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ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS  

2020 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2020-04-30 Nr. L- 

Alytus 
 

Data Laikas Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingi 

4 d.  14.00 val. Alytaus miesto lopšelių-darželių 

pedagogų atstovų sąšauka „Iššūkiai 

karantino metu. Kaip mums sekasi?“ 

(patirtimis dalijasi Alytaus lopšelio - 

darželio „Volungėlė“ komandos) 

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta. 

Lopšelių - 

darželių 

vadovai, 

pedagogai 

Nuotoliniu 

būdu 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus pareigas,   

Aušra Plytnikaitė, Alytaus lopšelio - 

darželio „Volungėlė“ direktorė 

 

8, 15, 22, 

29 d.  

10.30 val.  Radijo stoties FM99 ir Alytaus miesto 

pedagoginės psichologinės tarnybos 

inicijuotas projektas-radijo laidos 

„Vaikų pasaulis-suaugusiųjų pasaulyje“ 

Mokinių 

tėvams, 

mokytojams 

Nuotoliniu 

būdu, FM 99  

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir metodiniam 



darbui, l.e. direktoriaus pareigas, 

PPT specialistai 

4-29 d.  pirmadienį - 

ketvirtadienį  

8.00-12.00 val.,  

12.45 -17.00 val., 

penktadienį  

8.00 - 12.00 val., 

12.45 - 15.45 val. 

Registruotis tel. (8 

315) 75 507, 

(+370)65754599 

arba rašyti el.p. 

ampt@ppt.alytus.l

m.lt 

Pedagoginės psichologinės pagalbos 

teikimas, pedagoginis, psichologinis, 

metodinis konsultavimas.  

Mokiniai, 

tėvai, 

pedagogai, 

švietimo 

įstaigų vadovai 

Nuotoliniu 

būdu karantino 

metu 

Alytaus miesto PPT specialistai 

5 d.  14.00 val.  Alytaus miesto lopšelių-darželių vadovų 

sąšauka „Iššūkiai karantino metu. Kaip 

mums sekasi?“ (geroji patirtis, 

problemos ir jų sprendimo paieškos). 

 

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta. 

Lopšelių- 

darželių 

vadovų 

komandos 

Nuotoliniu 

būdu 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus pareigas,  

Erika Poškevičienė, Alytaus lopšelio - 

darželio „Šaltinėlis“ direktorė 

6 d.  14.00 val.  Alytaus miesto švietimo įstaigų 

priešmokyklinių grupių mokytojų 

sąšauka „Iššūkiai karantino metu. Kaip 

mums sekasi?“ (patirtimis dalijasi 

Alytaus miesto Senamiesčio pradinės 

mokyklos ir lopšelio - darželio 

„Pušynėlis“ komandos). 

 

Priešmokykli-

nių grupių 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus pareigas,  

Jolita Petkevičienė, Alytaus 

Senamiesčio pradinės mokyklos 

direktorė, 
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Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta. Aldona Česnulienė, Alytaus lopšelio -

darželio „Pušynėlis“ direktorė 

 

6 d. 14.00 val.  Kvalifikacijos tobulinimo programa 

„Pietų Lietuvos pučiamųjų instrumentų 

orkestrų tradicijos, jų tąsa nūdienos 

aktualijų kontekste“ (6 val.) 

Pietų Lietuvos 

mokyklų 

mokytojai  

Nuotoliniu 

būdu 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus pareigas,  

Birutė Černevičienė, Alytaus miesto 

PPT metodininkė, 

Undinė Pinkevičienė, Alytaus muzikos 

mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Rimantas Jočys, 

Alytaus muzikos mokyklos mokytojas 

ekspertas 

 

6-8 d.  15.00 val.  Specialiosios psichologijos ir 

specialiosios pedagogikos kursai. 

Likiškėlių 

progimnazijos 

ir lopšelio 

darželio 

„Nykštukas“ 

pedagogai 

 

Nuotoliniu 

būdu 

Aušra Žvinakevičiūtė Stankevičienė, 

PPT psichologė 

7 d.  13.00 val.  Alytaus miesto lopšelių - darželių 

atstovų sąšauka . 

„Iššūkiai karantino metu. Kaip mums 

sekasi?“ (geroji patirtis, problemos ir jų 

sprendimo paieškos. 

Alytaus miesto lopšeliuose darželiuose 

„Du gaideliai“ ir „Nykštukas“) 

 

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta. 

Lopšelių - 

darželių 

vadovai, 

pedagogai 

Nuotoliniu 

būdu 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus pareigas,  

Daiva Rekštienė, Alytaus miesto 

lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė, 

Vitalija Vitkauskienė, 

Alytaus miesto lopšelio-darželio „Du 

gaideliai“ direktorė 

 



7 d. 14.00 val. Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės 

komisijos posėdis 

 

 Nuotoliniu 

būdu 

Danutė Putkienė, PPT psichologė 

 12 d.  14.00 val.  Alytaus miesto progimnazijų metodinių 

tarybų sąšauka  

„Iššūkiai karantino metu. Kaip mums 

sekasi?“ (geroji patirtis, problemos ir jų 

sprendimo paieškos 

Alytaus miesto Panemunės 

progimnazijoje) 

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta. 

 

Progimnazijų 

metodinės 

tarybos 

Nuotoliniu 

būdu 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus pareigas,  

Giedrė Ramoškienė, Alytaus miesto 

Panemunės progimnazijos direktorė 

 

Bus 

pranešta  

Bus pranešta "Zipio Draugų" programos III metodinis 

konsultacinis seminaras 

 

 

Pedagogai Nuotoliniu 

būdu 

Vilija Šiugždinytė, Alytaus miesto PPT 

psichologė 

 

20 d.  16.30 val.  Susitikimas su tėvais„Daugiau 

sužinokite apie autizmo spektro 

sutrikimą, kad geriau pažintume ir 

padėtume savo vaikui“ (tęsinys) 

 

Tėvai Nuotoliniu 

būdu 

Zita Pupkienė, Alytaus miesto PPT 

psichologė 

22 d.  16.00 val.  Pateikti informaciją apie renginius  

į AMSA Švietimo ir sporto skyriaus 

gegužės mėnesio veiklos planą 

PPT 

darbuotojai 

į Silvijos 

Peštenienės 

el.paštą, ji 

persiunčia 

AMSA 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto PPT direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus pareigas 

 

25 d.  16.00 val.  Pateikti informaciją apie renginius į 

Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos planą 

PPT darbuotoji į Silvijos 

Peštenienės 

el.paštą 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus pareigas 

 

Antradie- 11.00 val.  Darbuotojų pasitarimai PPT Nuotoliniu Silvija Peštenienė, 



niais 

(pasikeitus 

laikui bus 

pranešta) 

darbuotojai būdu Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus pareigas,  

PPT darbuotojai 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui                        Silvija Peštenienė 


