
  

2016 m. rudens 

semestre 19 kitų 

pasaulio kalbų (iš 

UKI siūlomų 31) 

A1-C1/C2 lygiais 

mokosi 

844 studentai, 

dėsto 26 dėstytojai. 

 

2016 m. rudens 

semestre anglų 

kalbos A1-C1/C2 

lygiais mokosi 

1320 studentai, 

dėsto 18 dėstytojų. 
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Šiame numeryje savo veiklą pristato vienas iš 
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faberasmus.org 

FAB (Formuojamojo vertinimo gairės užsienio kalbų mokymuisi ir mokymui aukštajame moksle) – tai tarptautinis 

EK finansuojamas švietimo programos pagrindinio veiksmo (KA 2) „Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja 
patirtimi tikslais“ projektas. Projekto trukmė – nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 1 d. 
Projekto partneriai – keturi kalbų centrai partnerinėse institucijose:  

≡ Varšuvos universitetas (Uniwersytet Warszawski), Lenkija (projekto koordinarius); 

≡ Pecs universitetas (Pecsi Tudomany Egyetem), Vengrija; 

≡ Turku taikomųjų mokslų universitetas (Turun Ammattikorkeakoulu), Suomija; 

≡ Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva. 
Projekte tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvauja apie 200 dėstytojų ir keli tūkstančiai studentų (besimokantys įvairias 
kalbas) iš visų keturių partnerinių institucijų. 
 

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti kalbų mokymo kokybę parengiant tinkamus kalbėjimo gebėjimų vertinimo 
įrankius kalbų dėstytojams keturiose partnerinėse institucijose. Šio tikslo sieksime skatindami taikyti ir patys 
taikydami FORMUOJAMOJO VERTINIMO ĮRANKIUS kalbų mokymo ir mokymosi procese, skatindami studentų 
motyvaciją mokytis užsienio kalbų ir užtikrindami kalbų mokymosi proceso efektyvumą. 
 

Atliktos veiklos: 

≡ 24 VDU dėstytojai ir 202 studentai dalyvavo įvadinėje anketinėje apklausoje siekiant nustatyti, ar/kaip 
taikomi FORMUOJAMOJO VERTINIMO įrankiai; 

≡ Kolegų paskaitų stebėjimas (savoje institucijoje (stebėta 18 paskaitų) ir partnerių institucijose (UKI lektorės 
Daiva Pundziuvienė ir Jūratė Andriuškevičienė stebėjo paskaitas 2016 m. spalio 24-27 d. Varšuvos 
universitete; lapkričio 28 d. – gruodžio 3 d. į Suomijos Turkų universitetą išvyksta lektorės Gintarė Gelūnaitė-
Malinauskienė ir Almantė Meškauskienė; 

≡ Dėstytojai dalyvavo 3 VDU ekspertų vedamuose seminaruose ir 1 Suomijos ekspertės webinar‘e apie 
FORMUOJAMĄJĮ VERTINIMĄ; 

≡ 2016 m. birželio 17-18 d. įvyko partnerių susitikimas VDU. 
Būsimos veiklos: baigiamoji anketinė dėstytojų ir studentų apklausa; elektroninių metodinių gairių su gerosios 
patirties pavyzdžiais parengimas; kolegų paskaitų stebėjimas Peck universitete Vengrijoje; parnerių priėmimas į savo 
paskaitas; tarptautinė konferencija FORMUOJAMOJO VERTINIMO tema Varšuvoje. 

Projekto partnerių viešnagė Kaune 2016 m. birželio 17 d.  

Nuo 2015 m. VDU UKI vykdo 
ERASMUS+ finansuojamą projektą 

 

FORMATIVE ASSESSMENT 

BENCHMARKING (FAB) 



  

Nuo 2012 m. VDU UKI leidžia mokslo žurnalą 
 

DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ 

SUSTAINABLE MULTILINGUALISM 

 

uki.vdu.lt/sm 

Mokslo žurnalas Darnioji daugiakalbystė/Sustainable Multilingualism siekia 
skatinti darniosios daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo idėją, šį reiškinį 
analizuojant iš įvairių perspektyvų - kalbų politikos, kalbų mokymo(-si) ir 
įsisavinimo (individuali daugiakalbystė), visuomeninės daugiakalbystės, 
tarpkultūrinio dialogo plėtojimo, kalbų didaktikos, taikomosios lingvistikos, 
istorijos, filosofijos, edukologijos ir kt.  Žurnalas siekia skatinti darniąją 
daugiakalbystę, puoselėjant lietuvių kalbą kaip vieną iš daugiakalbės 
kompetencijos komponentų.  
 
Straipsniai publikuojami įvairiomis kalbomis, pateikiant išsamias santraukas 
bei raktinius žodžius lietuvių ir anglų kalbomis.  
 
