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ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS  

2020 METŲ RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2020-08-27 Nr. L- 

Alytus 

 

Data Laikas Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingi 

Pagal 

susitarimą, 

kuris bus 

priimtas 

rugsėjo 1 

d.  

Pagal 

susitarimą 

Alytaus miesto PPT darbuotojų 

pasitarimas 

Alytaus miesto PPT 

darbuotojai 

Alytaus miesto PPT salė/ 

arba nuotoliniu būdu 

Silvija Peštenienė, Alytaus 

miesto PPT direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas 

Pagal 

susitarimą 

Penktadienis Radijo stoties FM99 ir Alytaus miesto 

pedagoginės psichologinės tarnybos 

inicijuotas projektas-radijo laidos 

Alytaus miesto 

bendruomenė 

Radijo stotis FM99 Silvija Peštenienė, Alytaus 

miesto PPT direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir 



„Vaikų pasaulis-suaugusiųjų pasaulyje“ 

 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas, 

specialistai 

Rugsėjo 3 

d.  

13.00 val.  Alytaus miesto savivaldybėsprojekto 

„Integruotų priklausomybės ligų 

gydymo paslaugų kokybės ir 

prieinamumo gerinimas“ konferencija 

 

Alytaus miesto 

bendruomenių atstovai 

Alytaus miesto teatras Dalyvauja Silvija 

Peštenienė, Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas, 

Aušra Stankevičienė,  

Alytaus miesto PPT 

psichologė (skaito 

pranešimą) 

Rugsėjo 

mėn. 

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)65754

599arba 

rašytiel.p.am

pt@ppt.alytu

s.lm.lt. 

 

Pedagoginės psichologinės pagalbos 

teikimas, pedagoginis, psichologinis, 

metodinis konsultavimas  

Mokiniai, tėvai, 

pedagogai, švietimo 

įstaigų vadovai 

Alytaus miesto 

PPT/pasikeitus 

aplinkybėms-nuotoliniu 

būdu 

Alytaus miesto PPT 

specialistai 

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


Rugsėjo 4 

d. 

16.00 val. Profesinis konsultavimasregioniniame 

karjeros centre „Karjere“ 

Alytaus miesto švietimo 

įstaigų mokiniai 
„Karjeras“ arba nuotoliniu 

būdu 

Danutė Putkienė, 

Alytaus miesto PPT 

psichologė 

Rugsėjo 8 

d.  

14.00 val.  Pasitarimas „Naujieji mokslo metai. 

Naujovės, iššūkiai ir galimybės“  

 

Alytaus miesto švietimo 

įstaigų specialieji 

pedagogaiir logopedai 

Alytaus miesto PPT salė 

(laikantis saugaus atstumo) 

Gerda Šlenfuktaitė, 

Alytaus miesto PPT 

logopedė, Neringa 

Janušauskienė, Alytaus 

miesto PPT specialioji 

pedagogė 

 

Rugsėjo 8 

d. 

13.30 val.  Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Įtraukių aplinkų, palankių vaikui, 

turinčiam autizmo spektro ar kitų raidos 

sutrikimų, kūrimas“antrasis mokymų 

ciklas „Probleminio elgesio analizė ir 

valdymas. Teorija ir praktika“, lektorė 

Eglė Steponėnienė, MRU Socialinių 

mokslų (edukologija) doktorantė, ABA 

programų supervizorė: BCBA 

(Tarptautinės komisijos sertifikuota elgesio 

analitikė),6 akad. val. 

 

Dalyviai: 

 po 1 atstovą, 

dalyvavusį pirmame 

cikle, iš: lopšelių 

darželių „Girinukas“, 

„Linelis“, „Obelėlė“, 

„Pasaka“, Pušynėlis“, 

„Saulutė“, „Volungėlė“, 

„Šaltinėlis“, 

„Nykštukas“, mokyklos 

darželio „Drevinukas“, 

Senamiesčio pradinės 

mokyklos, Dainavos, 

Panemunės, 

„Volungės“, 

Piliakalnio, Šaltinių 

progimnazijų, Alytaus 

miesto PPT, Alytaus 

dailės, jaunimo ir 

suaugusių mokyklų, po 

2 – iš Dzūkijos 

mokyklos, po 3- iš 

„Vilties“ mokyklos – 

darželio. 

Nuotoliniu būdu, 

užsiregistravus Semi+ 

sistemoje bus atsiųsti 

prisijungimo duomenys 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto PPT 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus 

pareigas, 

Birutė Černevičienė, 

Alytaus miesto PPT 

metodininkė 

 



 

Rugsėjo 9 

d.  

15.30 val.  Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Įtraukių aplinkų, palankių vaikui, 

turinčiam autizmo spektro ar kitų raidos 

sutrikimų, kūrimas“, trečiasismokymų 

ciklas „Autizmo spektro sutrikimą  

turinčių vaikų komunikacijos ir 

socialinių įgūdžių ugdymas“, lektorė 

Eglė Steponėnienė, MRU Socialinių 

mokslų (edukologija) doktorantė, ABA 

programų supervizorė: BCBA 

(Tarptautinės komisijos sertifikuota elgesio 

analitikė),4 akad. val. 

