2007 metų suaugusiųjų švietimo savaitė “Mokomės kartu: vaikai, tėvai, seneliai…”
2007 metų lapkričio 19 - 25 d.

Kuriame besimokančių šeimų judėjimą!
Galbūt Jūsų šeimoje:
• skaitomos ir aptariamos knygos,
• mokomasi kalbų ir įgūdžiai tobulinami kalbantis tarpusavyje,
• sprendžiami matematiniai galvosūkiai,
• sportuojama,
• muzikuojama, dainuojama ir šokama,
• iš kartos į kartą perduodami pasakojimai,
• sodinami medeliai,
• piešiama, fotografuojama,
• jaunesnieji moko tėvelius ir senelius naudotis kompiuteriu,
• žiedžiami moliniai indai ar audžiamos juostos….
…..ir visa tai daroma KARTU, DRAUGE – pasitariant, papildant vienam kitą?
Mes ieškome Jūsų!

Ieškome ir prašome pasidalinti savąja mokymosi ir buvimo kartu patirtimi, tapti
pavyzdžiu šeimoms, kurios norėtų ką nors daryti kartu, bet nežino, nuo ko
pradėti. Padėkime vieni kitiems į šeimos bendravimą mokantis įtraukti mamas ir
tėčius, močiutes ir senelius, vaikus, paauglius ir jaunuolius.
Mes žadame:
• aprašytą Jūsų šeimos patirtį pristatysime regioniniuose Savaitės
seminaruose, Savaitės atidarymo ir uždarymo renginiuose, Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacijos internetinėje svetainėje,
• visas pareiškusias norą dalintis patirtimi šeimas kviesime į regioninius
renginius ir apdovanosime atminimo dovanėlėmis,
• pačias aktyviausias šeimas kviesime į nacionalinį Savaitės renginį –
Besimokančių šeimų šventę, apdovanosime Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacijos diplomais ir dovanėlėmis.

Besimokančių šeimų judėjimo dalyvio anketa
Šeimos vardai, pavardės ir statusas (mama, tėtis, močiutė, senelis, dukra, sūnus), vaikų
amžius:

Pvz. Senelis Vardenis Pavardenis
Mokymosi sritis (pažymėkite):
o skaitomos ir aptariamos knygos,
o mokomasi kalbų ir įgūdžiai tobulinami kalbantis tarpusavyje,
o sprendžiami matematiniai galvosūkiai,
o sportuojama,
o muzikuojama, dainuojama ir šokama,
o iš kartos į kartą perduodami pasakojimai,
o sodinami medeliai,
o piešiama, fotografuojama,
o jaunesnieji moko tėvelius ir senelius naudotis kompiuteriu,
o žiedžiami moliniai indai ar audžiamos juostos,
o kita (įrašykite) ……………………………………
Trumpas bendros veiklos aprašymas (iki 2 psl.). Aprašydami pagalvokite:
• Ką konkrečiai darote ir kaip?
• Kas ypatinga bendroje Jūsų veikloje?
• Kas Jūsų šeimai svarbiausia šioje veikloje ir kodėl?
• Kuo labiausiai džiaugiatės?
• Kaip šeima pradėjo bendrą mokymosi veiklą?
Jeigu galite, pridėkite veiklos iliustracijų (nuotraukų, piešinių ir pan.)
Adresas, telefonai, faksas, el.pašto adresas

***
Užpildytą anketą ir veiklos aprašymą prašome pristatyti koordinatoriams regionuose iki

2007 metų spalio 31 dienos
Alytus, Aldona Lesevičienė, Merkinės g. 2b-302, Alytus, tel.: 315-79826, f.: 235 –79132, el.
paštas: aldona_lt@hotmail.com
Kaunas,Vita Krivickienė, Tvirtovės al. 35, Kaunas, tel.: 37-308621, f.: 37-333120, el. paštas:
vitak@ktk.lt
Klaipėda, Vaida Kuizinaitė, Geležinio Vilko g. 12 -440, Vilnius, tel./f.: 5- 2312309; el.
paštas:vkuizinaite@gmail.com
Marijampolė, Romutė Koncevičienė, P.Armino g. 27, Marijampolė, tel./f.: 343-52959, el.
paštas: rkonc@takas.lt
Panevėžys, Zita Gaigalienė, Laisvės al. 23, Panevėžys, tel./f.: 45- 465335, el. paštas:
zita@midi.ppf.ktu.lt
Šiauliai, Roma Butkienė, Pakalnės g. 6a, Šiauliai, tel. 41- 525983, el.p.: r.butkiene@siauliai.lt
Tauragė, Nijolė Meilutienė, Bažnyčių g. 10, Tauragė, tel./f.: 446-61565, el.p.: tmuic@is.lt
Telšiai, Rita Vargalytė, Daukanto g. 35, Telšiai, tel./f.: 444-60214, el. p.: rvargal@takas.lt
Utena, Aurelija Pelenienė, Maironio g. 7, kab. 13 Utena, tel.: 389 – 51615, f.: 51662; el. p.:
aurelija@utenos- kolegija.lt
Vilnius, Vida Povilenskienė, Vykinto g.11, Vilnius; tel./f. 5- 2790644, el. p.: vida@vsmc.lt