Mokslo žurnalas leidžiamas du kartus į metus . Rankraščiai priimami 
registruojantis žurnalo svetainėje:  uki.vdu.lt/sm 

Išleisti žurnalo numeriai  

iki 2017: 
 

1/2012 

2/2013 

3/2013 

4/2014 

5/2014 

6/2015 

7/2015 

8/2016 

9/2016 

 

Žurnalas 
referuojamas šiose  
duomenų bazėse:  

MLA 
C.E.E.O.L. 

GOOGLE SCHOLAR 
LITUANISTIKA 

 

Žurnalas leidžiamas atviros 

prieigos sistemoje (OJS), 

kiekvienam straipsniui 

priskiriant DOI nuorodą bei 

taikant iThenticate plagiato 

patikrą. 

Žurnalo kokybę leidžia užtikrinti 

tarptautinė redakcinė kolegija, 

sudaryta iš 21 nario (16 institucijų, 12 

šalių). Lietuvos mokslininkai iš 

3 aukštojo mokslo institucijų sudaro 

38% visų redkolegijos narių. 

Kviečiame LKPA narius 
publikuoti savo tyrimus 

mokslo žurnale  
„Darnioji 

daugiakalbystė“.  
Šiuo metu priimame 

straipsnius į  
10/2017 numerį  

(rankraščius siųsti iki  
2017 m. balandžio 1 d.) 

2016–2018 m. žurnalo leidyba 
finansuojama iš LMT projekto 

„Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos 
koordinavimas“ lėšų. 

Nuo 2017 m. mokslo žurnalas „Darnioji 
daugiakalbystė“ bus leidžiamas  

De Gruyter Open leidykloje. 

Vyriausioji redaktorė – prof. dr. 
Nemira Mačianskienė (UKI, VDU) 
Vykdantieji redaktoriai – doc. 
dr.Vima Bijeikienė (UKI, VDU) ir doc. 
dr. Servet Çelik, (Karadenizo 
technikos universitetas, Turkija).  

http://www.uki.vdu.lt/sm


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kviečiame registruotis į 

IV VDU UKI ir XI LKPA  

tarptautinę mokslinę konferenciją 

DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ 2017, 

kuri vyks 2017 m. gegužės 26-27 d. 

Kaune, VDU 

 

 

daugiakalbyste.vdu.lt 

Konferencijos tikslas – suburti mokslininkus ir kalbų mokymo profesionalus iš 
viso pasaulio diskusijai apie kalbų išsaugojimo svarbą, lingvistines žmogaus 
teises, kalbų politiką aukštajame moksle, t.y., darniąją individualią ir 
visuomeninę daugiakalbystę aukštajame moksle šiomis temomis:  

≡ Kalbų politika 

≡ Rečiau mokomos kalbos  

≡ Mažumų kalbų mokymo(-si) problemos 

≡ Kalbų mokymo(-si) inovacijos daugiakalbėje / daugiakultūrėje aplinkoje 

≡ Iššūkiai kultūrai ir identitetui 

≡ Daugiakalbystė verslui ir versle 

≡ Daugiakalbystė ir akademinis judumas 

≡ Daugiakalbės kompetencijos plėtojimas neformaliu ir savaiminiu būdu 

≡ Daugiakalbystė ir literatūra  

≡ Vertimo problemos daugiakalbėje aplinkoje 

 Konferencijos plenariniai pranešėjai: 

Tove Skutnabb-Kangas – kovotoja už lingvistines žmogaus teises, kalbų politikos ir kalbų ekologijos, 
daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo, lingvistinės įvairovės, lingvistinio imperializmo problemas 
nagrinėjanti ir tyrimo rezultatus publikavusi daugiau nei 60 knygų, virš 400 knygų skyrių ir mokslinių 
straipsnių, kurie parašyti ar išversti į 49 kalbas 37 šalyse. Roskilde universiteto (Danija) profesorė emerita. 
Apdovanota UNSESCO Linguapax Prize (2003), Carl Axel Gottlund prize (Švedija, 2003), CABE Vision Award 
(Kalifornija, JAV, 2013). 
 
Robert Phillipson – Kopenhagos verslo mokyklos profesorius emeritas, kalbų politikos ir kalbų planavimo, 
anglų kaip globalios lingua franca mokymo, daugiakalbystės aukštajame moksle tyrėjas, lingvistinių 
žmogaus teisių propaguotojas, savo tyrimus ir įžvalgas publikavęs 19 knygų, 158 moksliniuose 
straipsniuose. 2010 metais apdovanotas UNESCO Linguapax prize apdovanojimu. 
 
Manuel Celio Consecao – Europos kalbų tarybos (Conseil europeen pour les langues / European Language 
Council (CEL/ELC)) prezidentas, Algarvės universiteto profesorius. Kalbų politikos, daugiakalbystės 
aukštajame moksle, tarpkultūrinės ir profesinės komunikacijos tyrėjas, prancūzų kalbos lingvistikos ir 
literatūros studijų autorius. 2013 m. apdovanotas Pranzūcijos Kultūros ir komunikacijos ministerijos 
humanitarinių mokslų riterio ordinu. 
 
