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TVIRTINU 

Direktorės pavaduotoja  

švietimui ir metodiniam darbui, 
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vykdančią direktoriaus pareigas  

 

Silvija Peštenienė 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

2020 METŲ SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 
 

2020-09-28 

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 

Nuotoliniu būdu, 

FM 99  

Silvija Peštenienė, 

 PPT direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas, 

PPT specialistai, 

Kristina Baranauskienė, PPT 

psichologė 



Spalio  

1 - 30 d.  

pirmadienį - ketvirtadienį 

8.00 - 12.00 val., 12.45 – 

17.00 val., 

trečiadienį 

13 – 15 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.lm.

lt 

Pedagoginės psichologinės, 

socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimas, pedagoginis, 

psichologinis, metodinis 

konsultavimas  

Mokiniai, tėvai, 

pedagogai, 

švietimo įstaigų 

vadovai 

 Alytaus miesto PPT 

specialistai 

Spalio 1 d. 14.00 val. Pedagogų metodinis 

konsultavimasrengiant  individulų 

pagalbos planą mokiniui 

Mokytojai Piliakalnio 

progimnazija 

Danutė Putkienė, PPT 

psichologė 

Spalio 2 d. 16.00 val.  Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

mokinių profesinis 

konsultavimasRegioniniame 

karjeros centre „Karjeras“ 

Mokiniai Nuotoliniu būdu Danutė Putkienė, PPT 

psichologė 

Spalio 

6, 13 d.  

17.30 val. Efektyvios tėvystės įgūdžių 

mokymai 

 Tėvai (įtėviai, 

globėjai) 

Nuotoliniu būdu 

(Zoom platforma) 

Aušra Žvinakevičiūtė 

Stankevičienė, PPT 

psichologė 

Spalio 6 d. 13.00 val.  PPT darbuotojų pasitarimas PPT darbuotojai Salė Silvija Peštenienė,  

PPT direktoriaus 

pavaduotojašvietimui ir 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas. 

 

Spalio 6 d. 14.00 val. Metodinė konsultacija (atvejų 

analizė) 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų specialieji 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu 

(Zoom platforma) 

Neringa Janušauskienė, PPT 

specialioji pedagogė 

Spalio 6 d. 15.00 val. Metodinė konsultacija  

„Įvairiapusių  raidos sutrikimų 

Lopšelių – 

darželių, bendrojo 

ugdymo mokyklų 

Nuotoliniu būdu 

(Zoom platforma) 

Gerda Šlenfuktaitė, PPT 

logopedė 

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


turinčių vaikų ugdymos(si) 

iššūkiai ir galimybės. Elgesio 

formavimo metodai“ (atvejų 

analizė) 

logopedai 

Spalio 6 d.  15.00 val.  Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

mokinių profesinis konsultavimas 

Regioniniame karjeros centre 

„Karjeras“ 

Mokiniai  Nuotoliniu būdu Vilija Šiugždinytė, PPT 

psichologė 

Spalio 7 d.  9.00 val.  Putinų gimnazijos švietimo 

pagalbos specialistų 

konsultavimas dėl pagalbos 

mokiniui teikimo 

 

Mokytojai Putinų gimnazija Danutė Putkienė, PPT 

psichologė 

Spalio 7 d.  15.00 val.  Kvalifikacijos tobulinimo renginys  

" Fizinio ugdymo pamoka – kas 

naujo?"(6 val.) 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Panemunės 

progimnazija 

Silvija Peštenienė,PPT 

direktoriaus 

pavaduotojašvietimui ir 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas, 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė, 

Dovilė Narkunienė, 

Panemunės progimnazijos 

mokytoja 

 

Spalio 1 d. 12.00 val. Gerosios patirties seminaras 

„Bendruomeniškumo ir 

tautiškumo ugdymas gimnazijoje“ 

Mokytojai A.Ramanausko- 

Vanago gimnazija 

Silvija Peštenienė, PPT 

direktoriaus 

pavaduotojašvietimui ir 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė 

Virginijus Skroblas, 

A.Ramanausko –Vanago 

gimnazijos direktorius 



 

Spalio 12 d. 12.45 val. Seminaras „Kolegialus 

grįžtamasis ryšys – komandinio 

pedagogų darbo veiksmingas 

metodas“ 

Mokytojai Alytaus lopšelis – 

darželis „Du 

gaideliai“ 

 

Registracija 

Semi+ sistemoje. 

