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LABAS! :)
Labai džiaugiamės, kad svarstai galimybę dalyvauti YFU mainų programoje! Nekantriai
lauksime tavo registracijos anketos kartu su papildomais dokumentais:
1. administracinio 5 Eur registracijos mokesčio kopija;
2. trumpu rašinėliu apie save;
3. paskutinio pusmečio arba metų pažymių išrašu;
4. bent vieno mokytojo rekomendacija.
Visus dokumentus gali atsiųsti el. paštu info@yfu.lt arba registruotu paštu – Gedimino
pr. 21, Vilnius LT-01103 arba pristatyti tiesiai į biurą adresu Gedimino pr. 21 (NVO
„Avilys“ patalpos, įėjimas iš Vienuolio g. pusės) iki 2016 m. sausio 3 d.
Tik pateikus visus dokumentus, registracija bus sėkminga. Anketos pildymas ir
dokumentų rinkimas paprastai užtrunka apie dvi savaites, tad neatidėliok iki
paskutinės dienos!
Jei turėsi klausimų, žvilgtelėk į DUK skiltį mūsų puslapyje – www.yfu.lt , o jei nerasi
atsakymo į savo klausimą – susisiek su mumis el. paštu info@yfu.lt arba telefonu +370
671 99739.
Iki susitikimo!
YFU komanda
	
  

ADMINISTRACINIS MOKESTIS
5 Eur administracinis registracijos mokestis pervedamas į organizacijos sąskaitą.
Rekvizitai, reikalingi atlikti pavedimui:
Gavėjo pavadinimas: Asociacija „Tarptautiniai moksleivių mainai“
Gavėjo (registracijos) kodas: 301830952
Sąskaitos numeris: LT68 7044 0600 0656 9557
Banko kodas: 70440 (SEB bankas)
	
  

RAŠINĖLIS APIE SAVE
Mums įdomu sužinoti apie tavo pomėgius, charakterį, tavo geriausias savybes ir
svarbiausia – tavo mintis apie mainus. Rašinėlio apimtis nenustatyta. 	
  
	
  

PAŽYMIŲ IŠRAŠAS
Pridėk paskutinio savo pusmečio arba metų pažymių išrašą. Mums tiks tiek oficiali
mokyklos išduota pažyma, tiek kopija iš elektroninio dienyno.
	
  

MOKYTOJO REKOMENDACIJA
Paprašyk, kad rekomendaciją parašytų geriausiai tave pažįstantis mokytojas.
Rekomendacija turi būti lietuvių kalba.

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

	
  

_________________
(Data)

REGISTRACIJOS ANKETA
BENDROJI INFORMACIJA (Prašome visą anketą pildyti
spausdintinėmis raidėmis)
Vardas, pavardė

	
  
	
  
	
  
	
  
(nuotrauk a)	
  

____________________________

Asmens kodas

_____________________________

Elektroninio pašto adresas

_____________________________

Mobiliojo telefono numeris

_____________________________

Gyvenamoji vieta

_____________________________

_______________________________________________________
(gatvė, namo nr., buto nr., miestas, pašto indeksas)

PROGRAMOS INFORMACIJA
Pažymėkite tris pagedaujamas programas ir jas suskirstykite prioriteto tvarka:
Prioritetas

Šalis

Programos trukmė

(įrašykite)

(pasirinkite apibraukdami)

1 šalis ................................................
..
................................................
2 šalis
..
................................................
3 šalis
..

Mokslo metai / Semestras / Vasara
Mokslo metai / Semestras / Vasara
Mokslo metai / Semestras / Vasara

Šalies (šalių) pasirinkimą nulėmė:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Kaip planuojate mokėti programos mokestį?
q Tėvai / globėjai padengs visą sumą
q Tėvai / globėjai padengs dalį sumos
q Turiu rėmėjus

	
  

q Ieškosiu rėmėjų visai sumai
q Ieškosiu rėmėjų daliai sumos
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ŠEIMOS INFORMACIJA
Mamos/globėjos vardas, pavardė

______________________________________________________

Darbovietė ___________________________________________________________________________
Pareigos _____________________________________________________________________________
Tel. nr./ el. paštas ______________________________________________________________________
Tėčio/globėjo vardas, pavardė ____________________________________________________________
Darbovietė ____________________________________________________________________________
Pareigos ______________________________________________________________________________
Tel. nr./ el. paštas ______________________________________________________________________
Brolių ir/ar seserų vardai ir amžius:
______________________________

________________________________________

______________________________

________________________________________

AKADEMINĖ INFORMACIJA
Mokymosi įstaiga ______________________________________________________________________
Klasė ________________________________________________________________________________
Mokamos kalbos:
Gimtoji _______________________
Užsienio kalba ________________
Užsienio kalba ________________
Užsienio kalba ________________

Mokymosi trukmė _______________
Mokymosi trukmė _______________
Mokymosi trukmė _______________

Mėgiamiausios disciplinos mokykloje:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
POPAMOKINĖ VEIKLA
Popamokinė veikla_________________________________Kiek laiko ja užsiimate __________________
Komentarai ___________________________________________________________________________
Popamokinė veikla_________________________________Kiek laiko ja užsiimate __________________
Komentarai ___________________________________________________________________________
Laisvalaikis: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pomėgiai: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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PAPILDOMA INFORMACIJA
Motyvacija tapti mainų moksleiviu:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Apie YFU sužinojote:
q Papasakojo giminaičiai / draugai / pažįstami
q iš YFU savanorio
q Papasakojo mokytoja / -s
q YFU prezentacijos metu
q Socialiniuose tinkluose (Facebook / Twitter / kt)
q Per paieškos sistemą internete
q Lankstinuko / plakato
q Žiniasklaidos
q Kita:
Ar Jūsų šeima norėtų tapti priimančiąja šeima į Lietuvą atvykusiam mainų moksleiviui?
q Taip, dabar
q Trūksta informacijos
q Taip, po kelerių metų
q Ne
Ar sutinkate, kad informacija apie jūsų mainų šalį, mokamas kalbas ir pomėgius būtų
pateikiama mūsų partneriams, kurie gali pateikti darbo arba veiklos pasiūlymus?
q Taip
q Ne
Moksleivis

_______________________________________
(vardas pavardė, parašas)

__________
(data)

Sutinkame, kad mūsų sūnus/dukra dalyvautų Youth for Understanding (YFU)
organizuojamoje tarptautinėje moksleivių mainų programoje. Su programos sąlygomis
bei kainomis esame susipažinę. Mes patvirtiname, kad visa anketoje pateikta
informacija yra pilna ir teisinga.
Mama / globėja _____________________________________
(vardas, pavardė, parašas)
Tėtis / globėjas _____________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

	
  

___________
(data)
___________
(data)

4	
  

