. 
Silpni eilinių rajono gyventojų ekonominiai, išsilavinimo ir kt. rodikliai sukuria palankią dirvą įvairioms manipuliacijoms, 
tarp jų ir politinėms. Neįvertintos šių reiškinių pasekmės.  
 
Ko norime? Norime aktyvesnės šio krašto žmonių – lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių ir kitų – savitarpio diskusijos. Jau 
daug metų lietuviai gąsdinami nacionalizmo baubu, skatinami rodyti nepamatuotą entuziazmą, atsisakant prigimtinių 
teisių ir laisvių. Mes, lietuvių bendruomenė, patys esame susikoncentravę daugiau į savo nuosavos gerovės, bet ne 
viešojo intereso reikalus. Tad giliau diskutuojančių gretos kol kas nesutelktos. Nepritariame politizuotiems ir 
neoriems Lietuvos Seimo, Vyriausybės pasiūlymams ir sprendimams dėl pavardžių,  ypatingai – vietovardžių rašymo 
lenkų kalbos abėcėlės rašmenimis, kadangi būtų diskriminuojami kitų tautybių Lietuvos piliečiai.  
 
Konstatuojame, kad pirmiausia LLRA ir Vilniaus rajono valdžia turėtų prisiimti atsakomybę už susiklosčiusią padėtį. 
Remiame tuos įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios, žiniasklaidos veiksmus, kurie stiprina Lietuvą, kaip 
pilnateisę ir suverenią Europos Sąjungos valstybę. Valstybėje bendravimas remiasi valstybine kalba, tačiau galima 
mokėti ir savo aplinkoje vartoti keletą kalbų. Kalbų įvairovė yra viena iš pamatinių Europos Sąjungos vertybių. Manome, 
kad kalbų mokymąsi Pietryčių Lietuvoje reikia plėsti – gyventojai (ne tik mokiniai) turi turėti motyvaciją ir galimybę 
geriau išmokti ne tik valstybinę lietuvių, pageidaujamą lenkų, bet ir anglų bei kitas mūsų erdvėje plačiai vartojamas 
kalbas, pažinti įvairias kultūras, turėti sugyvenimui reikalingų žinių ir mokėjimų. 
  
Mūsų tikslas – sutelkti visuomenines organizacijas, ypač tarptautines, kad jos sutartinai dirbtų, išryškinant 
svarbiausius siekius šio regiono raidoje, skatinant atitinkamas valdžios institucijas ir pačius žmones sukurti 
sugyvenimo pagrindus ir garantuoti jų įtvirtinimą. Mūsų organizacijos pasirengusios inicijuoti kalbų mokymosi, 
tarpkultūrinės komunikacijos aktyvinimą Pietryčių Lietuvoje. Atsigręšime mes ir kviečiame atsigręžti visus į mokslinių 
tyrimų, būtinų situacijai šiame regione įvertinti, aktyvinimą, viešinimą ir integraciją į sprendimų priėmimo procesus. O 
šiandien pasisakome prieš grupinių interesų veikiamus politizuotus sprendimus. Primename, kad pagal tarptautinius 
dokumentus ir tą pačią dažnai minimą 1994 m. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero 
kaimyninio bendradarbiavimo sutartį matomi ir girdimi turi būti visi, ne tik lenkai. Kaimyninė Lenkija jau seniai 
išsprendė analogiškas problemas, atsižvelgdama į Lenkijos valstybės interesus. Verta susirūpinti, kodėl mūsų 
valstybėje neveikia mechanizmai, leidžiantys įsisavinti pilietinės visuomenės teikiamą naudą. Todėl esame su tais, kurie 
imasi objektyviai pasvertų iniciatyvų. Tikime, kad mūsų kvietimą dėl visuomeninių organizacijų talkos, sprendžiant 
išvardintas problemas, palaikys visuomenė, pamatys žiniasklaida,  pasinaudos politikai ir valdžios institucijos.  
 
Mes veikiame ir veiksime – stebėsime, vertinsime, informuosime, reikalausime, panaudodamos savo ir tarptautinę 
patirtį. Kviečiame telktis ir veikti drauge.  

 



 

 

 

 

Kviečiame susipažinti su Virtualios edukacinės bibliotekos  
2014 m. balandžio mėnesio naujienomis: 

 
https://www.blendspace.com/lessons/tSCPevrM-Vq9IA/virtualios-edukacines-

bibliotekos-naujienos-2014-m-balandis 
 

 
 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, deklaravusiems pajamas Mokesčių inspekcijoje, 

 ir pervedusiems  Lietuvos Kalbų Pedagogų Asociacijai   
2% nuo jūsų pajamų mokesčio sumos. 

  Lėšas, pritarus asociacijos nariams,panaudosime asociacijos veiklai plėsti, 
pedagogams skatinti ( nominacija) ir renginiams organizuoti. 

 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