 

Silvija Peštenienė, PPT 

direktoriaus 

pavaduotojašvietimui ir 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė 

Jolita Petkevičienė, Alytaus 

Ramanausko – Vanago 

gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

mokyklų veiklos tobulinimo 

konsultantė 

Spalio  

7, 14, 21, 

28 d. 

11.00 val. Mokymai neformaliojo ugdymo 

pedagogams II grupė „Pedagogų 

kompetencijų tobulinimas 

naudojant supervizijos metodą“ (4 

užsiėmimai iš 5) 

Neformaliojo 

ugdymo pedagogai 

Alytaus jaunimo 

centras 

Kristina Baranauskienė, PPT 

psichologė 

Spalio 

13,14,16 d. 

 

14.00  val. Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos kursai 

Klausytojų grupė 

renkama 

Nuotoliniu būdu 

(Zoom platforma) 

Gerda Šlenfuktaitė, PPT 

logopedė 

Spalio 15 d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos „Aukime ir 

auginkime“ profesinių 

kompetencijų tobulinimo praktinė 

konsultacija pradinio ugdymo 

mokytojams „Netinkamo mokinių 

elgesio valdymas pamokose. 

Atvejų analizė“. 

Konsultaciją veda  „Demokratinės 

mokyklos sąjungos“ lektoriai. Bus 

išduodamos Alytaus miesto PPT 

pažymos apie dalyvavimą 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginyje. 

Pradinių klasių 

mokytojai. 

 Po 2 iš  

Senamiesčio, 

Sakalėlio pradinių 

mokyklų, Dzūkijos 

mokyklos, 

„Drevinuko“ 

mokyklos/l.d., 

„Vilties“ 

mokyklos/l.d, Šv. 

Benedikto 

gimnazijos. 

 

 

Pradinių klasių 

Nuotoliniu būdu.  

Užsiregistravusie

ms Semi+ 

sistemoje. 

Prisijungimo 

duomenys bus 

atsiųsti spalio 14 

d. Registracija iki 

spalio 12 dienos. 

Silvija Peštenienė,PPT 

direktoriaus 

pavaduotojašvietimui ir 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas, 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė 

 



Spalio 22 d.  

 

15.00 val. mokytojai. 

 Po 2 iš  

Dainavos, Šaltinių, 

Vidzgirio, 

Volungės, 

Panemunės, 

Po 1 iš Piliakalnio 

ir Likiškėlių 

progimnazijų. 

Spalio 16 d. 9.00 val.  Ugdymo įstaigų psichologių 

metodinio būrelio 

užsiėmimas„Mokymosi visą 

gyvenimą galimybės ir 

suaugusiųjų švietimo svarba“. 

Psichologai PPT salė Kristina Baranauskienė, PPT 

psichologė 

Spalio 16 d. 16.00 val.  Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

mokinių profesinis 

konsultavimasRegioniniame 

karjeros centre „Karjeras“ 

Mokiniai Nuotoliniu būdu Jolanta Dimšienė, PPT 

psichologė 

Spalio 19 d.  

 

14.00 val. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetai, 

kvalifikacijos tobulinimo nuostatų 

pokyčiai. Pedagoginių darbuotojų 

kvalifikacijos plėtojimo ir 

profesijų kompetencijų 

tobulinimas. 

Alytaus miesto 

švietimo įstaigų 

direktorių 

pavaduotojai, 

atsakingi už 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

Nuotoliniu būdu 

arba  

Alytaus m. 

savivaldybės 

tarybos posėdžių 

salėje 

Silvija Peštenienė, PPT 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus 

pareigas, 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė 

 

Spalio 20 d. 15 val. Metodinė konsultacija (atvejų 

analizė) 

Lopšelių – 

darželių, bendrojo 

ugdymo mokyklų 

logopedai 

Nuotoliniu būdu 

(Zoom platforma) 

Gerda Šlenfuktaitė, PPT 

logopedė 

Spalio 20 d. 14.00 val. Metodinė konsultacija (atvejų 

analizė) 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų 

specialiesieji 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu 

(Zoom platforma) 

