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Rengėjai: Eglė Šleinotienė, Nemira Mačianskienė, Vilma Bijeikienė

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos IX-oji
ir Užsienio kalbų instituto III-oji
tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji
daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė“.
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Gegužės 29-30 dienomis VDU Užsienio kalbų institute vyko
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos IX-oji ir Užsienio
kalbų instituto III-oji tarptautinė mokslinė konferencija
„Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė“.
Konferencijoje dalyvavo 147 dalyviai iš 24 šalių, 103
mokslininkai iš 21 šalies. Lietuvai atstovavo tyrėjai iš 12
institucijų. Pranešimai skambėjo 5 kalbomis: anglų,
lietuvių, prancūzų, rusų ir vokiečių. Pristatyti 46 žodiniai
bei 35 stendiniai pranešimai.

Balto filologo skrynės
nominacija
2

Daugiau informacijos rasite apsilankę šiose svetainėse:

LKPA darbai
2015-siais

http://www.lkpa.vdu.lt/category/konferencijos/

Apie LKPA veiklą
rašė

2-3

http://uki.vdu.lt/?p=7039
4
LKPA dėkoja VDU komandai, vadovaujamai Nemiros
Mačianskienės ir Vilmos Bijeikienės, už profesionaliai ir
įdomiai organizuotą konferenciją.

Gerbiami LKPA nariai,
Kviečiame sumokėti nario mokestį už 2016-sius metus
iki š.m. kovo mėn. 1 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.
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Prašome iki 2016 metų kovo 1 d. siūlyti institucijas ir kalbininkus Balto
filologo skrynelės apdovanojimui. Daugiau informacijos yra LKPA svetainėje:
http://www.lkpa.vdu.lt/baltojo-filologo-skryneles-nominacija/
*****************************************************************************************************

Projektas „Kalboms mokyti(-s) skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas,
geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai”
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos inicijuoto projekto komanda, vadovaujama Romos
Kriaučiūnienės vykdydama projektą „Kalboms mokyti(-s) skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės,
pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai”, apibendrino ir paskleidė gerąją LKPA
narių ir kitų talentingų pedagogų kalbininkų patirtį, pasirenkant vadovėlius, pritaikant juos užsienio
kalbų mokymo ir mokymosi procese, derinant su kitomis mokymo ir mokymosi metodinėmis
priemonėmis, IT ir kt. Per labai trumpą projekto vykdymo laiką buvo siekiama parengti užsienio kalbų
vadovėlių vertinimo kriterijus. Šis siekis buvo įgyvendintas vadovaujantis Vokietijos, Didžiosios
Britanijos, Prancūzijos, Latvijos ir Lietuvos vadovėlių vertinimo specialistų patirtimi.
Elektroninę priemonę rasite šiuo adresu:

http://lkpa.vdu.lt/wp-content/uploads/docs/emp_kmsvi.pdf

Apskritojo stalo diskusija „Kalbos karjerai“
2015 metų gegužės 15 dieną VU Užsienio kalbų institute įvyko apskritojo stalo diskusija
„Kalbos karjerai“. Renginio organizatoriai- VU Užsienio kalbų institutas ir Lietuvos kalbų pedagogų
asociacija (LKPA). Renginio metu buvo diskutuojama apie užsienio kalbų mokymą ir mokymąsi
aukštosiose mokyklose bei užsienio kalbų poreikį darbo rinkoje.
Diskusijoje dalyvavo Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos, užsienio ambasadų Lietuvoje,
aukštųjų mokyklų atstovai ir socialiniai partneriai.
Kviečiame apsilankyti svetainėje:

http://www.lkpa.vdu.lt/apskritojo-stalo-diskusija-kalbos-karjerai/
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Europos kalbų dienos renginys
Pagrindinis 2015 metų Europos kalbų dienos renginys įvyko rugsėjo 25 d. Vilniaus rotušėje
Kalbų mugę organizavo Valstybės institucijų kalbų centras su įvairių šalių ambasadomis bei
kultūros centrais, LKPA atstovavo ir asociacijos veiklą bei projektus ir iniciatyvas pristatė
prezidentė Eglė Šleinotienė, Vilniaus kolegijos kolektyvas, vadovaujamas Jūratės Patackaitės, ir
grupė kolegijos studentų. Daugiau informacijos yra šioje svetainėje:
http://www.lkpa.vdu.lt/europos-kalbu-dienos-2015-renginiai/

Apie LKPA veiklą 2015-siais metais rašė

http://www.upc.smm.lt/naujienos/asoc/finansavimas.php
http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/nuorodos/svietimo-organizacijos/970-mokytoj-asociacijos
https://www.viko.lt/lietuvos-kalbu-pedagogu-asociacijos-ataskaitinis-susirinkimas/
http://www.ehu.lt/lt/naujienos/rodyti/ehu-istojo-i-lietuvos-kalbu-pedagogu-asociacija
http://portalas.emokykla.lt/naujienos/Puslapiai/Naujiena17253.aspx
http://diktumfaktum.kaunokolegija.lt/?p=8046
http://83.171.4.7:81/linma/index.php?option=com_content&view=article&id=152:susitikimas-sulietuvos-respublikos-seimo-vietimo-mokslo-ir-kultros-komiteto-pirmininke-audronepitrniene&catid=6:olimpiados-konkursai&Itemid=7
http://www.bilngimn.lt/index.php/426-pergalingai-iveikeme-kalb-labirinta
http://uki.vdu.lt/?p=7039
http://www.voorkeelteliit.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=17
http://www.ecml.at/Aboutus/ECMLMemberStates/Lithuania/ExpertsinvolvedinECMLactivities/tabi
d/1365/language/en-GB/Default.aspx
https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?1100
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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

