ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA
SOCIALINĖS PEDAGOGĖS
KOVO 16–30 D. NUOTOLINIO DARBO PROGRAMA
EIL.
NR.

DATA

VEIKLA

NUORODOS,
PASTABOS

1. Kovo 16 d.

Organizacinis komunikavimas, susitarimai dėl
nuotolinio mokymo.

Komunikavimas el.
paštu, TAMO.LT
platformoje

2. Kovo 17 d.

Dalyvavimas NEMOKAMAME webinare
tema

.

10.00 val.

„Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir
kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“
3. Kovo 18 d.

4. Kovo 1920 d.

5. Kovo 2023 d.

Seminaro nuotoliniu būdu peržiūra.
S. Markuckienė „Apie vaikų pyktį“
Konsultavimasis ir informacijos, reikalingos
atvejo vadybai ir posėdžiui (2020-03-31)
tikslinimas su 8B ir 6D klasių vadovėmis apie
ugdytinius iš socialinės rizikos šeimos.
Atsakymų į gautus raštus iš Širvintų socialinių
paslaugų centro rengimas:
1.

2.

6. Kovo 1630 d.

7. Kovo 24 25 d.

8. Kovo 26 d.

8D klasės mokinės charakteristika
atvejo vadybos posėdžiui, kuris vyks
2020 m. kovo 31 d. 8.30 val. Širvintų
seniūnijoje.
6D klasės mokinės charakteristika
atvejo vadybos posėdžiui, kuris vyks
2020 m. kovo 31 d. 8.30 val. Širvintų
seniūnijoje.

https://www.pedagogas.lt

Informacija telefonu ir
per tamo.lt

Suformuotų
charakteristikų
persiuntimas į
satz@gmail.com

Bendradarbiavimas(konsultavimas, keitimasis El.p., tamo.lt ir telefonu
informacija)
su
kitais
,,Atžalyno“
progimnazijos švietimo pagalbos specialistais
(progimnazijos specialiuoju pedagogu ir
progimnazijos psichologu pagal poreikį,
sprendžiant iškilusias problemas).
Progimnazijos socialinio paso duomenų
Informacija teikiama
apdorojimas, galutinis parengimas bei
el.p.
pateikimas progimnazijos direktoriui.
Kovo mėn. emocinės paramos tarnybos „Vaikų
linija“ inicijuoto Sąmoningumo didinimo

https://bepatyciu.lt

mėnesio BE PATYČIŲ, rekomendacijų
mokykloms, sukurto edukacino filmuko
vaikams apie elektronines patyčias virtualiuose
žaidimuose analizė.
9. Kovo 16 –
30 d.

Mokinių, mokinių tėvų, rūpintojų, globėjų
informavimas, konsultavimas socialiniais ir
kitais rūpimais klausimais.

Telefonu, el.p, tamo.lt

10. Kovo 29 d.

Mokinių nemokamo maitinimo 2020 m.
vasario mėn. duomenų apdorojimas, ataskaitos
platformoje www.spis.lt formavimas ir
teikimas tabelyje.

https://vidinis.spis.lt/Nau
dotojas/Logon?ReturnUrl
=%2fMokiniuMaitinimas
%2fTabelis

11. Kovo 30 d.

Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos mokinių,
Dokumentas teikiamas
vežiojamų į mokyklą ir iš mokyklos vietinio el.p:
(priemiestinio) transporto autobusais, 2020 m. sirvintuap@yahoo.com
kovo mėn. važinėjimo ataskaitos rengimas ir
teikimas Širvintų ATĮ.

12. Kovo 1730d.

Kvalifikacijos
tobulinimas
klausymas nuotoliniu būdu)

(seminarų https://www.pedagogas.lt

