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Kvalifikacijos tobulinimo
programoje ,,Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų
tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“. Programos autoriai: LKPA tarybos narės:

Kviečiame LKPA narius aktyviai dalyvauti

Irena Navickienė ir Loreta Chodzkienė.
Programos trukmė ir apimtis: Trukmė: 48 val. Teorinis mokymas: 14 val.
Praktinis mokymas: 34 savarankiško mokymosi valandos.
Programos tikslinė dalyvių grupė: Švietimo įstaigų užsienio kalbų pedagogai, Lietuvos kalbų
pedagogų asociacijos nariai. Programa yra nemokama.
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Programa atitinka Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo krypčių (2014-2022 m.)
pagrindines nuostatas: kūrybingo, atviro naujovėms, atsakingo, rezultatyvaus, nuolat
tobulėjančio pedagogo rengimas ir ugdymas. Programa atliepia Lietuvos švietimo strategijos
Kvalifikacijos tobulinimo 2013-2022 m. tikslus, siekiant sukurti sąlygas, reikalingas stiprinti besimokančią visuomenę,
programa LKPA nariams. kurioje kiekvienas asmuo mokosi visą gyvenimą, nuolat atnaujina savo žinias ir gebėjimus,
atsižvelgdamas į kintančias gyvenimo aplinkybes.
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Programos tikslas: Tobulinti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių - užsienio kalbų
pedagogų tarpkultūrinę kompetenciją, siekiant padidinti užsienio kalbų pedagogų ir
besimokančiųjų tarpkultūrinio bendravimo, tautinio identiteto ir tarpkultūrinio suvokimo
lygmenį, gebėti įvertinti savo ir besimokančiųjų įgytas tarpkultūrines kompetencijas.
Programos dalyviai - užsienio kalbų pedagogai pasirašys bendradarbiavimo sutartis su
programos vykdytoju Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, pagal kurias įsipareigos dalyvauti ne
mažiau kaip 70% visų teorinių užsiėmimų/seminarų ir atlikti ne mažiau kaip 80% visų praktinių
savarankiško mokymosi užduočių.
Programos dalyviai turės parengti asmeninį tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo planą ir
ataskaitą apie sukauptą patirtį ugdant savo ir besimokančiųjų tarpkultūrinę kompetenciją.
Visiems programos dalyviams aktyviai dalyvavusiems ne mažiau kaip 70% visų teorinių
užsiėmimų ir atlikusiems ne mažiau kaip 80% visų praktinių savarankiško mokymosi užduočių
bus išduotas Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos pažymėjimas, patvirtintas Lietuvos kalbų
pedagogų asociacijos prezidentės ir programos autorių.
Pirmo seminaro ( anglų kalba) data - spalio 17 ( 7 val.trukmės) , po to daroma 2 savaičių
pertrauka namų užduočių atlikimui . Antrasis susitikimas- 31d.( 7 val.) Seminarai
organizuojami Lietuvos Edukologijos universiteto patalpose Studentų 47, Vilnius.
Kitai grupei( lietuvių kalba) užsiėmimai vyks lapkričio 14 d. ( 7 val trukmės) su pertrauka
namų darbams.Antrasis susitikimas vyks lapkričio 28 d. (7 val).

