
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALYTAUS  MIESTO  PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ  TARNYBA 

 

 

                                                              TVIRTINU 

                                                                                                     Direktoriaus pavaduotoja švietimui 

                                                                                ir metodiniam darbui,  

                                                                                     l.e. direktoriaus pareigas  

 

 

                                                                          Silvija Peštenienė 

 

ALYTAUS  MIESTO  PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS  TARNYBOS 

 

2021 METŲ LIEPOS – RUGPJŪČIO  MĖNESIŲ VEIKLOS PLANAS 
2021-06-29  

 

Data Laikas Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingi 

Liepos  

7-31 d. , 

rugpjūčio 

2-20 d. 

Pirmadienį - ketvirtadienį 

8.00 - 12.00 val., 12.45 – 

17.00 val., penktadienį 

8.00 - 12.00 val., 12.45 - 

15.45 val. 

Kreiptis tel.  

(+370)65754599 arba 

rašyti 

el.p.ampt@ppt.alytus.lm.

lt 

Konsultuoja budintis psichologas 

sutartu laiku.  

 

Nuo rugpjūčio 23 d. pedagoginės 

psichologinės, socialinės 

pedagoginės pagalbos teikimas, 

pedagoginis, psichologinis, 

metodinis konsultavimas 

teikiamas įprastu būdu. 

 

Alytaus miesto PPT 

darbuotojai, klientai 

PPT 

 (Miklusėnų 

g.36, Alytus) 

kontaktiniu/ 

nuotoliniu būdu 

Alytaus miesto 

PPT specialistai 

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


Rugpjūčio 

16-19 d. 

 

 

 

 

24 d.  

13.00-17.00 val.  

 

 

9.00-17.00 val.  

 

 

 

Socialinių partnerių - Alytaus 

autizmo asociacijos projekto 

„Patirti gamtą - patirti save“  

vasaros dienos stovykla vaikams. 

 

 

Seminaras – edukacinės dirbtuvės  

(Pojūčių teatras, Mamos ir 

mažylio studija, dirigentas Marius 

Reklaitis) 

Savanoriai 

 

 

 

 

 

Mokytojai,  švietimo 

pagalbos specialistai, 

mokytojų padėjėjai, vaikų 

dienos centrų darbuotojai 

Jiezno g. 1, 

Alytus 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

Ramutė Vitienė, 

Alytaus miesto 

PPT socialinė 

pedagogė 

Rugpjūčio 

18 - 19  d.  

Pagal renginio programą Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys „Kokie pokyčiai 

švietimo sistemos laukia?“ 

Lietuvos mokytojų 

profesinės sąjungos 

deleguoti atstovai 

Prienų rajonas, 

„Harmony Park“ 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas, 

Meilė Platūkienė, 

Alytaus Adolfo 

Ramanausko -

Vanago gimnazijos 

mokytoja 

 

Rugpjūčio 

18-26 d.  

Pagal programą  

(jei susirinks grupė) 

Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos kursai “ 

 

modulis “Specialiosios 

pedagogikos psichologijos kursai” 

 

Švietimo įstaigų pedagogai Nuotoliniu būdu Jolanta Dimšienė, 

Alytaus miesto 

PPT psichologė, 

Gerda Šlenfuktaitė, 

Alytaus miesto 

PPT logopedė 



Rugpjūčio 

24 d.  

Pagal renginio programą     

Rugpjūčio 

23-24 d.  

Pagal programą Interreg V–A Lietuvos–Lenkijos 

bendradarbiavimo 

programos projekto  Nr. LT-PL-

4R-296 „Bendradarbiavimas– 

terapijos sėkmė“ 

susitikimas 

 

Projekto ekspertų komanda Projekto 

partnerių 

įstaigose 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

Ramutė Vitienė, 

Alytaus miesto 

PPT socialinė 

pedagogė 

Rugpjūčio 

26 d. 

Iki 16.00 val. Pateikti darbo 2021-2022 m.m. 

grafikų projektus 

PPT darbuotojai  

Jurgitai 

Stadalnykaitei, 

PPT raštinės 

vedėjai 

Alytaus miesto 

PPT darbuotojai 



Rugpjūčio 

26 d.  

13.00 val.  Profesinių kompetencijų 

tobulinimo renginys ,,Atvertys: 

Marijos Gimbutienės 

fenomenas‘‘, skirtas LR Seimo ir 

UNECO paskelbtiems Marijos 

Gimbutienės Metams pažymėti. 

Registracija per Semi+. 

Alytaus rajono 

savivaldybės pedagogai 

Kurnėnų 

Lauryno 

Radziukyno 

mokykla, 

Alytaus rajonas 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

Rugpjūčio 

31 d. 

13.00 val.  Darbuotojų pasitarimas PPT specialistai, raštinės 

vedėja, direktoriaus 

pavaduotoja 

administracijai ir ūkiui, 

metodininkė 

Metodinis kab. 

arba nuotoliniu 

būdu 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

Liepos 1- 

rugpjūčio 

31 d.  

 

Įstaigos darbo metu Alytaus Jaunimo centro dailės ir 

keramikos studijos 

„Vingiorykštė“ mokytojos Ilonos 

Junevičienės  pastelių paroda 

Pedagogai Alytaus miesto 

PPT foje 

 Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

Rugpjūčio    

23 d. 

16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius  

į AMSA Švietimo ir sporto 

skyriaus rugsėjo  mėnesio veiklos 

planą 

PPT darbuotojai į Silvijos 

Peštenienės 

el.paštą 

Silvija Peštenienė,  

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

 



 

Rugpjūčio  

  25 d. 

16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius 

į Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos rugsėjo  

mėnesio planą 

PPT darbuotojai į Silvijos 

Peštenienės 

el.paštą 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

 

Direktoriaus  pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui, 

 l.e. direktoriaus pareigas                                                                                                                                                                  Silvija Peštenienė 

 


