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Su Šv.Kalėdom ir artėjančiais Naujaisiais Metais! 
 

Baigia savo rato sukimąsi 2014-ji metai, parodę tiek 
daug chaotiško, žiauraus ir negražaus         

šiuolaikiniame pasaulyje.                                   
Todėl ypatingai svarbu jausti ryšį su gerais žmonėmis, 
kurie valdomi proto, nenuskurdina jausmų paletės; ačiū, 

kad tokie esate Jūs. 
 

Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems jaukių, šiltų, gražių 
šv.Kalėdų ir sveikų, kūrybingų,laimingų Naujųjų metų. 

 
LKPA tarybos vardu Eglė Šleinotienė 

  

 

Contents/Turinys 
 

Su šv.Kalėdom ir artėjančiais 

Naujaisiais Metais 1  

Informacija apie 9-ją 

LKPA konferenciją 1 

Baigiamasis programos           
seminaras 2 
Edukacinė ir metodinė  
medžiaga apie eurą 2 
 
TIRF Newspaper 3 
 
CAMELOT project 3 
  
Informacija  apie nario 
mokestį  2015 metais 4 
 

Rengėjai: Eglė Šleinotienė, Irena Navickienė, Audronė Auškelienė 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija ir  Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų 
institutas  kviečia dalyvauti  IX LKPA ir III VDU UKI tarptautinėje mokslinėje 
konferencijoje DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ: KALBŲ MOKYMAS/IS, KULTŪRA, 
VISUOMENĖ 

Kaunas, 2015 m. gegužės 22-23 d. 
 
Konferencijos tikslas – suburti bendrojo lavinimo, profesinio rengimo ir aukštojo mokslo 
institucijų kalbų mokymo profesionalus, tyrėjus, ekspertus, politikus bei kitus socialinius 
dalininkus diskusijai apie inovacijas darnios daugiakalbystės visuomenėje puoselėjimo, kalbų 
didaktikos ir tarpkultūrinės kompetencijos plėtojimo srityse. 
 

Konferencijos tinklapis: http://daugiakalbyste.vdu.lt  

 



Sėkmingai baigėsi kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Tarpkultūrinė 
pedagogo kompetencija- garantas kokybiškam asmeninio ir 

besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“ 
 

LKPA nariai aktyviai dalyvavo baigiamajame kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Tarpkultūrinė pedagogo 
kompetencija – garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“ seminare. 

 
Programą parengė  – Irena Navickienė, Lietuvos edukologijos universiteto PKTI Kalbų mokymo centro vedėja, 
LKPA viceprezidentė ir Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto docentė Dr. Teri McCarthy.  

LKPA Taryba dėkoja viceprezidentei Irenai Navickienei už profesionalumą ir pagalbą pedagogams.               
Daugiau informacijos yra LKPA svetainėje. Nuotraukose- seminaro dalyviai ir pranešėjai. 

 

   

    

  
 
******************************************************************************************************* 

Lietuvos banko edukacinė ir metodinė medžiaga apie eurą 
 

Gerbiami kolegos, 2015 m. sausio 1 d. euras tampa oficialia Lietuvos valiuta. 
Lietuvos bankas, siekdamas, kad visuomenė būtų pakankamai informuota apie 
naująją Lietuvos valiutą – eurą, parengė edukacinę ir metodinę medžiagą. 
Daugiau informacijos rasite svetainėje: http://www.upc.smm.lt/euras/  
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On behalf of TIRF’s Board of Trustees, I am happy to introduce the final 2014 issue of our 
monthly newsletter. We hope that you find it interesting and useful.  
If you wish to share our newsletter, please use the following link: 

http://www.tirfonline.org/wp-
content/uploads/2014/12/TIRF_Newsletter_2014_12_December.pdf  

 
I would like to thank all of our supporters for a wonderful year of success in 2014, and I look 

forward very much to continuing to contribute to TIRF and our programs in 2015.            
Best wishes for the new year! 

Kind regards, 
 

Ryan Damerow 
Executive Assistant  

The International Research Foundation for 
English Language Education (TIRF) 

 

CAMELOT project events 
 

MachinEVO, a free set of sessions teaching people how to make machinima in Second Life,  
runs from 12th Jan to 15 February 2015. Anyone is welcome to take part, it is free and part 

of the annual Electronic Village Online event.  
Sign up for machinevo by following the link or go to training on the CAMELOT web site: 

http://camelotproject.eu/machinevo-registration/ 
 
 CAMELOT partners may enjoy attending a MachinEVO webinar booked for Friday 16th Jan 

9pm GMT. Marisa Constantinides will be talking about A Pedagogy for Machinima.  
Webinar room: lancelot.adobeconnect.com/celtathens    

 
Carol Rainbow 

 
IATEFL TED Newsletter Free Download 

http://tdsig.org/newsletter/ 
 

 



 

 

 

 
*************************************************************************************************** 

Informacija apie nario mokestį 2015-siais metais 
 

Kviečiame atnaujinti narystę Lietuvos kalbų pedagogų asociacijoje. 
 Metinis nario mokestis – 35 Lt | 10 eurų,  

nedirbantiems pensininkams ir studentams – 15 Lt | 4 eurai. 
 

Asociacijos rekvizitai: 
 

Asociacijos kodas – 300624287 
 Asociacija įregistruota 2006 m. gruodžio 12 d. Nr. 099396 

 Sąskaita – LT12 7044 0600 0589 9325 
 AB SEB bankas 

 Banko kodas Juridinių asmenų registre – 112021238 
 Banko kodas – 7044 

 Jei iškyla klausimų, prašome atsiųsti el. paštu: lkpa.informacija@gmail.com 
 

 
 

*************************************************************************************************** 
 

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. 

Maloniai prašome, deklaruojant pajamas Mokesčių inspekcijoje 2015-siais, pervesti  LKPA 
2% nuo jūsų pajamų mokesčio sumos. Lėšas, pritarus asociacijos nariams,  panaudosime 

asociacijos veiklai plėsti, renginiams organizuoti.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


