
 

 
 

 
 

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 BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2021-03-31 L- 

Alytus 

 

Data Laikas Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingi 

Balandžio 

 1 d.  

14.00 val.  Nuotolinė metodinė konsultacija 

(atvejų analizė) 

Alytaus miesto 

savivaldybės švietimo 

įstaigų logopedai, 

specialieji pedagogai 

Nuotoliniu būdu Gerda 

Šlenfuktaitė, 

logopedė 

Neringa 

Janušauskienė, 

specialioji 

pedagogė 



Balandžio  

1 d.  

15.00 val.  Susitikimas „Mokytojo padėjėjas: 

 sėkmės ir problemos, 

bendradarbiavimas įstaigoje ir su 

Alytaus miesto pedagogine 

psichologine tarnyba”  

 

Alytaus miesto 

savivaldybės švietimo 

įstaigų 

direktoriųpavaduotojai, 

atsakingi už specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokinių  ugdymą ir PPT 

specialistai 

 

Nuotoliniu būdu Silvija 

Peštenienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam 

darbui, l.e. 

direktoriaus 

pareigas 

Balandžio  

6 d., esant 

poreikiui-

13,20,27 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 

6, 7, 9 d  

 

19, 20, 21 d.   

 

 

nuo 12.30 val. (po 8 ak. 

val.) 

nuo 14.00 val. (po 8 ak. 

val.), 12 ak.val. 

savarankiškas darbas. 

Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos kursai. 

Lektorės Gerda Šlenfuktaitė, 

logopedė ir Jolanta Dimšienė, 

psichologė.  

Dalyvio mokestis - 50 eurų 

 

Pedagogai Registruotis Semi+ 

sistemoje nuo kovo 

25 dienos,skambinti 

pasiteirauti tel. (8 

315) 75 507.  

 

Birutė 

Černevičienė, 

metodininkė 

Balandžio  

6 d.  

16.00 val.  Streso valdymo grupės užsiėmimas 

(8-tas, baigiamasis) 

Mokytojai Nuotoliniu būdu Aušra 

Stankevičienė, 

psichologė 

Balandžio 

mėn.  

 

 

 

 

 

 

Sutartu laiku 

 

 

 

Balandžio mėnuo – autizmo 

priėmimo mėnuo: 

 

Fotografijų konkurso „Draugystei 

nereikia žodžių“ (skirtas patyčių 

prevencijai) 5- 8, 9-12 kl. 

mokiniams laureatų 

apdovanojimas. 

Mokiniai, mokytojai Nuotoliniu būdu 

 

 

 

 

 

 

 

Silvija 

Peštenienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam 

darbui, l.e. 

direktoriaus 



 

Kovo 29-

balandžio 4 

d.  

 

 

 

 

 

 

Balandžio 29 

d. 

 

 

 

 

 

 

17.30 val.  

 

Papuošti švietimo įstaigų aplinkas ( 

medį krūmą, logotipą ar kt.) 

mėlynos spalvos simboliais, taip 

išreiškiant palaikymą šeimoms, 

auginančioms autizmo spektro 

sutrikimą turinčius vaikus. 

 

Radijo stoties FM99 laida „Vaiko 

pasaulis - suaugusiųjų pasaulyje“. 

 

Psichologės K. Baranauskienės 

pokalbis su mokinių tėvais “Kodėl 

svarbu pastebėti ir įvardinti 

mokinių stiprybes?“ 

 

Nufotografuoti, 

nuotraukas balandžio 

1 d.  

atsiųsti el. paštu 

konkursas79@ 

gmail.com 

 

 

 

Registruotis  

tarnybospsichologai

@gmail.com 

 

pareigas, 

Ramutė 

Vitienė, 

socialinė 

pedagogė, 

Kristina 

Baranauskienė, 

psichologė 

Balandžio 

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/nuotolin

iu būdu 

 PPT 

specialistai 

Balandžio 

13, 14, 16 d. 

(I mod.1 gr.) 

 

 

 

 

19, 20, 23 d. 

(II mod. 1 

gr.) 

 

 

 

 

13.00 val.  

 

Kvalifikacijos tobulinimo programa 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

auklėtojų padėjėjoms „Auklėtojų 

padėjėjos–švietimo įstaigų ugdymo 

proceso dalis“. 

Pirma grupė:  

I modulis „Specialiosios pagalbos 

įtraukiajame ugdyme pagrindai“ 

(lektorė G. Šlenfuktaitė), 

 

II modulis „Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų psichologinė, socialinė ir 

emocinė raida bei asmenybės 

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


 

 27, 28, 29 d. 

(III mod.1 

gr.) 

 

 

 

 

20, 21, 23 d. 

(I mod. 2 gr.) 

 

 

 

26, 27, 30 d. 

(II mod. 2 

gr.) 

ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 

(lektorė V. Šiugždinytė), 

 

III modulis “Vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

emocinės, elgesio, bendravimo 

problemos bei pagalbos jiems 

būdai”(lektorė Z. Pupkienė).  

Antra grupė: 

 I modulis „Specialiosios pagalbos 

įtraukiajame ugdyme pagrindai“ 

(lektorė G. Šlenfuktaitė), 

 

II modulis „Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų psichologinė, socialinė ir 

emocinė raida bei asmenybės 

ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 

(lektorė V. Šiugždinytė). 

 

Balandžio 15 

d.  

13.00 val. Psichoedukacinis užsiėmimas 

"Mokomės bendrauti, pažindami 

save ir kitus“ 

Piliakalnio progimnazijos 

8 kl. mokiniai 

Nuotoliniu būdu Aušra 

Stankevičienė, 

psichologė 

Balandžio 

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 

 

Balandžio 22 

d.  

9.00 val.  Seminaras "Dėmesingumo 

(mindfulness) praktikų taikymas, 

dirbant su vaikais ir paaugliais" 

 ( 6 ak.val.) 

Alytaus miesto 

savivaldybės švietimo 

įstaigų psichologai 

Nuotoliniu būdu Aušra 

Stankevičienė, 

psichologė 

Balandžio 21 

d. 

13.15 val.  Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Vaikų sveikatos 

 Alytaus l.d. „Du 

gaideliai“ pedagogai 

Nuotoliniu būdu Birutė 

Černevičienė, 



 

29 d. 

 

 

stiprinimas: fizinis aktyvumas ir 

psichologinė sveikata. Šiandienos 

iššūkiai, geroji patirtis, stiprinant 

vaikų sveikatą“II modulis „Geroji 

patirtis ir iššūkiai, stiprinant vaikų 

sveikatą“ 

 

 

Alytaus „Vilties“ 

mokyklos-darželio 

pedagogai 

metodininkė 

Balandžio  

26 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 

 

Balandžio 28 

d.  

14.00 val.  Nuotolinė metodinė konsultacija 

(atvejų analizė) 

Logopedai, specialieji 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu Gerda 

Šlenfuktaitė, 

logopedė 

Neringa 

Janušauskienė, 

specialioji 

pedagogė 

Balandžio 29 

d.  

10.00 val.  Projektas, skirtas tarptautinei šokio 

dienai paminėti „Šoku aš, šoki tu, 

šokame visi kartu“.  

Registracija Semi + sistemoje 

Pedagogai Nuotoliniu būdu Birutė 

Černevičienė, 

metodininkė 

 

Metodininkė                Birutė Černevičienė 


