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LKPA narių ataskaitinis susirinkimas 
 

2015 m. kovo 27 d. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija sukvietė savo 
narius į ataskaitinį susirinkimą, vykusį Vilniaus universiteto Užsienio 
kalbų institute. 
Ataskaitinio susirinkimo pirmininkė, aktyvi Lietuvos kalbų pedagogų 
asociacijos narė, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė 
Danutė Rasimavičienė pirmoje susirinkimo dalyje pakvietė Lietuvos 
kalbų pedagogų asociacijos prezidentę Eglę Šleinotienę pristatyti 2014 
m. veiklos rezultatų, Audronę Auškelienę, Asociacijos iždininkę, – 
pateikti finansų ataskaitą. Vienbalsiai patvirtinę 2014 m. veiklos ir 
finansų ataskaitas, susirinkimo dalyviai išklausė Asociacijos 
viceprezidentės Irenos Navickienės, tarybos narių  Mildos 
Antanauskienės, Romos Kriaučiūnienės, Evelinos Jaleniauskienės ir 
Romualdos Truncienės trumpų kalbų ir Jūratės Patackaitės, Vilniaus 
kolegijos Užsienio kalbų centro vedėjos, pristatyto LKPA garbės vardų 
suteikimo nuostatų projekto. Daugiau informacijos yra LKPA 
svetainėje:  
http://www.lkpa.vdu.lt/lietuvos-kalbu-pedagogu-asociacijos-nariu-
ataskaitinis-susirinkimas/ 
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Su Šv. Velykom, 
su pavasariu! 

Rengėjai: Eglė Šleinotienė, Nemira Mačianskienė , Olga Medvedeva 

Gerbiami LKPA nariai, 
Kviečiame sumokėti nario mokestį už 2015-sius metus iki  š.m. gegužės 2 d. 

Asociacijos rekvizitus rasite šiuo adresu: 
http://www.lkpa.vdu.lt/informacija-apie-nario-mokesti/  

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

asociacijos veiklai plėsti, renginiams organizuoti.  
 

 



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

Sveikiname ,,Balto filologo skrynelės“ laureatę ir nominantus 
 

2015 metų kovo 17 dieną Vilniaus niversitete Filologijos fakulteto K. Donelaičio auditorijoje įvyko 
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) organizuota „Baltojo filologo skrynelės“ apdovanojimų 
nusipelniusiems asociacijos nariams ceremonija. 

Laureatė: 
 

 
Olga Medvedeva – Valstybės institucijų kalbų centro dėstytoja, tarptautinių projektų koordinatorė. 
Už išmintingiausiai suvoktą daugiakalbystę, lietuvių ir kitų kalbų puoselėjimą, inovatyviausią projektinę 
veiklą ir jos naudą, veiksmingai paskleistas Europoje ir pasaulyje Lietuvoje subrandintas idėjas. 
 
Nominantai: 

 
 
Milda Antanauskienė – Vilniaus kolegijos lektorė. Už profesionalų kalbų mokymą, aktyvią veiklą LKPA 
taryboje ir Asociacijos veiklos sklaidą Lietuvoje. 
 
Nemira Mačianskienė – Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė. Už ilgametį 
kūrybišką, inovatyvų ir rezultatyvų vadovavimą kalbininkams ir tyrėjams, kalbos ir kultūros tradicijų 
puoselėjimą, Lietuvos pasiekimų sklaidą Europoje ir pasaulyje. 
 
Daiva Vaišnienė – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė. Už prasmingai suvokiamą 
daugiakalbystę, lietuvių kalbos ir kultūros sklaidą Europoje ir pasaulyje, gimtosios kalbos profesionalų 
motyvavimą bendradarbiauti su kalbininkais, mokančiais kitų kalbų, LKPA iniciatyvų rėmimą. 
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Lingu@network 
 

A new project to involve users in Lingu@net Worldwide 
 

The Lingu@net virtual language resource centre has been developed over more than 10 years by a large 
consortium of language, information and technical experts. It is supported by the European Union and has been 
awarded a series of prestigious prizes, such as the Merlot Award for the creation of exemplary online learning 

material for all disciplines and the European Lifelong learning Gold Award for quality in mobility. 
The overall objective of Lingu@net is to promote foreign language learning by means of a multilingual virtual 

resource centre on language teaching and learning. It also offers advice on language learning and access to self-
evaluation tools and discussion fora. It is a quality assured site offering access to some 5000 online resources 
in many languages and it is searchable in over 30 languages – all official EU languages, some regional languages 

and the major world languages such as Chinese, Arabic and Hindi. 
The Lingu@network project builds on this existing quality resource, bringing it into the era of interactivity and 
user involvement. The new dynamic website offers greatly enhanced services, broadening the scope of available 
content, supporting more languages, including less widely used languages, and – crucially – involving users in the 
development of the resource, making it more effective and relevant. You are able to add resources, comment on 
resources and even link to your own work. International discussion groups are established to facilitate debate 

about resources for language teaching and learning. 
Lingu@network is funded by the European Commission’s Lifelong Learning Programme as part of Key activity 2 

(Languages). It began on 1 January 2013 and will run for 2 years. The project is being carried out by a 
consortium of 24 partners led by The Languages Company and the Universidad Politécnica de Madrid. 

