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Kviečiame dalyvauti parodoje ,,MOKYKLA“
Ketvirtą kartą rengiama paroda „Mokykla“, pedagogams, mokyklų administracijų darbuotojams,
tėvams, mokiniams, kitiems suinteresuotiems asmenims ir visuomenei.
Paroda vyks Lietuvos parodų ir konferencijų centre „Litexpo“ lapkričio 21–23 dienomis.
Kviečiame registruotis ir dalyvauti:
http://parodamokykla.weebly.com/registracija.html
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We would like to invite you to our International Conference
„Multilingualism, Competitiveness and Labour Markets“.
The conference will take place on 4 – 5 December 2014 in Lisbon.
The conference will focus on languages and cultural skills for the labour market, the
European Union support to multilingualism and certification.
How can working migrants be integrated into the education/training system, how can the
existing programs accommodate the growing numbers of workers in mobility? What about
monolingual workers? How can migrant students/trainees be integrated in the labour
market?
Prof. Stephen Hagen/University of Wales Newport , Prof. Franz Mittendorf language
consultant to the Department of Vocational Education and Training at the Austrian Federal
Ministry of Education, the Arts and Culture , Prof. Sarah Brinsley, Director of the
European Centre for Modern Languages/University of Graz and Kristina Cunningham from the
Multilingualism Unit / DGEAC/EC are guest speakers.
There will be short presentations from project coordinators who will talk about their
practical experience in project development.
The conference will focus on the policies and social aspects and will finish with a panel
where these aspects will be reflected and discussed by Representatives from different
official language Institutes.
Join us on the 4th and 5th December 2014 in Lisbon to discuss with policy experts and
researchers and get to know the work that has been done and that is underway.
Registration will be open until 25 November 2014.
Contacts:
For any queries or suggestions feel free to contact us:
(teresa.moncada@erasmusmais.pt / Sandra.bras@erasmusmais.pt ).
Further information on the conference programme and registration will be available soon.
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Įvyko naujo Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos
koordinatoriaus rinkimai
Š.m. spalio 28 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete įvyko LiPAVTa posėdis, jame
aptarti aktualūs pedagogų asociacijoms klausimai. Taip pat įvyko naujo koorsinatoriaus
rinkimai. Kviečiame susipažinti su išrašu iš protokolo:
Svarstyta:
Naujo Tarybos koordinatoriaus rinkimai vietoj buvusios LIMA prezidentės V.
Kriščiūnienės. Pristatyta nauja LiPAVTa narė - LIMA prezidentė Žaneta Vaškevičienė.
LiPAVTa vardu padėkota V.Kriščiūnienei. Svarstyta: galimybė perrinkti visus
koordinatorius arba perrinkinėti koordinatorius rotacijos principu.
Nutarta:
Išrinkti LiPAVTa koordinatore Eglę Šleinotienę laikotarpiui iki 2016 m. kovo 1 d.
Už balsavo 11, susilaikė 1.
Nutarta koordinatorius perrinkti rotacijos principu kas dveji metai vienas žmogus.

DIV.ED projekto naujienos
LKPA baigė įgyvendinti ,,Švietimo (aukštojo mokslo) mokymosi patirčių (DIV.ED) projektą.
Prezidentė Eglė Šleinotienė įteikė padėkos raštus komandos nariams.
Visiems LKPA nariams padovanosime projekto VADOVĄ (e-knygą), jei pageidausite.
Daugiau informacijos apie projekto rezultatus rasite čia:

http://www.diversity-ed.eu/lt/

Dėkojame visiems LKPA nariams ir rėmėjams,
deklaravusiems pajamas ir parėmusiems LKPA.
Jūsų parama 2014-siais metais siekia
1168,61 Lt. (338,45 Eur)

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.

