
 
 

 
 

ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 

 

 

TVIRTINU 

Direktoriaus pavaduotoja  administracijai ir ūkiui,  

pavaduojanti direktoriaus pavaduotoją švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l. e. direktoriaus pareigas 

 

Birutė Černevičienė 

 

 

ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

2021 METŲ BIRŽELIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 
 

2021-05-31 Nr. L- 

Alytus 

 

Data Laikas Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingi 

Birželio 

3,7,14 d. 

15.00 val.  Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo 

programa  „Microsoft Office 365 

įrankių naudojimas ugdymo 

procese“ A.Ramanausko –Vanago 

gimnazijos bendruomenei. 

 

Alytaus A.Ramanausko –

Vanago gimnazijos 

pedagogai. 

Nuotoliniu būdu 

Registracija 

Semi+ sistemoje 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė Loreta 

Mazėtytė, A. Ramanausko –

Vanago gimnazijos 

informacinių technologijų 

mokytoja ekspertė 



Birželio 

2.3,4 d.  

 

15.00 val.  Kvalifikacijos tobulinimo 

programa Ilgalaikės programos 

„Auklėtojų padėjėjos – švietimo 

įstaigų ugdymo proceso dalis“ 

 

IV modulis - Sudėtingos situacijos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje:  

pagalbos vaikui galimybės 

 

Alytaus miesto 

ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų auklėtojų padėjėjos. 

Nuotoliniu būdu 

Registracija 

Semi+ sistemoje 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė, 

Aušra Stankevičienė, PPT 

psichologė 

Birželio  

9 d.  

 Kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Kompetencijomis 

grįstas atnaujintas ugdymo 

turinys“ 1 modulis „Ugdymo 

turinio atnaujinimo tikslas, 

kryptis, etapai, galimybės ir 

iššūkiai mokykloje“. (6 akad. val.) 

Senamiesčio pradinės 

mokyklos bendruomenei 

Nuotoliniu 

būdu. 

Registracija 

Semi+ sistemoje 

Silvija Peštenienė, PPT 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 

darbui, l. e. direktoriaus 

pareigas, 

Birutė Černevičienė, PPT 

metodininkė, 

Jolita Petkevičienė, 

Senamiesčio pradinės 

mokyklos direktorė, 

Violeta Mikalauskienė, 

Senamiesčio pradinės 

mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Birželio 

15 d.  

 

13.00 val.  Darbuotojų pasitarimas PPT specialistai, raštinės 

vedėja, direktoriaus 

pavaduotoja 

administracijai ir ūkiui, 

metodininkė 

Nuotoliniu būdu Silvija Peštenienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 

darbui, l. e. direktoriaus 

pareigas 

Birželio  

16,17,18 d.  

14.00-16.00 val. Mokymai mokyklų mokytojų 

padėjėjams 

Mokytojų padėjėjai Nuotoliniu 

būdu. 

Registracija 

Semi + 

Birutė Černevičienė, 

PPT metodininkė, 

Zita Pupkienė, PPT 

psichologė 



sistemoje 

Birželio  

1 - 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) 657 

54599 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 

Kontaktiniu/nuo

toliniu būdu 

 PPT specialistai 

Birželio 

22 d. 

16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius  

į AMSA Švietimo ir sporto 

skyriaus balandžio mėnesio 

veiklos planą 

PPT darbuotojai į Silvijos 

Peštenienės el. 

paštą 

Silvija Peštenienė,  

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus 

pareigas 

 

 

Birželio 

25 d. 

16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius 

į Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos balandžio 

mėnesio planą 

PPT darbuotojai į Silvijos 

Peštenienės el. 

paštą 

Silvija Peštenienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 

darbui, l. e. direktoriaus 

pareigas 

 

 
 

Metodininkė                        Birutė Černevičienė 
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