REGISTRACIJA ( nurodyti- seminarai):
lkpa.informacija@gmail.com
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Įkurtas Vilniaus kolegijos užsienio kalbų centras
Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centras įkurtas 2014 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Užsienio
kalbų katedrą. Dabar Užsienio kalbų centras yra Vilniaus kolegijos akademinis padalinys, vykdantis užsienio
kalbų mokymą, teikiantis konsultacijas, kursų, testavimo, vertimo paslaugas, atliekantis humanitarinių ir
socialinių mokslų sričių tyrimus. Centrui vadovauja aktyvi LKPA narė, ,,Balto filologo skrynelės“ laureatė Jūratė
Patackaitė. Daugiau informacijos rasite: http://vvf.viko.lt/lt/page/uzsienio-kalbu-centras
Užsienio kalbų centro dėstytojų pagrindinių interesų sritys yra anglų, vokiečių, prancūzų, italų,
ispanų, norvegų, danų, kinų, rusų kalbų dėstymo metodų tyrinėjimas ir tyrimų rezultatų taikymas, taip pat
bendrosios ir specialybės bei profesinės užsienio kalbos (verslo, vadybos, finansų, medicinos, žemės ūkio, meno,
dizaino, technikos, pedagogikos) mokymas(asis).
Vilniaus kolegija yra viena iš Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) steigėjų, o Verslo
vadybos fakultetas – Asociacijos buveinė,kur yra laikomas ir tvarkomas asociacijos archyvas.
Vilniaus kolegijoje, kuri kitais metais švęs 15-os metų jubiliejų, ypatingas dėmesys kalboms
skiriamas nuo pirmų susikūrimo metų. Siekis tobulinti išmoktas užsienio kalbas, mokyti bei siūlyti vis naujų kalbų
užtikrina tęstinumą, skatina lankstumą, judumą ir kalbinę įvairovę. Mokant studentus verslo, dalykų ar
profesinės užsienio kalbos, tobulinami anglų, vokiečių, prancūzų kalbų įgūdžiai.
Pastebima, kad kiekvienais metais mažėja vokiečių ir prancūzų kalbomis kalbančių absolventų. Ši
tendencija kol kas išliks, nes, Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, praėjusiais metais net 98,9 proc.
pradinių klasių moksleivių kaip pirmą užsienio kalbą mokėsi anglų, kiti – vokiečių ir prancūzų kalbas. Specialiai
kalboms skirto paskutinio „Eurobarometro“ duomenimis, anglų kalba Europoje vartojama dažniausiai, vokiečių
kalba užimą antrąją vietą, trečioji vieta tenka prancūzų kalbai. Vilniaus kolegijoje šiais metais anglų, kaip
pirmosios užsienio kalbos, mokymąsi tęsia daugiau kaip 96 proc. studentų, vokiečių ir prancūzų – mažiau nei 4
proc.
Daugiausiai galimybių įgyti teorinių, praktinių bei profesinių įgūdžių, kalbinės ir kultūrinės patirties
gali studentai, besimokantys anglų kalbos. Fakultete jie gali anglų kalba studijuoti turizmo vadybą ir tarptautinį
verslą, nuo rugsėjo – kartu su Estijos bei Portugalijos partneriais parengtą kūrybiškumo ir verslo inovacijų
programą, Elektronikos ir informatikos fakultete – programų sistemas. Dalyvauti „Erasmus“ judumo programose,
išbandyti turimus kalbos gebėjimus ir laikyti tarptautinės Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacijos SPACE
egzaminus Euroverslo ir Eurokalbų diplomams gauti gali įvairių kalbų besimokantys Vilniaus kolegijos studentai.
Kiekvienais metais Kolegijoje vykstantys tarptautiniai renginiai: studentų konferencijos, projektų seminarai,
užsienio šalių lektorių paskaitos – puiki galimybė susipažinti su kitomis kultūromis ir geriau išmokti kalbų.
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Nuaidėjo Europos kalbų dienos renginys

Rugsėjo 26 d. Vilniaus mokytojų namuose įvyko Europos kalbų dienos renginys . Šventėje
aktyviai dalyvavo užsienio šalių ambasados ir kultūrų centrai, kurių šiemet buvo apie dvidešimt.
Renginio metu vyko norvegų, graikų, estų, ispanų, čekų ir kitų kalbų dirbtuvės, sulaukusios daug
moksleivių. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija stende pristatė vykdomus projektus: Kvalifikacijos
tobulinimo programą ,,Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija - garantas kokybiškam asmeninio ir
besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“ ir DIV ED projektą, kuris baigiasi š.m. rugsėjo
30 dieną. Pastarąjį projektą pristatė projekto komandos narės – projekto koordinatorė Dr. Olga
Medvedeva, prezidentė Eglė Šleinotienė, Lidija Šipelienė- Valienė ir Inga Rozgienė.
Dėkojame VIKO komandai- dėstytojoms Halinai Klupšienei, Jūratei Patackaitei ir Violetai
Žemaitienei, sudentams – Gediminui Paulauskui, Dovydui Buslavičiui, Tomui Stech, Adrianai
Sinkevič ir Evalinai Maškalaitei už paramą pravedant viktoriną ir pristatant LKPA veiklą
visuomenei.
Europos kalbų dienos minėjimo šventės pagrindiniai organizatoriai Valstybės institucijų
kalbų centras (http://vikc.lt/lt/pagrindinis-1/pra-europos-kalb-dienai-skirta-vent--13255 ) ir
Tautinių bendrijų namai šventės dalyviams pasiūlė kalbų viktoriną prie kurios organizavimo prisidėjo
LKPA komanda. Įvyko žaismingas koncertas, kurio metu skambėjo dainos bei eilės įvairiomis
kalbomis, pasirodė flamenko šokėjai bei graikiško sirtaki meistrai.
Šventės pabaigoje įvyko Lietuvos balso laureato Pauliaus Bagdanavičiaus gyvo garso
koncertas. Renginį vedė Rolandas Vilkončius. Kviečiame pajusti Europos kalbų dienos šventės
akimirkų prasmę nuotraukose.

Mieli Asociacijos tarybos nariai,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kalbų ir edukacijos katedra
ir Vilniaus kolegijos kalbininkai
organizuoja bendrą nehumanitarinio profilio aukštųjų mokyklų kalbų dėstytojų
konferenciją „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“
(š.m. lapkričio 7 d., Kaune, LSMU) ir mielai kviečia Lietuvos kalbų pedagogų
asociacijos Tarybos narius į ją ir tikimės sužinoti naujienas LKPA ir aišku,
labai labai laukiame LKPA svečio sveikinimo žodžio konferencijos dalyviams.
Pagarbai
Organizatorių vardu Jūratė Patackaitė
Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro vedėja
******************************************************************************************
Rašykite LKPA tarybai:

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA)
Didlaukio gt. Nr. 49
LT-08303 Vilnius
Lietuva
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com
www.lkpa.vdu.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.

