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TVIRTINU 

Direktoriaus pavaduotoja  

švietimui ir metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus pareigas 

 

Silvija Peštenienė 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

2020 METŲ GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 
 

2020-11-30 Nr. L- 

Alytus 
 

Data Laikas Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingi 

Kiekvieną penktadienį 10.30 val. Radijo stoties FM99 ir Alytaus 

miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

inicijuotas projektas-radijo 

laidos „Vaikų pasaulis-

suaugusiųjų pasaulyje“ 

Mokinių tėvai, 

mokytojai 

 FM 99  

arba nuotoliniu 

būdu 

Silvija Peštenienė, 

PPT direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam darbui, 

l. e. direktoriaus pareigas, 

PPT specialistai, 

Kristina Baranauskienė, PPT 

psichologė 



Gruodžio 

1 - 31 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)  

657 54599 arba 

rašyti 

el.p.ampt@ppt.alytu

s.lm.lt 

Pedagoginės psichologinės, 

socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimas, pedagoginis, 

psichologinis, metodinis 

konsultavimas. 

(Informacija apie specialiųjų 

poreikių vertinimą ir būtinos 

psichologinės pagalbos teikimą 

bus skelbiama priklausomai nuo 

karantino situacijos) 

 

Mokiniai, tėvai, 

pedagogai, 

švietimo įstaigų 

vadovai 

Nuotoliniu būdu  PPT specialistai 

Gruodžio  

1 d. 

13.00 val. Gerosiso patirties seminaras 

„Sveikos gyvensenos įgūdžių 

ugdymas tyrinėjant gamtą“ (6 

val.),  lektorė  Laimutė 

Jarmalavičienė 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Šaltinų 

progimnazija 

Birutė Černevičenė, PPT 

metodininkė 

 

Gruodžio 

 3 d.  

15.00 val.  Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės 

komisijos posėdis 

Kviesti asmenys Nuotoliniu būdu Danutė Putkienė, 

PPT psichologė 

mailto:el.p.ampt@ppt.alytus.lm.lt
mailto:el.p.ampt@ppt.alytus.lm.lt


Gruodžio  

4 d.  

12.00 val. Konsultacija "Vaikų, turinčių 

didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, emocinių ir elgesio 

problemų sprendimo strategijos" 

(2 ak. val.) 

 

Lopšelių-darželių  

pedagogų  

padėjėjos 

Registracija el. 

paštu 

appt.zita@gmail

.com  iki 

gruodžio 2 d.  

Vyks nuotoliniu 

būdu, 

prisijungimo 

nuorodą 

užsiregistravusie

ms atsiųsime 

gruodžio 3 d. 

Zita Pupkienė, 

PPT psichologė 

Gruodžio 

 4 d.  

16.00 val. Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

mokinių profesinis 

konsultavimas  Regioniniame 

karjeros centre „Karjeras“ 

Mokiniai Nuotoliniu būdu 

gavus 

informaciją 

Jolanta Dimšienė,  

PPT psichologė 

Gruodžio  

7 d.  

14.00 val. Mokymai „Mokykla kiekvienam 

vaikui, padedant patirti sėkmę. 

Apie specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius vaikus, 

emocijų ir elgesio sutikimus. 

Kaip elgtis?“ (8 ak. val. su 

savarankišku darbu). 

Lektorės 

Eglė Steponėnienė, 

Daina Valkerienė 

Įvairių dalykų 

mokytojai.  

Miesto metodinių 

būrelių 

pirmininkų 

prašome deleguoti 

po 2 atstovus iš  

kiekvieno miesto 

mokomųjų dalykų  

metodinio būrelio 

Registracija 

Semi+ sistemoje 

nuo lapkričio 30 

d. iki gruodžio 3 

d.  

Vyks nuotoliniu 

būdu, 

prisijungimo 

nuorodą 

užsiregistravusie

ms atsiųsime 

gruodžio 6 d. 