Neringa Janušauskienė, PPT 

specialioji pedagogė 

Spalio 20 d.  15.00 val.  Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

mokinių profesinis 

konsultavimasRegioniniame 

karjeros centre „Karjeras“ 

Mokiniai Nuotoliniu būdu Vilija Šiugždinytė, PPT 

psichologė 

Spalio 22 d. 7.30 val. išvykstama nuo Edukacinė išvyka- Alytaus miesto Marijampolė, Silvija Peštenienė, PPT 



Alytaus miesto 

savivaldybės 

seminaras„Suvalkijos dvarų 

paveldas – neatsiejama Lietuvos 

kultūros ir istorijos dalis. 

Lyderystės pamokos“. 

švietimo įstaigų 

vadovai 

Vilkaviškis, Šakių 

rajonas 

direktoriaus 

pavaduotojašvietimui ir 

metodiniam darbui,l.e. 

direktoriaus pareigas 

Spalio22 d.  16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius  

į AMSA Švietimo ir sporto 

skyriaus gegužės mėnesio veiklos 

planą 

PPT darbuotojai į Silvijos 

Peštenienėsel.pašt

ą 

Silvija Peštenienė, PPT 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus 

pareigas, 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė 

 

 

Spalio 26 d. 11.00 val.  „Lietuviška muzika ir jos įtaka 

mokinių tautinio ir meninio 

ugdymo procesui“  

Šalies muzikos 

mokytojai 

Muzikos mokykla Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė, 

Violeta Prakapavičienė, 

Muzikos mokyklos mokytoja 

metodininkė 

Spalio 26 d.  10.00 val.  Edukacinė išvyka-seminaras 

„Patirtinio mokymo(si) 

organizavimas panaudojant 

edukacinių programų galimybes“ 

Senamiesčio 

pradinė mokykla 

Trakai Silvija Peštenienė, 

PPT direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus 

pareigas 

Jolita Petkevičienė, 

Senamiesčio pradinės 

mokyklos direktorė, 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė 

 

Iki spalio 

25 d.  

16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius 

į Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos planą 

PPT darbuotojai į Silvijos 

Peštenienės el. 

paštą 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto PPT 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus 

pareigas 

 

Spalio 28 d.  9.00 val. Seminaras „IKT  informacinių 

technologijų galimybių 

išnaudojimas įvairių dalykų 

pamokose“ 

1 – 8 klasių 

mokytojai 

Alytaus  

„Volungės“ 

pagrindinė 

mokykla 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto PPT 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 



darbui, l.e. direktoriaus 

pareigas 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė 

 

 

Spalio 29 d. 12.00 val. Programos „Aukime ir 

auginkime“ profesinių 

kompetencijų tobulinimo 

seminaras, praktinės patirties 

sklaidos renginys „Mokykla - 

kiekvienam vaikui, padedant 

patirti sėkmę“. Bus išduodamos 

Alytaus miesto PPT pažymėjimai 

apie dalyvavimą kvalifikacijos 

tobulinimo renginyje 

Po 3 atstovus iš 

Dzūkijos 

mokyklos, 

progimnazijų, Šv. 

Benedikto 

gimnazijos 

(švietimo pagalbos 

specialistas, 5-8 kl. 

mokytojas, klasės 

auklėtojas, ar 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui), po 2 

atstovus -švietimo 

pagalbos 

specialistą ir 

direktoriaus 

pavaduotoją 

ugdymui iš 

„Drevinuko“, 

„Vilties“ 

mokyklos/ld.,  

Sakalėlio ir 

Senamiesčio 

pradinių mokyklų 

Bus pranešta. 

Registracija 

Semi+ sistemoje. 

Iki spalio 26 d. 

Silvija Peštenienė, PPT 

direktoriaus pavaduotoja, l.e. 

direktoriaus pareigas, 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė 

 

Spalio 30 d. 16.00 val.  Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

mokinių profesinis konsultavimas 

Regioniniame karjeros centre 

„Karjeras“ 

Mokiniai Nuotoliniu būdu Jolanta Dimšienė, PPT 

psichologė 

 

Parengė  

Direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui               Silvija Peštenienė

     


