
                                                                                  

 

 

ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

2020 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 2020-2022 metų strateginio plano tikslas ir 

uždaviniai bei 2020 m. veiklos kryptys buvo orientuoti į pedagoginės, psichologinės, metodinės ir 

kitos švietimo pagalbos plėtotę ir efektyvinimą, kvalifikacijos tobulinimo paslaugų veiksmingumą.  

 

Teikdami švietimo pagalbą įstaigoms sprendžiant mokinių ugdymo(si) problemas, užtikrinant 

kiekvieno mokinio asmeninę sėkmę siekėme pedagoginių psichologinių ir kitų švietimo paslaugų 

kokybės, stiprinti besimokančią ir bendradarbiaujančią miesto švietimo bendruomenę, kurtisaugią 

ir šiuolaikišką aplinką darbuotojams ir klientams. 

 

Strateginio plano efekto vertinimo kriterijus – žmonių, gavusių pedagoginę, psichologinę pagalbą 

(mokinių, tėvų, mokytojų) skaičius -1560. Dėl karantino šis skaičius – 1361, tačiau teikta daugiau 

konsultacijų vienam asmeniui, pedagogams dėl kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir 

organizavimo.  

 

Teikti pedagoginę psichologinę ir kitą švietimo pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams) bei 

mokytojams dėl vaikų problemų. 

 

Rodikliai Planuota Rezultatai 

 Atliktų pedagoginių psichologinių 

įvertinimų, brandumo ugdytis pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą 

įvertinimų skaičius. 

 

250 

3 

pateiktos rekomendacijos švietimo įstaigoms 

atliktus 259 pedagoginius psichologinius 

įvertinimus, t.y. 100 proc. visiems Alytaus 

miesto (ir rajono pagal sutarties sąlygas) 

ugdymo įstaigų VGK nukreiptiems 

vaikams/mokiniams. AMS tarybos 

sprendimu skirti padėjėjų etatai. 

Pažymų dėl PUPP ar brandos 

egzaminų pritaikymo paruošimas. 

30 Pilnai tenkinti klientų poreikiai parengiant 

32 išvadas dėl PUPP pritaikymo. 

Klientų (vaikų, tėvų ir mokytojų), 

kuriems buvo suteikta psichologinė 

pagalba, skaičius. 

815 Psichologinė pagalba suteikta 934 klientams 

(15 proc. daugiau, nei planuota), 

pedagoginės psichologinės konsultacijos - 

361 klientui 

( 9,3 proc. mažiau, nei planuota dėl ilgalaikio 

karantino ir galimybių konsultuoti 

kontaktiniu būdu sumažėjimo). 

Įsisavintų naujų darbo metodų 

(skaičius/konsultacijų dalis proc., 

kuriose jie naudojami). 

po 2 

kasmet, 

40 proc. 

Įsisavintos 7 naujas metodikos (3,5 karto 

daugiau nei planuota, taikomos 35 proc. 

konsultacijų) pagerino konsultavimo 

veiksmingumą, klientų emocinę ir 

psichologinę būseną. 

Plėtota PPT ir Alytaus miesto švietimo 

įstaigų bendruomenių išorinė partnerystė 

konstruktyviam vaikų/mokinių emocijų, 



2 

 

elgesio problemų, konfliktų sprendimui, 

parengiant ir įgyvendinant ciklą mokymų (12 

paskaitų, 50 val., 127 dalyviai). 

 

 

Mokinių, konsultuotų dėl profesinės 

karjeros (įskaitant intelektinių 

gebėjimų psichologinį vertinimą), sk. 

200 376 (88 proc. daugiau, nei planuota) 

mokiniai nukreipti kryptingai rinktis 

profesiją. 

Klientų, kuriems suteiktos 

pedagoginės psichologinės 

konsultacijos, skaičius 

 

1500 1361 klientui suteiktos pedagoginės 

psichologinės konsultacijos. Karantino metu 

ne visais atvejai galima konsultuoti 

nuotoliniu būdu, todėl skaičius mažesnis. 

Paskaitų/pranešimų skaičius 65 50 skaitytų paskaitų/pranešimų pilnai atliepė 

į švietimo bendruomenių reikmes, plėtojo 

sudėtingų atvejų vadybą. 

Karantino metu padaugėjo atvejų aptarimų 

skaičius.  

Specialistų vedamų seminarų (ne 

mažiau kaip 6 val.),mokymų,vestų 

grupių, atvejų aptarimų analizės 

skaičius. 

 

10 
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13 

78 

PPT specialistai vedė 16 seminarų ir 

mokymų. Specialiosios psichologijos ir 

pedagogikos kursuose 156 Alytaus 

pedagogai įgytas žinias taikė savo darbe. 

Išaugo atvejų aptarimo poreikis (278). 

Inicijuotas ir parengtas pedagoginės 

psichologinės pagalbos ikimokyklinėse 

ugdymo įstaigose algoritmas, kurį naudoja 

Alytaus miesto ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų komandos, įtraukdamos 

bendruomenių narius. Sumažėjo tėvų 

skundų, pavyko nukreipti įstaigų komandas 

racionaliam problemų sprendimui. 

