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ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS  

2020 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2020-10-30 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 

Lapkričio 

3 - 30 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)65754599arba 

rašyti 

el.p.ampt@ppt.alytus.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 Alytaus miesto PPT specialistai 

Lapkričio 

mėn. 

Sutartu laiku Į pagalbą mokytojų padėjėjams-  

„Apie SUP (specialiųjų ugdymosi 

poreikių) vaikus/mokinius, 

emocijų ir elgesio sutrikimus. 

Kaip elgtis?“ 

Mokytojų padėjėjai Nuotoliniu būdu Zita Pupkienė, PPT psichologė 

Lapkričio  

5 d.  

9.00 val.  Seminaras „Tautosakos 

integravimas į ugdymo procesą“, 

lektorė Nijolė Grivačiauskienė 

 

L./d. „Girinukas“ 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu Birutė Černevičenė, PPT 

metodininkė, 

Rasa Naujalienė, lopšelio 

darželio „Girinukas“ direktorė 

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


Lapkričio  

5 d. 

14.00 val. "Olweus programos ypatumai 

mokykloje".  

 

Likiškėlių ir 

"Volungės" 

progimnazijų nauji 

darbuotojai. 

Nuotoliniu būdu Kristina Baranauskienė, PPT 

psichologė 

Lapkričio  

6 d. 

16.00 val.  Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

mokinių profesinis 

konsultavimasRegioniniame 

karjeros centre „Karjeras“ 

Mokiniai Nuotoliniu būdu Danutė Putkienė, PPT 

psichologė 

Lapkričio 

10 d.  

12.00 val.  „Technologijomis grindžiamo 

nuotolinio mokymo (-si) 

irteledarbo organizavimas“, 8val. 

( Lektorė Daiva Žvinakevičienė, 

Inžinierius kompiuterininkas 

Raimundas Dabrila) 

PPT darbuotojai Nuotoliniu būdu Silvija Peštenienė, 

 PPT direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus pareigas 

 

Lapkričio  

lapkričio 

10, 18; 

11, 19; 

12, 24; 

17,25 

 

 13.00 val.  Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Vaikų 

sveikatos stiprinimas: fizinis 

aktyvumas ir psichologinė 

aplinka. Šiandienos iššūkiai, 

geroji patirtis“  modulis 

„Inovatyvus fizinis ugdymas 

ikimokyklio ugdymo įstaigose“ 

L/d. „Du gaideliai“, 

„Pušynėlis“, 

„Saulutė“, „Viltis“ 

bendruomenių 

nariai 

L/d. „Du 

gaideliai“, 

„Pušynėlis“, 

„Saulutė“, 

„Viltis“ 

Birutė Černevičenė, PPT 

metodininkė, 

Lopšelio darželio „Du gaideliai“ 

direktorė Vitalija Vitkauskienė 

 

Lapkričio 

11 d. 

Valanda tikslinama Mini mokymai 4 akad val.  

 

Tema "The ways to help the child 

get a handle on anger at Alytus 

Piliakalnio 

progimnazijos 

svečiams ir 

Nuotoliniu būdu 

anglų kalba 

Kristina Baranauskienė, PPT 

psichologė 



pedagogical psychological 

service" 

 

 

mokytojams iš 

užsienio. 

Lapkričio 

12, 26 d.  

10.00 val.  Seminaras „Pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

bendradarbiavimas su mokyklų 

vaiko gerovės komisijomis“ 

Švietimo pagalbos 

specialistai, vaiko 

gerovės komisijų 

nariai 

Nuotoliniu būdu Birutė Černevičenė, PPT 

metodininkė, 

Jolanta Dimšienė, PPT 

psichologė 

Lapkričio 

12 d. 

15.00 val.  Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės 

komisijos posėdis 

  Danutė Putkienė, PPT 

psichologė 

Lapkričio 

13 d.  

9.00 val.  Supervizijų grupė "Problemiško 

vaiko konsultavimas" 

 

 

 

 

Alytaus miesto 

švietimo įstaigų, 

PPT psichologams 

PPT 

salė/nuotoliniu 

būdu 

Kristina Baranauskienė,  

Jolanta Dimšienė, 

Danutė Putkienė,  

PPT psichologės 

Lapkričio 

4, 11, 18, 

25 d.  

9, 16, 23, 

30 d.  

11.00 val. 

 

 

10.00 val.  