Jean-Marc Dewaele – Tarptautinės daugiakalbystės asociacijos prezidentas; taikomosios kalbotyros ir 
daugiakalbystės profesorius  Londono universitete, vyriausias žurnalo International Journal of Bilingual 
Education and Bilingualism redaktorius; gavęs Didžiosios Britanijos konsultavimo ir psichoterapijos 
asociacijos (2013) „Lygybės ir įvairovės mokslinių tyrimų apdovanojimą“ ir Robert Gardner apdovanojimą 
už „Antrosios kalbos ir dvikalbystės tyrimus“ (2016 m). 
 

Kviečiame LKPA 
narius aktyviai 

dalyvauti 
konferencijoje ir 
pristatyti savo 

tyrimus.  



 

 

 

 

 

  

 

„UKI PO PASKAITŲ“  

uki.vdu.lt 

VDU studentai iš Kazachstano ir Azerbaidžano vedė rusų kalbos pamokas Raudondvario 
gimnazijoje 
 

Spalio 13 d. VDU studentai iš Kazachstano ir Azerbaidžano vedė rusų kalbos pamokas 
Raudondvario gimnazijoje. Pristatė savo šalies kultūrą ir tradicijas, sudarė moksleiviams 
sąlygas pabendrauti rusiškai, užduoti klausimus, padiskutuoti. Šis tarptautinių studentų 
vizitas – vienas iš tampraus UKI bendradarbiavimo su bendrojo lavinimo mokyklomis 
pavyzdžių (daugiau skaitykite uki.vdu.lt).  

Vokiečių kalbos dienos VDU 

Spalio 20 d., pirmą kartą Lietuvoje buvo surengta Vokiečių kalbos diena „Ö kaip vokiškai?“, 

kurios metu šalyje vyko vokiečių kalbai ir kultūrai skirti renginiai. Vytauto Didžiojo universitetas 

(VDU) jungėsi prie visos šalies švietimo įstaigų ir pristatė programą, skirtą moksleiviams, 

studentams ir visuomenei (daugiau skaitykite uki.vdu.lt). 

VDU paminėta Ispanijos Nacionalinė šventė 

Spalio 11 d. VDU įvyko renginys Ispanijos Nacionalinės šventės (isp. Fiesta Nacional de España) 

paminėjimo renginys. Kasmet spalio 12-ąją minima ne tik ši šventė, bet ir visų ispanakalbių šalių 

diena (isp. Día de la Hispanidad). Ispanijos Nacionalinė šventė VDU paminėta jau trečius metus iš 

eilės. Šios tradicijos iniciatorė Užsienio kalbų instituto dėstytoja Vigilija Žiūraitė teigia, kad 

„didžiausia ispaniškos kultūros šventė VDU vyksta pavasarį, kuomet organizuojamas festivalis 

„Primavera en español“, tad džiugu, kad nuo šiol ir rudenį į universiteto gyvenimą įnešame šiek 

tiek ispaniškos dvasios“ (daugiau skaitykite uki.vdu.lt). 

UKI kvietė puoselėti daugiakalbystę kasmetinėje Europos kalbų dienos šventėje 

Rugsėjo 26-ąją Užsienio kalbų institutas kvietė į Vytauto Didžiojo universitete tradicija tapusią Europos 

kalbų dienos šventę, švenčiamą nuo 2002 m.. Studentų ir moksleivių komandos nuotaikingose 

varžybose kovojo dėl III-ios UKI taurės „Kovoju už kalbą“. Tiesa, šį kartą dalyviai buvo kviečiami kovoti 

ne už konkrečia kalbą, o už daugiakalbystę, taip atkreipiant dėmesį į kalbų mokymo(si) svarbą 

universitete ir pasaulyje. Šiemet džiaugtis kalbų dienos veiklomis galėjo ne tik studentai, bet ir visi 

kauniečiai bei miesto svečiai. Ankstyvą rugsėjo 24 d. rytą VDU UKI durys atsivėrė visiems kalbų 

gerbėjams, kurie galėjo pasimokyti kalbų VDU dėstytojų vedamose nemokamose kalbų paskaitėlėse. 

Pagrindinė Kalbų dienos šventės dalis vyko rugsėjo 26 dieną, kai iš anksto užsiregistravę moksleiviai ir 

studentai būrėsi komandomis kovoti dėl Kalbų taurės (daugiau skaitykite uki.vdu.lt). 

VDU Užsienio kalbų institutas jau 10 metų sklandžiai bendradarbiauja 
su mokyklomis ir visada maloniai kviečia moksleivius prisijungti prie 

studentų ir dalyvauti visuose renginiuose. 



 

 

SUSIKURKITE SAVO KALBŲ 

 ŽVAIGŽDYNĄ!

                                   daugiau nei 30 kalbų 
                         60 profesionalų kolektyvas 
                  16 tautybių dėstytojai 
      5 studentiški kalbų ir kultūrų klubai                         

     http://uki.vdu.lt 
       K. Donelaičio g. 52-603, Kaunas  
    Tel. Nr. 8 (37) 327 845 

 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

 UŽSIENIO KALBŲ INSTITUTAS


