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faberasmus.org 

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

Europos Sąjungos 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 ir pagrindinis 
organizatorius), 

≡ Pecs universitetas (Pecsi Tudomany Egyetem), Vengrija, 

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

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

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti kalbų mokymo kokybę parengiant tinkamus formuojamojo kalbėjimo 
gebėjimų vertinimo įrankius kalbų dėstytojams keturiose partnerinėse institucijose. Šio tikslo sieksime skatindami 
taikyti ir taikydami FORMUOJAMOJO VERTINIMO ĮRANKIUS dėstytojų kasdieniniame darbe, ir tai savo ruožtu leis 
pagerinti mokymo ir mokymosi metodų kokybę, paskatins studentų motyvaciją mokytis užsienio kalbų, padidins 
kalbų mokymosi proceso efektyvumą ir, svarbiausia, užsienio kalbų vartojimo kompetenciją. 
 

Kelios iš pagrindinių FAB veiklų: 

≡ Įvadinės dėstytojų ir studentų anketinės apklausos siekiant nustatyti ar taikomi FORMUOJAMOJO 
VERTINIMO įrankiai administravimas ir analizė; 

≡ FAB internetinės svetainės bei Facebook socialinio tinklo sukūrimas ir palaikymas informacijos apie projekto 
veiklas sklaidai; 

≡ Projekto Naujienlaikraščio leidimas ir sklaida; 

≡ Kolegų paskaitų stebėjimas (nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse); 

≡ Seminarai dėstytojams; 

≡ Baigiamoji anketinė dėstytojų ir studentų apklausa; 

≡ Elektroninės metodinės gairės dėstytojams su gerosios patirties pavyzdžiais; 

≡ Tarptautinė konferencija FORMUOJAMOJO VERTINIMO tema. 

2016 m. gegužės 17 d. VDU įvyko partnerių susitikimas.  

Nuo 2015 m. VDU UKI vykdo ES 
finansuojamą projektą 

 

FORMATIVE ASSESSMENT 

BENCHMARKING (FAB) 



  

Nuo 2012 m. VDU UKI leidžia mokslo žurnalą 
 

DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ 

SUSTAINABLE MULTILINGUALISM 

 

uki.vdu.lt/sm 

Žurnalo „Darnioji daugiakalbystė“ tikslas - pažvelgti į daugiakalbystės 

fenomeną iš įvairių mokslo krypčių – kalbų politikos, didaktikos, mokymosi ir 

įsisavinimo, taikomosios kalbotyros, svetimų kalbų mokymo, 

sociolingvistikos, neurolingvistikos, edukologijos, istorijos, filosofijos, 

psichologijos, ir kt. mokslo krypčių bei šakų perspektyvų. Žurnale pateikiami 

moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos kalbų politikos, daugiakalbės 

kompetencijos tobulinimo, kalbų mokymo(si) aukštajame moksle ir 

tarpkultūrinio dialogo plėtotės problemos. Žurnalu siekiama skatinti darnią 

daugiakalbystę, individualios daugiakalbės kompetencijos įgijimą ir 

visuomeninės daugiakalbystės plėtojimą, kaimyninių šalių ir rečiau vartojamų 

kalbų mokymąsi ir kalbos išlaikymą. Straipsniai publikuojami įvairiomis 

kalbomis, pateikiant išsamias santraukas bei raktinius žodžius lietuvių ir anglų 

kalbomis, taip atveriant galimybes lietuviškos terminijos praturtinimui.  

Išleisti žurnalo numeriai  

iki 2017 m.: 
 

1/2012 

2/2013 

3/2013 

4/2014 

5/2014 

6/2015 

7/2015 

8/2016 

9/2016 

 

Žurnalas 
referuojamas šiose  
duomenų bazėse:  

LITUANISTIKA 
C.E.E.O.L. 

GOOGLE SCHOLAR 
MLA 

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. kovo 20 d. 

