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mokymai / lvmasociacija <mokymai@lvmasociacija.lt> 10 June 2020 at 14:23
To: mokymai@lvmasociacija.lt
Bcc: egidijus@zaliojimokykla.lt

Sveiki,

artėjant seminarui, siunčiame informaciją.

Data: 2020 birželio 13 d.
Vieta: Internetas. Jungiamės Zoom susirinkime. Nuorodą gaus užsiregistravusieji.
Laikas: Šeštadienis 9.00 - 12.30

8.45 Atidaromas pokalbių kambarys. Tikrinamės ar viskas veikia.
9.00 - 9.20  Euritmija
Prakalba  
9.30 - 10.30   Skaitinių aptarimas (6 paskaita). Nuoroda į skaitinius: https://bit.ly/2Wx1ZQM
Pertrauka
10.45 – 12.00   Skaitinių aptarimas (7 paskaita). Nuoroda į skaitinius: https://bit.ly/2XQr61L
12.00 - 12.30   Informacija, klausimai, baigiamųjų darbų aptarimas.

Prašome padirbėti su pradėtais žemėlapiais. Pažymėti koordinates ir sujungti taškus. Nuspalvinti gauto žemyno plotą klimato juostomis arba gamtinio žemėlapio spalvomis.
Nufotografuokite ir pasidalinkite su mumis.

Koordinatės:
33°55’ p. pl 18º25’ r. il.
33°58’ p. pl 25°36’ r. il
25°58’ p. pl 32°35’r. il
19°50’ p. pl. 34°51’ r. il.
15°02’ p. pl. 40°43’ r. il.
6°48’ p. pl 39°17’ r. il
4°03’p. pl 39°40’ r. il
…………………
2°02’ š. pl. 45°21’ r. il.
10°25’ š. pl 51°16’ r. il
12°46’ š. pl 43° r. il
31°š. pl 31° r. il
32°54’ š. pl 13°11’ r. il
36 48’ š. pl 10°11’ r. il
………………
36°42’ š. pl 03°13’ v. il
35°47’ š. pl. 5°48 v. il.
33°32’ š. pl 7°35’ v. il
20°56’ š. pl. 17°02’ v. il.
14°41’ š. pl 17°27’ v. il
6°18’ š. pl 10°48’ v. il
5°20’ š. pl 4° v. il
………….
6°27’ š. pl 3°23’ r. il
1° š. pl 8°r. il
0°23’ š. pl 9°27’ r. il
………..
8°50 p. pl 13°14’ r. il
15°11’ p. pl 12°09’ r. il

Būtina registracija: https://forms.gle/QR5D4cMN7io3Kufy5
Šeštadienio seminaro nuoroda gaunama registracijos metu.
Šios sesijos SEMIPLIUS nebus.

Paskutinė  III kurso sesija numatoma pradėti paskaita  ,,Žmogaus vystymasis. Biografinis darbas" lektorė E.Kuliavaitė birželio 29 d. 18 val Vilniaus Valdorfo Žaliojoje
mokykloje.
Sesija tęstųsi iki liepos 2 d. 18 val. Detalią programą atsiųsime.

Jei gavote šią informaciją, o ji jau nebeaktuali, parašykite laišką mokymai@lvmasociacija.lt, išimsime adresą.

Iki susitikimo,

seminaro organizavimo grupės vardu,
Egidijus K.  

Kontaktai klausimams, komentarams:
mokymai@lvmasociacija.lt
Kristina Pačėsienė +370 682 80436
Aušra Puskunigienė +370 620 93076

Julija Kost <reziume@yahoo.com> 10 June 2020 at 19:48
Reply-To: "reziume@yahoo.com" <reziume@yahoo.com>
To: "mokymai@lvmasociacija.lt" <mokymai@lvmasociacija.lt>

Sveiki, 

Noriu paklausti kur buvo skelbiama informacija apie šį seminarą? Praėjusį kartą nebuvau dėl pakeistos datos, kaip ir mano kolegės. Galbūt jame skambėjo..
Šį kartą taip pat esu susiplanavusi, būsiu vietoje su labai prastu ryšiu ir nežinau ar pavyks prisijungti. Be to, paprastai birželio mėn. seminarai nevykdavo, tad nesumąsčiau
pasiklausti. 
Baiminuosi, kad liksiu neatlankiusi reikiamo paskaitų kiekio. Gal turėtumėte pasiūlymų kaip galėčiau išspręsti šią situaciją? 

Linkėjimai 
Julija Kostiukevičiūtė 
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On tr, birž. 10, 2020 at 14:23, mokymai / lvmasociacija
<mokymai@lvmasociacija.lt> wrote:
[Quoted text hidden]

Kristina Pacesiene <kpacesiene@gmail.com> 10 June 2020 at 22:04
To: "reziume@yahoo.com" <reziume@yahoo.com>
Cc: "mokymai@lvmasociacija.lt" <mokymai@lvmasociacija.lt>

Sveika, Julija.
Taip, mūsų kaltė, kad neinformavome anksčiau.
Atsižvelgsim į tai.
Pasistenk perskaityti paskaitas ir apie jas pagalvoti, paanalizuoti.
Gražaus vakaro.
Kristina
[Quoted text hidden]

mailto:mokymai@lvmasociacija.lt