Silvija Peštenienė, 

 PPT direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam darbui, 

l. e. direktoriaus pareigas, 

Birutė Černevičenė, PPT 

metodininkė 

 



Gruodžio 

 7 d.  

13.00 val. Konferencija - praktinės patirties 

sklaidos renginys  

„Mokykla - kiekvienam vaikui, 

padedant patirti sėkmę“ 

 (perkelta iš spalio 29 d.) 

 

 

Ugdymo įstaigų 

atstovai, 

užsiregistravę 

Semi+ sistemoje į 

spalio 29 renginį 

Jei keičiasi  

užsiregistravusių 

spalio 29 d. 

renginiui 

dalyviai, 

prašytume 

informuoti el. 

paštu 

pavaduotoja@p

pt.alytus.lm.lt 

 

Silvija Peštenienė, 

 PPT direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus pareigas, 

Kristina Baranauskienė, 

PPT psichologė, 

Ramutė Vitienė, PPT socialinė 

pedagogė 

 

 

Gruodžio 

 8 d.  

14.00 val. „Kuriame mokyklą kiekvienam 

ir visiems“(8 ak. val. su 

savarankiškais darbais). 

Lektorės Kristina Paulikė, 

Daina Valkerienė 

Pradinių klasių 

mokytojai - po 3 

iš kiekvienos 

švietimo įstaigos  

Registracija 

Semi+ sistemoje 

nuo lapkričio 30 

d. iki gruodžio 4 

d.  

Vyks nuotoliniu 

būdu, 

prisijungimo 

nuorodą 

užsiregistravusie

ms atsiųsime 

gruodžio 7 d. 

 

Silvija Peštenienė, 

 PPT direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus pareigas, 

Birutė Černevičenė, PPT 

metodininkė 

 

Gruodžio  

8 d.  

15.00 val. Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

mokinių profesinis 

konsultavimas  Regioniniame 

karjeros centre „Karjeras“ 

 

Mokiniai Nuotoliniu būdu Vilija Šiugždinytė,  

PPT psichologė 

mailto:pavaduotoja@ppt.alytus.lm.lt
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Gruodžio 

 9 d.  

 

 

17.30 val.  Mokymai apie specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymą  

„Pozityvus tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimas“ (3 ak.val.) 

 

Lektorė Eglė Steponėnienė 

 

Vaikų/mokinių 

tėvai 

 

Registracija 

https://www.ppt.

alytus.lm.lt/ 

„Siųsti žinutę“ 

iki gruodžio 6 d.  

Vyks nuotoliniu 

būdu, 

prisijungimo 

nuorodą 

atsiųsime 

gruodžio 8 d. 

Silvija Peštenienė, 

 PPT direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus pareigas, 

Ramutė Vitienė, PPT socialinė 

pedagogė 

 

Gruodžio 10 d.  13.00 val.  Konsultacija "Vaikų, turinčių 

didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, emocinių ir elgesio 

problemų sprendimo strategijos" 

(2 ak. val.) 

 

Lopšelių-darželių 

auklėtojos 

Registracija 

el.paštutarnybos

psichologai@g

mail.com iki 

gruodžio 8 d.  

Vyks nuotoliniu 

būdu, 

prisijungimo 

nuorodą 

užsiregistravusie

ms atsiųsime 

gruodžio 3 d. 

Kristina Baranauskienė, PPT 

psichologė 

Gruodžio 10 d.  17.30 val.  „Savipagalba ugdant ypatingus 

vaikus“ (3 ak.val.) 

Lektorė Eglė Steponėnienė 

 

Vaikų/mokinių 

tėvai 

 

Registracija 

https://www.ppt.

alytus.lm.lt/ 

„Siųsti žinutę“ 

iki gruodžio 6 d.  

Vyks nuotoliniu 

būdu, 

prisijungimo 

Silvija Peštenienė, 

 PPT direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus pareigas, 

Ramutė Vitienė, PPT socialinė 

pedagogė 

 



nuorodą 

atsiųsime 

gruodžio 8 d.  

