PATVIRTINTA
Pasvalio specialiosios mokyklos
direktorius 2015 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr.V-136

RESPUBLIKINĖS KONFERENCIJOS „MOKINIŲ SVEIKATOS
UGDYMO GALIMYBĖS ĮVAIRIOSE INSTITUCIJOSE“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinė konferencija Pasvalio specialiojoje mokykloje „Mokinių sveikatos ugdymo
galimybės

įvairiose

institucijose“

–

Pasvalio

specialiosios

mokyklos

renginys

(toliau

–

konferencija).
2. Konferencijos nuostatai reglamentuoja renginio tikslą ir uždavinius, organizavimo, darbų
pateikimo tvarką.
3. Renginio organizatorius Pasvalio specialioji mokykla.
4. Renginio partneriai – Pasvalio rajono savivaldybė, Pasvalio rajono Visuomenės sveikatos biuras, Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusių švietimo skyrius.
II. KONFERENCIJOS TIKSLAS
5.

Skatinti institucijų bendradarbiavimą, gerinant mokinių sveikatos ugdymą, siekti kiek-

vieno mokinio atsakomybės už savo sveikatos saugojimą. Dalintis gerąja veiklų patirtimi.
III. KONFERENCIJOS UŽDAVINIAI
6. Supažindinti konferencijos dalyvius su Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų įgyvendinimo galimybėmis, sėkmėmis, grėsmėmis.
7. Pristatyti Pasvalio rajono Visuomenės sveikatos biuro vykdomus projektus susijusius su
mokinių sveikatos ugdymu.
8. Aptarti Pasvalio, Biržų, Panevėžio, Kupiškio, Radviliškio, Šiaulių bei kitų rajonų
įgyvendinamas sveikatos ugdymo veiklas.
9. Pristatyti sveikatos ugdymą įvairiose srityse: sveikatos ir sveikos gyvensenos, fizinės
sveikatos (fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, veiklos ir poilsio, asmens ir aplinkos švaros), psichikos sveikatos (savivertės, emocijų ir jausmų, proto ir pozityvaus mąstymo), socialinės sveikatos
(socialinio sąmoningumo ir kultūros, bendravimo, rizikingo elgesio prevencijos).
10. Organizuoti darbą grupėse pristatant stendinius pranešimus, metodines priemones.

IV. DALYVIAI
11. Konferencijos dalyviai įvairių institucijų vadovai, pedagogai, švietimo pagalbos
specialistai.

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS
12. Konferencija vyksta 2015 m. gruodžio 4 d. Pasvalio specialiojoje mokykloje (P.
Vileišio g. 8, Pasvalys). Konferencijos pradžia 10.00 val.
13. Registracija www.semiplius.lt . Anketas pateikti iki lapkričio 27 dienos 11 val. el. p.:
loreta1981@gmail.com ( anketos forma pridedama).
14. Konferencijoje pristatomų pranešimų trukmė 10-15 min.
15. Stendiniai pranešimai pristatomi A1 formato plokštumoje, galimi ir pranešimo priedai
(nuotraukos, lankstinukai, kūrybinių darbų pavyzdžiai ir kt.)
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Konferencija viešinama organizatoriaus ir partnerio tinklalapyje, spaudoje.
17. Bus išduodami Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusių
švietimo skyriaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
___________________________________

DALYVIO ANKETA
Respublikinė konferencija Pasvalio specialiojoje mokykloje
„Mokinių sveikatos ugdymo galimybės įvairiose institucijose“
2015 m. gruodžio 4 d. 10 val.
Vardas, pavardė....................................................................................................................................
Įstaiga ....................................................................................................................................................
Pareigos, kvalifikacinė kategorija ......................................................................................................
Adresas .................................................................................................................................................
Elektroninis paštas ..............................................................................................................................
Telefonas ...............................................................................................................................................
Informacija apie dalyvavimą (pažymėkite X kryželiu):
o Dalyvausiu konferencijoje ir skaitysiu pranešimą;
o Dalyvausiu konferencijoje ir pristatysiu stendinį pranešimą;
o Dalyvausiu konferencijoje ir pristatysiu metodinę priemonę;
o Dalyvausiu konferencijoje kaip klausytojas.
Pranešimo pavadinimas :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Stendinio pranešimo pavadinimas:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Metodinės priemonės pavadinimas:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Konferencijos metu bus suteikta galimybė papietauti (kaina apie 1,50 e urų). Pažymėkite:
o Taip norėsiu pietauti;
o Ne pietauti nenorėsiu.
Anketas prašome atsiųsti elektroniniu paštu loreta1981@gmail.com iki 2015 metų lapkričio 27 d.
Telefonas pasiteiravimui 8-64516514 Loreta Petrauskienė.

