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Kalbų politikos formavimas 

2017 m. vasario 21 d. Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos vadovės susitiko su 

LR Premjero patarėja Une Kaunaite. Susitikimo metu buvo aptarti kalbų 

politikos formavimo aukštosiose mokyklose bei pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo klausimai. LKPA parengta rezoliucija „Kalbų politikos formavimas 

aukštojo mokslo institucijose” buvo apsvarstyta 2017 m. kovo 15 d. LR Seimo 

Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje ir perduota tolimesniam svarstymui 

Lietuvos universitetų rektorių konferencijai. 

  

Nuotraukose: LR Vyriausybės Premjero patarėja Unė Kaunaitė, LKPA Garbės prezidentė Eglė Šleinotienė, LKPA 

prezidentė Roma Kriaučiūnienė , viceprezidentė Irena Navickienė. 
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Prasmingas bendradarbiavimas su Didžiosios 

Britanijos PEARSON edukacine kompanija 

2017 m. vasario 23- 25 d. Pearson edukacinės kompanijos Baltijos regiono 

vadovė Iveta Vitola surengė Lietuvos anglų kalbos pedagogams tris praktinius 

seminarus Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje. Žymus lektorius, vadovėlių autorius 

Philip Warwick šį kartą pristatė savo naujausią vadovėlį “Wider World” ir 

dalijosi anglų kalbos mokymo patirtimi. 

  

Nuotraukose: 2017 m. vasario 25 d. Pearson seminaro “Wider World” dalyviai, Pearson Baltijos regiono vadovė 

Iveta Vitola, lektorius Philip Warwick Vilniuje.  

Pagal naujausią Pearson ekspertų 

parengtą nuotolinio mokymo 

program ą (on-line) “Teacher 

development interactive” (TDI), 

Lietuvoje kvalifikaciją tobulina 30 

anglų kalbos pedagogų.  

LKPA nariams, norintiems studijuoti šią on-line kvalifikacijos tobulinimo 

programą, suteikiama nuolaida. Dėl studijų – kreiptis į programos 

koordinatorę Ireną Navickienę (irena.navickiene@leu.lt). 
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LKPA planuoja 2017 m. kovo - gegužės mėn. surengti 9 praktinius seminarus 

anglų kalbos mokytojams įvairiuose Lietuvos miestuose: Utenoje, Telšiuose, 

Klaipėdoje, Šiauliuose, Molėtuose, Tauragėje, Kėdainiuose, Marijampolėje ir 

Alytuje. Seminarus ves LKPA viceprezidentė Irena Navickienė pagal Pearson 

ekspertų ir vadovėlių autorių parengtą metodinę medžiagą.  

Pirmasis seminaras ”Hearts and Minds for Effective Education” jau įvyko 

2017 m. kovo 21 d. Trakuose. 

  

Nuotraukoje: 2017-03-21 d. vykusio seminaro ”Hearts and Minds for Effective Education” dalyviai Trakuose. 

Kovo 11-oji suvienija visus! 

LKPA kartu su asociacija „Vilniui ir Tautai“ surengė prasmingus renginius, 

skirtus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 

Kovo 11-ąją į Vilniaus miesto rotušę susirinkę pedagogai, laisvės gynėjai, 

verslininkai, visuomenininkai aptarė Lietuvos švietimo sistemos problemas, 

diskutavo apie nacionalinės kultūros ir jos dvasingumo reikšmę asmenybės 

ugdymui ir tobulėjimui.  

Profesorius J. Kievišas ir doc. L. Kašauskienė pristatė diskusijos dalyviams 

kolektyvinę Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų monografiją „Ugdymo 

dvasingumo raida“ (2017 m.). ES ambasadorius Rusijoje Vygaudas Ušackas 
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apžvelgė Lietuvos šiandienę ekonomikos situaciją geopolitiniame kontekste, 

atsakė į susitikimo dalyvių klausimus. 

Visuomeninė apdovanojimų komisija, vadovaujama kunigo Tomo Šerno, 

pagerbė iškilius ir savo darbais nusipelniusius pedagogus, laisvės gynėjus ir 

visuomenininkus medaliais „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. Balio Dvariono 

muzikos mokyklos ir Vytauto Didžiojo gimnazijos meno kolektyvai surengė 

šventinį koncertą. 

 

Nuotraukoje: Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narės, renginio organizatorės Irena Navickienė ir Jūratė 

Patackaitė diskusijoje „Ugdymo dvasingumo realijos švietime ir vartotojiškoje visuomenėje“. Vytauto Didžiojo 

gimnazijos pedagogė Stasė Skurulskienė ir Balio Dvariono mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė apdovanotos 

medaliais “Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. 
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