 
For more information, please visit the project website: www.linguanetwork-project.eu  or contact us via e-mail 

enquiries@languagescompany.com . You might as well follow us on Twitter: @linguanetworld or find us on 
Facebook: facebook.com/linguanetworld. 

Lingu@network 
*********************************************************** 

Projektas, skirtas įtraukti naujus vartotojus į Lingu@net Worldwide  
„Lingu@net“ virtualus kalbos išteklių centras sukurtas daugiau nei prieš dešimt metų, bendradarbiaujant kalbų, 
informacijos ir technologijų ekspertų. Centras, remiamas Europos Sąjungos, yra pelnęs daugelį prestižinių 
apdovanojimų, tokių kaip „Merlot Award“ už pavyzdinės mokymosi internetu medžiagos sukūrimą visoms 

disciplinoms ir Europos mokymosi visą gyvenimą auksiniu apdovanojimu už mobilumo kokybę. 
Visuotinis „Lingu@net“ siekis yra skatinti užsienio kalbų mokymąsi, naudojantis daugiakalbiu virtualiu išteklių 
centru kalbų mokymui ir mokymuisi. Jis taip pat teikia patarimus kalbų mokymuisi ir prieigą prie įsivertinimo 

priemonių ir diskusijų forumų. Tai yra kokybę užtikrinantis išteklių centras, suteikiantis prieigą prie daugiau kaip 
penkių tūkstančių internetinių šaltinių daugybe kalbų. Paieška jame gali būti atliekama daugiau nei trisdešimčia 
kalbų, visomis oficialiomis ES kalbomis, kai kuriomis regionų kalbomis ir didžiosiomis pasaulio kalbomis, tokiomis 

kaip kinų, arabų ir hindi. 
„Lingu@network“ projektas remiasi egzistuojančiomis kokybės mokymo(si) priemonėmis, pritaikydamas jas 
naujai interaktyvumo ir vartotojo įtraukimo erai. Naujas, dinamiškas tinklapis siūlo geresnes paslaugas, 

praturtindamas programos turinį, naujomis kalbomis, ypač rečiau vartojamomis, ir, svarbiausia, įtraukdamas 
vartotojus į mokymo(si) priemonių plėtojimą, paversdamas jį efektyvesniu ir tinkamesniu. Jūs turite galimybę 

papildyti esamas mokymo(si) priemones naujomis, rašyti komentarus ir netgi pritaikyti jas savo darbe.   
 

Dėl tolimesnės informacijos kviečiame apsilankyti projekto tinklapyje adresu: www.linguanetwork-project.eu  
arba parašyti mums elektroniniu paštu: enquiries@languagescompany.com . Jūs taip pat galite rasti mus 

Tviteryje: @linguanetworld arba Facebooke: facebook.com/linguanetworld. 

 



 

 

 

Naudingos nuorodos/Useful Links: 
 

List of famous English quotations from politicians, authors, actors, scientists and philosophers: 
 

http://www.learn-english-today.com/quotes/quotations1.html 
 

 
How to teach new vocabulary? 

 
http://www.hltmag.co.uk/dec13/sart08.htm 

 
Giving a presentation at an international conference: 

 
http://thefairlist.org/ 

 
Kur Europoje vaikai mokosi lietuviškai: 

 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-02-28-nuo-belgijos-iki-rusijos-arba-kur-europoje-vaikai-mokosi-

lietuviskai/128003 
 

Atostogos Europos mokyklose: 
 

http://www.schoolholidayseurope.eu/ 
 

Humanitarinių mokslų atstovų krachas? 
 

http://www.delfi.lt/news/daily/education/humanitariniu-mokslu-atstovu-krachas-geda-net-
skaityti.d?id=66918256 

 
Kalbų gyvybė ir mirtis skaitmeniniame amžiuje: 

 
http://www.delfi.lt/video/mokslas-ir-gamta/mokslo-ekspresas/mokslo-ekspresas-kalbu-gyvybe-ir-mirtis-

skaitmeniniame-amziuje.d?id=66395012 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