Gruodžio 11 d. 9.00 val. Gerosios patirties sklaida 

psichologėms: kaip išvengti 

perdegimo darbe? 

Psichologai Nuotoliniu būdu Kristina Baranauskienė, PPT 

psichologė 

Gruodžio 11 d. 

 

10.00 val. „Kuriame mokyklą kiekvienam. 

Pozityvaus elgesio intervencijos 

sistema“ (8 ak. val. su 

savarankišku darbu).  

Lektorės - Renata Greimaitė, 

Loreta Grikainienė, Austė 

Černiauskienė 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Registracija 

Semi+ sistemoje 

nuo lapkričio 30 

d. iki gruodžio 9 

d.  

Vyks nuotoliniu 

būdu, 

prisijungimo 

nuorodą 

užsiregistravusie

ms atsiųsime 

gruodžio 10 d. 

Silvija Peštenienė, 

 PPT direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus pareigas, 

Birutė Černevičenė, PPT 

metodininkė 

 

Gruodžio 14 d.  13.00 val.  Konsultacija "Mokinių, turinčių 

didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, emocinių ir elgesio 

problemų.  Priežastys ir jų 

sprendimo strategijos" 

 (2 ak. val.) 

 

Mokyklų 

mokytojų 

padėjėjai 

Registracija 

appt.zita@gmail

.com 

 iki gruodžio 10 

d.  

Vyks nuotoliniu 

būdu, 

prisijungimo 

nuorodą 

atsiųsime 

gruodžio 11 d. 

Zita Pupkienė, 

 PPT psichologė 



prisiregistravusi

ems 

Gruodžio 15 d.  13.00 val.  Konsultacija „Mokinių 

aktyvumo ir dėmesio 

problemos“ 

(2 ak. val.) 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Registracija  

vilija.nuotolinis

darbas@gmail.c

om 

 iki gruodžio 11 

d.  

Vyks nuotoliniu 

būdu, 

prisijungimo 

nuorodą 

užsiregistravusie

ms atsiųsime iki 

gruodžio 14 d. 

Vilija Šiugždinytė, 

PPT psichologė 

Gruodžio 17 d.  15.00 val.  Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės 

komisijos posėdis 

Kviesti asmenys Nuotoliniu būdu Danutė Putkienė, 

PPT psichologė 

Gruodžio 18 d.  16.00 val.  Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

mokinių profesinis 

konsultavimas  Regioniniame 

karjeros centre „Karjeras“ 

Mokiniai  Nuotoliniu būdu Danutė Putkienė, 

 PPT psichologė 

Gruodžio  22d. 15.00 val.  Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

mokinių profesinis 

konsultavimas  Regioniniame 

karjeros centre „Karjeras“ 

Mokiniai Nuotoliniu būdu Vilija Šiugždinytė, PPT 

psichologė 

Gruodžio 22 d. 16.00 val. Pateikti informaciją apie 

renginius  

į AMSA Švietimo ir sporto 

skyriaus gruodžio mėnesio 

PPT darbuotojai į Silvijos 

Peštenienės 

el.paštą 

Silvija Peštenienė, PPT 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam darbui, 

l. e. direktoriaus pareigas 



veiklos planą  

 

Gruodžio 23 d. 16.00 val. Pateikti informaciją apie 

renginius į Alytaus miesto 

pedagoginės psichologinės 

tarnybos sausio mėnesio planą 

PPT darbuotojai į Silvijos 

Peštenienės 

el.paštą 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto PPT direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir 

metodiniam darbui, l. e. 

direktoriaus pareigas 

Gruodžio 

30 d. 

16.00 val.  Informacija, skirta ataskaitoms, 

kurių formos  į el. paštus 

atsiųstos 2020-11-16 

PPT darbuotojai į Silvijos 

Peštenienės el. 

paštą 

PPT darbuojai 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui                                           Silvija Peštenienė 
 

 

 


