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ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

2021 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2021-04-30 Nr. L- 

Alytus 
 

Data Laikas Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingi 

Gegužės 

mėn. 3, 10, 

17, 27 d.  

 

15.00 val. Kursai „Microsoft Office 365 įrankių 

naudojimas ugdymo procese“. 

Alytaus miesto 

A.Ramanausko –Vanago 

gimnazijos pedagogai 

Nuotoliniu būdu. 

Registracija 

Semi+ sistemoje 

Silvija 

Peštenienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam 

darbui, l.e. 

direktoriaus 

pareigas, 

Birutė 

Černevičienė, 



Alytaus miesto 

PPT metodininkė, 

A.Ramanausko-

Vanago 

gimnazijos 

pedagogai:  

 Tomas Balynas, 

informacinių 

technologijų 

mokytojas 

metodininkas. 

 

Asta 

Grimalauskienė, 

matematikos ir 

informacinių 

technologijų 

mokytoja 

metodininkė,   

Loreta Mazėtytė, 

informacinių 

technologijų 

mokytoja 

ekspertė,  

Jovita 

Žilinskienė, anglų 

kalbos mokytoja 

ekspertė.  

 



Gegužės 

4 d., esant 

poreikiui-

antradieniais 

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 

Gegužės 7 d.  9.00 val.  Alytaus miesto ugdymo įstaigų 

psichologų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Alytaus miesto ugdymo 

įstaigų psichologai 

Nuotoliniu būdu Kristina 

Baranauskienė, 

Alytaus miesto 

PPT psichologė 

Gegužės 

3 - 28 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. 

 

Mokiniai, tėvai, pedagogai, 

švietimo įstaigų vadovai 

Kontaktiniu/nuoto

liniu būdu 

 PPT specialistai 

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


Iki gegužės 

13 d. siųsti 

darbelių 

nuotraukasel.

pkonkursas79

@gmail.com 

 

 Virtuali piešinių paroda  

„Mano šeima – mano pasaulis“, skirta 

Tarptautinei šeimos dienai.  

Dalyviai-ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų ugdytiniai. 

 

Virtuali paroda 

Alytaus miesto 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos Fb 

paskyroje nuo 

gegužės 15 

Silvija 

Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam 

darbui, l.e. 

direktoriaus 

pareigas 

Ramutė Vitienė, 

Alytaus miesto 

PPT socialinė 

pedagogė 

Gegužės 

 

 

 

 

 

 

12, 13, 14 d. 

 

 

 

 

 

4, 5, 6 d. 

13.00 val. 

 

 

 

 

 

19, 20, 21 d. 

13.00 val., 

13.00 val.  

 

Kvalifikacijos tobulinimo programa 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

auklėtojų padėjėjoms „Auklėtojų 

padėjėjos–švietimo įstaigų ugdymo 

proceso dalis“. 

 

Pirma grupė:  

IV modulis „Sunkias gyvenimo 

situacijas išgyvenantis vaikas: 

pagalbos galimybės.“ (A. 

Žvinakevičiūtė-Stankevičienė 

 

Antra grupė: 

III modulis “Vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

emocinės, elgesio, bendravimo 

problemos bei pagalbos jiems 

būdai”(lektorė Z. Pupkienė).  

 

IV modulis „Sunkias gyvenimo 

situacijas išgyvenantis vaikas: 

Alytaus miesto 

ikimokyklinių įstaigų 

auklėtojų padėjėjai 

Nuotoliniu būdu Silvija 

Peštenienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam 

darbui, l.e. 

direktoriaus 

pareigas, 

Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

PPT metodininkė 

 

mailto:konkursas79@gmail.com
mailto:konkursas79@gmail.com


 

 

 

pagalbos galimybės.“ (A. 

Žvinakevičiūtė-Stankevičienė) 

 

Gegužės  

17 d. 

15.00 val.  Paskaita „Vertinimas anglų kalbos 

pamokose: rašto darbų vertinimas ir 

IT įrankių panaudojimo galimybės“. 

Dalyvio mokestis 2 eurai. 

Alytaus rajono anglų k. 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu. 

Registracija Semi 

+ sistemoje 

Ramunė 

Petrosian, Agnė 

Ingelevičienė, 

Alytaus miesto 

A.Ramanausko –

Vanago 

gimnazijos 

mokytojos 

Gegužės  

19 d.  

10.00 val.  Seminaras „Pietų Lietuvos pučiamųjų 

instrumentų orkestrų tradicijų tąsa 

nūdienos aktualijų kontekste“. 

Dalyvio mokestis 2 eurai. 

 

Muzikos ir neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

Nuotoliniu būdu. 

Registracija Semi 

+ sistemoje 

Silvija 

Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam 

darbui, l.e. 

direktoriaus 

pareigas, 

Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

PPT metodininkė, 

 

Druskininkų M. 

K.Čiurlionio 

meno mokyklos 

mokytojas 

ekspertas Juozas 

Mikolainis, 

 



Gegužės 

21 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 

 

 

Gegužės 

11, 25 d. 

9.00 val. Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo 

programa - Psichologų kompetencijų 

tobulinimas, naudojant supervizijos 

metodą. 

Vilniaus rajono 

psichologams 

Nuotoliniu būdu Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

PPT metodininkė, 

Jolanta Dimšienė, 

Alytaus miesto 

PPT psichologė 

Gegužės 

11 d.,20 d. 

 

13.15 val.  Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų sveikatos 

stiprinimas: fizinis aktyvumas ir 

psichologinė sveikata. Šiandienos 

iššūkiai, geroji patirtis, stiprinant 

vaikų sveikatą“II modulis „Geroji 

patirtis ir iššūkiai, stiprinant vaikų 

sveikatą“. 

 

Alytaus l.d. „Pušynėlis“, 

„Saulutė‘ 

 

Nuotoliniu būdu. 

Registracija 

Semi+ sistemoje. 

Silvija 

Peštenienė,  

direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam 

darbui, l.e. 

direktoriaus 

pareigas 

 

Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

PPT metodininkė  

Aldona 

Česnulienė, 

Alytaus l-d. 

„Pušynėlis“  



Irena Andžiulytė, 

Alytaus l.-d. 

„Saulutė“- 

direktorė 

 

Gegužės 

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 

Gegužės 26 

d.  

14.00 val. „Smurtas artimoje aplinkoje 

pandemijos metu. Situacijos apžvalga. 

Kas žinotina ugdymo įstaigoms 

teikiant savalaikę pagalbą vaikams 

patyrusiems fizinį ar psichologinį 

smurtą artimoje aplinkoje?“. 

Ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojai, socialiniai 

pedagogai, psichologai 

Nuotoliniu būdu Silvija 

Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam 

darbui, l.e. 

direktoriaus 

pareigas 

Ramutė Vitienė, 

Alytaus miesto 

PPT socialinė 

pedagogė 

Laikas bus 

derinamas 

 Mokymai mokytojų padėjėjams Mokytojų padėjėjai Nuotoliniu būdu Silvija 

Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam 

darbui, l.e. 



direktoriaus 

pareigas 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui                       Silvija Peštenienė 