Mokymai neformaliojo ugdymo 

pedagogams „Pedagogų 

kompetencijų tobulinimas 

naudojant supervizijos metodą“ 

Neformaliojo 

ugdymo pedagogai 

Alytaus jaunimo 

centras/ 

nuotoliniu būdu 

Kristina Baranauskienė, PPT 

psichologė 

Lapkričio 16.00 val.  Alytaus miesto ugdymo įstaigų Mokiniai Nuotoliniu būdu Jolanta Dimšienė, PPT 



13 d. mokinių profesinis 

konsultavimasRegioniniame 

karjeros centre „Karjeras“ 

psichologė 

Lapkričio  

17 d. 

 

12.00 val.  Programos „Aukime ir 

auginkime“ profesinių 

kompetencijų tobulinimo  

seminaras„Vadovavimas ir 

lyderystė, darbuotojų 

motyvavimas, kuriant mokyklą 

kiekvienam“, lektorės Daina 

ŠiekštelytėVallkerienė, Kristina 

Paulikė 

 

Alytaus miesto 

švietimo įstaigų 

vadovams 

Nuotoliniu būdu.  

Prisijungimo 

duomenys bus 

atsiųsti spalio 16 

d. 

užsiregistravusie

ms Semi+ 

sistemoje. 

Registracija iki 

lapkričio 

15dienos.  

Dalyvius 

informuosime, jei 

keisis susitikimo 

pobūdis. 

Silvija Peštenienė,PPT 

direktoriaus pavaduotoja, l.e. 

direktoriaus pareigas, 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė 

 

Lapkričio 

17 d.  

15.00 val.  Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

mokinių profesinis 

konsultavimasRegioniniame 

karjeros centre „Karjeras“ 

Mokiniai Nuotoliniu būdu Vilija Šiugždinytė, PPT 

psichologė 

Lapkričio 

20 d.  

 

14.00 val. 

Gerosios patirties sklaidos 

renginys „Iniciatyva „Pasakų 

iššūkis“: ugdymas 

pasakomis“.Lektorė Akvilė 

Sadauskienė, sumanymo „Pasakos 

 

Iki 100 dalyvių 

Nuotoliniu būdu. 

Prisijungimo 

duomenys bus 

atsiųsti lapkričio 

Silvija Peštenienė, PPT 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus pareigas, 



augimui. Asmenybės ugdymo 

užsiėmimai“ programų autorė ir 

vadovė, šalies mokyklų įvairių 

dalykų mokytojai  

 

 

19 d. 

užsiregistravusie

ms Semi+ 

sistemoje. 

Registracija iki 

lapkričio 18 d. 

Dalyvius 

informuosime, jei 

keisis susitikimo 

pobūdis. 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė 

 

Lapkričio2

0 d.  

16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius  

į AMSA Švietimo ir sporto 

skyriaus gruodžio mėnesio veiklos 

planą 

PPT darbuotojai į Silvijos 

Peštenienės 

el.paštą 

Silvija Peštenienė, PPT 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus pareigas 

 

Lapkričio 

24 d.  

12.30 val.  I metodinis seminaras "Zipio 

draugai" 

Mokytojai Nuotoliniu būdu Zita Pupkienė, PPT psichologė 

Lapkričio 

25 d. 

14.00 val.  Alytaus miesto Socialinių 

pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas “ Įtraukusis ugdymas: 

galimybės ir realybė“ 

 

Socialiniai 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu Ramutė Vitienė, PPT socialinė 

pedagogė 

Iki 

lapkričio 25 

d.  

16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius 

į Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos gruodžio 

PPT darbuotojai į Silvijos 

Peštenienės el. 

paštą 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto PPT direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir 



mėnesio planą metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas 

Lapkričio 

26 d.  

14.00 val. Pedagogų metodinis 

konsultavimas dėl pagalbos 

teikimo SUP mokiniams 

VGK nariai Nuotoliniu būdu Danutė Putkienė, PPT 

psichologė 

Lapkričio 

26 d.  

              14.00 val.  Virtuali konferencija „STEAM 

IŠŠŪKIS ALYTUJE - 

PRIIMTAS!”, skirta Alytaus 

miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų 

bendradarbiavimui 

Alytaus bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Silvija Peštenienė, PPT 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus pareigas, 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė, 

Renata Romanovienė, Jotvingių 

gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Lapkričio 

27 d. 

16.00 val.  Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

mokinių profesinis 

konsultavimasRegioniniame 

karjeros centre „Karjeras“ 

Mokiniai Nuotoliniu būdu Danutė Putkienė, PPT 

psichologė 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui                Silvija Peštenienė 

 

 