 

Dalyviai: 

 po 1 atstovą, 

dalyvavusį pirmame 

cikle, iš: lopšelių 

darželių „Girinukas“, 

„Linelis“, „Obelėlė“, 

„Pasaka“, Pušynėlis“, 

„Saulutė“, „Volungėlė“, 

„Šaltinėlis“, 

„Nykštukas“, mokyklos 

darželio „Drevinukas“, 

Senamiesčio pradinės 

mokyklos, Dainavos, 

Panemunės, 

„Volungės“, 

Piliakalnio, Šaltinių 

progimnazijų, Alytaus 

miesto PPT, Alytaus 

dailės, jaunimo ir 

suaugusių mokyklų, po 

2 – iš Dzūkijos 

mokyklos, po 3- iš 

„Vilties“ mokyklos – 

darželio. 

 

Nuotoliniu būdu, 

užsiregistravus Semi+ 

sistemoje bus atsiųsti 

prisijungimo duomenys 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto PPT 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus 

pareigas, 

Birutė Černevičienė, 

Alytaus miesto PPT 

metodininkė 

 

Rugsėjo 

10 d. 

9.00 val. Kvalifikcijos tobulinimo seminaras 

„Efektyvios pagalbos klientams teikimo 

principai: atvejų analizė“ (antras 18 val. 

programos seminaras) 

Socialiniai darbuotojai Alytaus socialinių 

paslaugų centras  

Birutė Černevičienė, 

Alytaus miesto PPT 

metodininkė 

Rugsėjo 

11 d.  

16.00 val. Profesinis konsultavimasregioniniame 

karjeros centre „Karjere“ 

Alytaus miesto švietimo 

įstaigų mokiniai 

„Karjeras“ arba nuotoliniu 

būdu 

Jolanta Dimšienė, Alytaus 

miesto PPT psichologė 

Rugsėjo 

11 d. 

9.00 val.  Alytausmiesto švietimo įstaigų 

psichologų metodinio būrelio 

Alytausmiesto švietimo 

įstaigų psichologai 

Alytaus miesto PPT salė Kristina Baranauskienė, 

Alytaus miesto PPT  



pasitarimas 

Rugsėjo 

15 d. 

15.00 val.  Profesinis konsultavimasregioniniame 

karjeros centre „Karjere“ 

Alytaus miesto švietimo 

įstaigų mokiniai 

„Karjeras“ arba nuotoliniu 

būdu 

Vilija Šiugždinytė, 

Alytaus miesto PPT 

psichologė 

Rugsėjo 

21 d.  

16.00 val.  Pateikti informaciją apie renginius  

į AMSA Švietimo ir sporto skyriaus 

spaliomėnesio veiklos planą 

Alytaus miesto PPT 

darbuotojai 

į Silvijos 

Peštenienėsel.paštą, ji 

persiunčia AMSA 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto PPT 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus 

pareigas 

 

Rugsėjo 

22, 24, 25 

d.  

12.30 val.  Įvadinis "Zipio draugų" programos 

seminaras  

 

Alytaus miesto švietimo 

įstaigų pedagogai 

Alytaus miesto PPT 

salė/laikantis saugaus 

atstumo 

Zita Pupkienė, Alytaus 

miesto PPT psichologė 

Rugsėjo 

22 d.  

17.30 val.  Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai Alytaus miesto švietimo 

įstaigų vaikų tėvai 

Alytaus miesto PPT 

salėjearba nuotoliniu būdu 

Aušra Stankevičienė, 

Alytaus miesto PPT 

psichologė 

 

Rugsėjo 

22,24,25 

d.  

12.30 val.  Įvadinis "Zipio draugų" programos 

seminaras pedagogams  

Alytaus miesto švietimo 

įstaigų pedagogai 

Alytaus miesto PPT salė Zita Pupkienė, Alytaus 

miesto PPT psichologė 

Rugsėjo 

25 d. 

16.00 val.  Profesinis konsultavimas „Karjere“ Alytaus miesto švietimo 

įstaigų mokiniai 

„Karjeras“ arba nuotoliniu 

būdu 

Danutė Putkienė, 

Alytaus miesto PPT 

psichologė 

 

Rugsėjo 

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 PPT 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus 

pareigas 

 

Rugsėjo 

29 d.  

15.00 val. Profesinis konsultavimasregioniniame 

karjeros centre „Karjere“ 

Alytaus miesto švietimo 

įstaigų mokiniai 

 Vilija Šiugždinytė, 

Alytaus miesto PPT 



psichologė 

Rugsėjo 

29 d.  

17.30 val.  Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai Alytaus miesto švietimo 

įstaigų vaikų tėvai 

Alytaus miesto PPT 

salėjearba nuotoliniu būdu 

Aušra Stankevičienė, 

Alytaus miesto PPT 

psichologė 

 

Direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui               Silvija Peštenienė 