Prevencnių 

programų/dalyvių,lankstinukų, 

rekomendacijų rengimas (skaičius). 

1600 

8 

Konsultuoti visi poreikį išreiškę švietimo 

įstaigų prevencinių programų dalyviai, 

rengtos 5 rekomendacijos, 1 lankstinukas. 

Bendradarbiaujant su aktyviais tėvais 

inicijuota ir įkurta Alytaus autizmo 

asociacija „Lietaus vaikai“, telkianti autizmo 

sutrikimą turinčių vaikų tėvus, specialistus. 

Bendradarbiaujama su PPT specialistais. 

Dalyvauta Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

asociacijos projekte, Laisvės piknike, 

mokymuose, sprendžiant aktualius autizmo 

spektro turinčių vaikų klausimus, 

susitiktuose su šalies asociacijos „Lietaus 

vaikai“ vadovais, kitų skyrių nariais. 

Pravesti dviejų dienų mokymai miesto 

ugdymo įstaigų mokinių, turinčių raidos 

sutrikimų, tėvams. 

 

Dalyvavimas įvairuose 

tarpinstituciniuose pasitarimuose 

 

20 

Visuose 23 tarpinstituciniuose pasitarimuose, 

į kuriuose buvo kviesti PPT specialistai, 

dalyvauta. 
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(atvejų skaičius). 

Projektų, radijo laidų, publikuotų 

straipsnių skaičius 

4/5/10 

 

Dalyvavimas 13 projektų, 23 radijo laidose, 

leido siekti pokyčių, tarnybos žinomumo. 

Parengti 8 straipsniai aktualiomis 

visuomenei temomis ugdė toleranciją 

žmonėms su negalia, motyvavo švietimo 

bendruomenę nuotolinio mokymo(si) metu. 

 

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo ir kitos švietimo veiklos priemones pagal Alytaus 

miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelį 

Rodiklis Planas Pasiekti rezultatai 

Akredituotų ir įgyvendintų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programų, mokymų 

/seminarų/dalyvių skaičius. 

4 ilgalaikės, 60 kitų. 

Dalyvių -2350 

 

Parengtos ir įgyvendintos keturios  

40-48 val. trukmės programos. 

Skatindami gerosios pedagoginės 

patirties sklaidą pagal pačių 

švietimo įstaigų, metodinių būrelių 

narių poreikius, organizavome 60 

seminarų, kuriuose dalyvavo 2447 

pedagogai ir kt. darbuotojai (5 proc. 

daugiau nei planuota. 

Konsultacijų metodiniais, 

kvalifikacijos tobulinimo 

klausimais skaičius. 

90 194 konsultacijų metodiniais, 

kvalifikacijos tobulinimo klausimais  

metu padėta pedagogams pasirengti 

pokyčiams, įgyvendinant naujus 

nacionalinius KTP prioritetus. 

Parengtas, finansuotas ir 

įgyvendintas neformaliojo 

suaugusių švietimo projektas 

„Aukime ir auginkime“, kuriame 

dalyvavo 340 pedagogų. Tikslas- 

pradėti ruoštis įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimui ( 13 dienų, 60 ak. 

val. mokymai, konsultacijos). 

FM99 ir PPT bendra iniciatyva 

projektas - radijo laidos „Vaiko 

pasaulis suaugusiųjų pasaulyje“, 

skirtas Vaikų emocinio saugumo 

metams. 

„Re-In-Bridge“ projekte tarnybos 

specialistai drauge kūrė pagalbos 

modelį grįžtantiems kraštiečiams. 

NŠA projekto „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II"4 psichologai 

teikė papildomas konsultacijas. 

Iniciatyva - Alytaus miesto 

pedagogų sąšauka „Iššūkiai 

karantino metu „Kaip mums 

sekasi?“, organizuota 5 kartus 

nuotoliniu būdu, leido sutelkti 

švietimo įstaigų bendruomenes 

tarpusavyje dalintis gerąja patirtimi, 
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problemomis, jų sprendimo 

paieškomis pirmojo karantino etapo 

metu. 

 

 

Kurti saugią, modernią aplinką darbuotojams ir klientams 

 

Rodiklis Planas Pasiekti rezultatai 

Kryptingai tobulinti PPT 

specialistų kompetencijas ir 

įgytas žinias nuolat taikyti  

darbe, įdiegti Semi+ sistemą. 

Ne mažiau kaip po 40 val. 

kiekvienam specialistui 

Kiekvienas specialistas plėtojo 

kompetencijas (vidurkis 40 val.) 

ir taikė žinias profesinėje 

veikloje. Dalyvavo miesto ir 

nacionalinėse darbo grupėse 

ŠMSM, NŠA, aktyvus 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais.  

Įdiegus veikia elektroninė 

registravimosi į renginius 

sistema Semi +. Pradėta ruoštis 

įstaigos perkėlimui į naujas 

patalpas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