1/2012–6/2015 žurnalo numerių leidyba 
buvo finansuojama iš institucijos lėšų, 
8/2016 žurnalo leidybą dalinai finansavo 
Lietuvos mokslų akademija. 9/2016–
13/2018 žurnalo numerių leidyba bus 
finansuojama iš LMT projekto 
„Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos 
koordinavimas“ lėšų. 

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

De Gruyter leidykloje. 

Vyriausioji redaktorė – Prof. dr. 
Nemira Mačianskienė (UKI, VDU, 
Lietuva); 
Vykdantieji redaktoriai – Assoc. prof. 
Vilma Bijeikienė (UKI, VDU, Lietuva) ir 
Asst. prof. Servet Çelik, (Karadenizo 
technikos universitetas, Turkija).  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VDU UKI kviečia dalyvauti  

IV mokslinėje konferencijoje 

DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ 

2017 m. gegužės 26-27 

 

 

daugiakalbyste.vdu.lt 

Konferencijos tikslas – skatinti darnią daugiakalbystę, individualios 
daugiakalbės kompetencijos įgijimą ir visuomeninės daugiakalbystės 
plėtojimą, kaimyninių šalių ir rečiau vartojamų kalbų mokymąsi ir kalbos 
išlaikymą, suburti tyrėjus, tarptautinius ekspertus, kalbų mokymo 
profesionalus bei kitus socialinius dalininkus pasidalinti savo įžvalgomis apie 
daugiakalbystę šiomis temomis:  

≡ Kalbų politika įgyvendinant šalies ir ES strateginius dokumentus  

≡ Kalbos didaktikos inovacijos daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aukštojo 
mokslo erdvėje  

≡ Daugiakalbystė ir identitetas 

≡ Daugiakalbystė ir socialinė įtrauktis 

≡ Daugiakalbystė verslui ir versle 

≡ Daugiakalbystė akademiniams tikslams 

≡ Neformalus ir savaiminis individualios daugiakalbystės kompetencijų 
ugdymas 

≡ Kalbų ekologija 

Plenariniai pranešėjai: 
 
Tove Skutnabb-Kangas – Roskilės universiteto profesorė, nagrinėjanti kalbų politikos ir kalbų ekologijos, 
daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo, lingvistinės įvairovės, lingvistinių žmogaus teisių, lingvistinio 
imperializmo problemas ir tyrimų rezultatus publikavusi: 27 knygose, 21 sudarytoje knygoje, 18 trumpųjų 
monografijų, 317 knygų skyrių, 92 mokslinių žurnalų straipsniuose, kurie parašyti ar išversti iš 49 kalbas 37 
šalyse.  
 

Robert Phillipson – Kopenhagos verslo mokyklos profesorius emeritas, 2010 metais apdovanotas UNESCO 
Linguapax prize apdovanojimu. Tyrimų kryptys: kalbų politika ir kalbų planavimas, anglų kaip globalios 
lingua franca mokymas ir tyrimai, daugiakalbystė aukštajame moksle, lingvistinės žmogaus teisės ir kita. 
Mokslininkas publikavęs 19 knygų, 158 mokslinius straipsnius. 
 

Manuel Celio Consecao – Europos kalbų tarybos prezidentas, Algarvės universiteto profesorius, mokslinio 
žurnalo „European Journal of Language Policy“ redakcinės kolegijos narys. Tyrimų kryptys: kalbų politika, 
daugiakalbystė aukštajame moksle, tarpkultūrinė ir profesinė komunikacija, prancūzų kalbos ir literatūros 
studijos ir kita. 
 

Jean-Marc Dewaele – Tarptautinės daugiakalbystės asociacijos prezidentas ir buvęs Europos antrosios 
kalbos asociacijos prezidentas; taikomosios kalbotyros ir daugiakalbystės profesorius Birkbecko, 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 

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 Nacionalinei šventei (isp. Fiesta Nacional de España) 

paminėti. 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 universiteto tradicija tapusią Europos 

kalbų dienos šventę. 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 apsilankyti 

nemokamose kalbų paskaitėlėse, vestose VDU dėstytojų. 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. 


