
spa l is  

  

LKPA naujienlaikraštis Nr.9 
Newsletter 9/ 2014 

Kviečiame visus LKPA narius į praktinį seminarą 
„Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas 

efektyviam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio 
sąmoningumo ugdymui“ 

 
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kartu su Ugdymo plėtotės 
centru kviečia į praktinį seminarą „Tarpkultūrinė pedagogo 

kompetencija – garantas efektyviam asmeninio ir besimokančiųjų 
tarpkultūrinio sąmoningumo ugdymui“. Seminaras skirtas visų  

kalbų pedagogams. 
 

Seminaras vyks 2014 m. lapkričio 14 d. Lietuvos edukologijos 
universitete, Studentų g. 39, Vilnius. Seminaro kalba – lietuvių. 

 
Renginio pradžia – 9.30 val., planuojama renginio pabaiga – 

16.15 val., renginys nemokamas. 
Programa yra antrame naujienlaikraščio puslapyje. 

 
Pirmojo praktinio seminaro  

„Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas efektyviam asmeninio ir 
besimokančiųjų tarpkultūrinio sąmoningumo ugdymui“,                      

įvykusio spalio 17 dieną, akimirkos. 
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Rengėjai: Eglė Šleinotienė, Irena Navickienė, Audronė Auškelienė 

 



 

Pirmojo seminaro akimirkos. Projekto iniciatorė ir koordinatorė viceprezidentė Irena Navickienė su kolegomis. 

 

 

Praktinis  seminaras  įvairių kalbų pedagogams  pagal programą 
„ Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija -  garantas efektyviam  asmeninio ir  

besimokančiųjų 
tarpkultūrinio sąmoningumo ugdymui“ 

 
Seminaro vieta: 

Lietuvos edukologijos universitetas, Studentų g.39, Vilnius, 
 

2014 m. lapkričio 14 d.,  9.30 - 15.30 val., lietuvių kalba. 
Auditorija 607 

Darbotvarkė 
9.30 – 9.40 Sveikinimo žodis. Akademikas Algirdas Gaižutis, Lietuvos edukologijos 

universiteto rektorius. 
9.40 – 9.50   Įžanginis žodis. Eglė  Šleinotienė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos 

prezidentė. 
9.50 – 10.30  Lietuvos ir Ispanijos tarpkultūrinio bendradarbiavimo plėtra.  Carlos David 

Lucini Baquerizo,  Ispanijos Karalystės ambasados Lietuvoje Kultūros atašė . 
10.30 – 11.30  Tarptautinė komunikacija ir diplomatija. Dr. Remigijus  Motuzas,  Lietuvos 

Respublikos vyriausybės vicekancleris. 
11.30 - 11.45  Kavos pertrauka. 

11.45 – 12.30 Tarpkultūrinės pedagogo kompetencijos svarba mokykloje. Patirtis ir įžvalgos 
ugdant moksleivių tarpkultūrinę kompetenciją. Francis Robichaud, Vilniaus Prancūzų vidurinės  

mokyklos mokytojas. 
12.30 – 13.15   Pietūs. 

13.15 – 14.00  Užsienio kalbos mokymas tarpkultūriniame kontekste. Astra Daugėlienė, 
Ignalinos  Č.Kudabos progimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. 

14.00 – 14.30 Tarpkultūrinio bendravimo panašumai ir skirtumai Japonijoje ir Lietuvoje. 
Marija Kischido, Japonų kalbos mokytoja. 

14.30 – 15.00  Ar gebame į(si)vertinti tarpkultūrinę kompetenciją?  Irena Navickienė, 
Lietuvos edukologijos universiteto PKTI Kalbų mokymo centro vedėja, Lietuvos kalbų 

pedagogų asociacijos viceprezidentė. 
15.00- 15.30 Dalyvių refleksija. 
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Gerbiami kolegos, 

 

ŠMM prašo LKPA narius pareikšti nuomonę  
dėl rengiamų dokumentų: 

 
1.  „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektas“( iki lapkričio 15d): 

 
http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/teisesaktuprojektai 

 
2.   Dėl galimų keitimų vadovėlių vertinimo tvarkoje ( iki lapkričio 20 d) 

http://www.upc.smm.lt/suzinokime/vertinimas/vadoveliai.php  
http://vadoveliai.emokykla.lt/ 
http://www.upc.smm.lt/naujienos/vadoveliai/skaitmeniniai2.php 

 
                      Siūlymus siųsti LKPA el.pašto adresu: lkpa.informacija@gmail.com  
 

 

 

Kviečiame LKPA narius registruotis  
į asmenybės tobulinimo mokymus 

 
 
Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 
perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kviečia mokytojus į asmenybės tobulinimo 
mokymus. 
 
Asmenybės tobulinimo mokymų tikslas – mokytojo savęs pažinimas ir asmeninių bei profesinių 
kompetencijų tobulinimas. Tik savimi pasitikintis, smalsus ir kūrybiškas mokytojas gali 
visapusiškai atsiskleisti bei pasiekti geriausių rezultatų. Šių mokymų dalyviai įgis specifinių 
žinių ir gebėjimų, susijusių su savęs pažinimu, viešuoju kalbėjimu, kūrybiškumu, konfliktų 
valdymu, ir mokysis taikyti šiuos įgūdžius darbinėje veikloje. Mokymuose kviečiami dalyvauti 
pedagogai, norintys pažinti save ir kitus, siekiantys eksperimentuoti, patirti, bendradarbiauti, 
išmokti. Daugiau informacijos yra svetainėje: 

 
http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/mokymai8.php 
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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.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. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


