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Direktoriaus pavaduotoja švietimui  

ir metodiniam darbui,  

l. e. direktoriaus pareigas  

 

Silvija Peštenienė 

  

 

 

ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

2021 METŲ KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 
 

2021-02-26 Nr. L- 

Alytus 
 

Data Laikas Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingi 

Kovo 2 d.  13.00 val.  Darbuotojų pasitarimas. PPT specialistai, 

raštinės vedėja, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

administracijai ir ūkiui 

Nuotoliniu būdu Silvija Peštenienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas 



Kovo 2 d.  12.30 val.  Seminaras pedagogams „Zipio 

draugai“ 

Pedagogai Nuotoliniu būdu Zita Pupkienė, 

psichologė 

Kovo 

1 - 31 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 54 599 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 

Nuotoliniu būdu 

(ypatingais atvejais 

dėl kontaktinio 

konsultavimo 

sprendžia 

specialistas) 

 PPT specialistai 

Kovo 

2,9,16,23, 

30 d.  

16.00-18.00 val. Dėmesingu įsisąmoninimu grįsta 

streso valdymo programa. 

Pedagogai Nuotoliniu būdu 

 

 

Aušra Stankevičienė, 

psichologė 

Kovo 

8d.  

12.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

“Esminiai pagalbos sau ir klientams 

aspektai: nuo streso valdymo iki 

psichologinės krizės” 1 modulis 

„Emociniai ir bendravimo sunkumai: 

kaip padėti sau ir kitiems?“ (8 

ak.val.).  

Dalyvio mokestis 15 Eur. 

Lektorė Valija Šap. 

Pedagogai Nuotoliniu būdu Birutė Černevičienė, 

metodininkė 

Kovo 

10 d.  

14.00 val. Nuotolinė metodinė konsultacija 

(atvejų analizė) 

Logopedai, specialieji 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu Gerda Šlenfuktaitė, 

logopedė 

Neringa Janušauskienė, 

specialioji pedagogė 

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


Kovo 12 d.  9.00 val.  Supervizijų grupė „Problemiško 

vaiko konsultavimas“ 

Alytaus miesto 

švietimo įstaigų 

psichologai 

Nuotoliniu būdu Kristina Baranauskienė, 

psichologė 

Jolanta Dimšienė, 

psichologė 

Kovo  

16 d.  

16.00 val. Dėl registravimosi į renginius 

elektroninėje sistemoje Semiplius, 

ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo 

programų ir renginių. 

(metodinių būrelių pirmininkams) 

Alytaus miesto 

metodinių būrelių 

pirmininkai 

Nuotoliniu būdu Silvija Peštenienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas 

 

Birutė, Černevičienė, 

metodininkė 

Kovo 18 ir 19 

d.  

12.00 val.  Kvalifikacijos tobulinimo programos 

“Esminiai pagalbos sau ir klientams 

aspektai: nuo streso valdymo iki 

psichologinės krizės” 2 modulis 

„Savižudybės grėsmės atpažinimas, 

vertinimas ir pirmos emocinės 

pagalbos teikimas“(16 ak. val.). 

Dalyvio mokestis 29 Eur. 

Lektorė Valija Šap 

 

Pedagogai Nuotoliniu būdu Birutė Černevičienė, 

metodininkė 

Kovo 

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 

Kovo  

24 d.  

14.00 val.  Nuotolinė metodinė konsultacija 

(atvejų analizė) 

Logopedai, specialieji 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu Gerda Šlenfuktaitė, 

logopedė 

Neringa Janušauskienė, 

Specialioji pedagogė 



Kovo  

25 d. 

16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius į 

Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

balandžiomėnesio planą 

PPT darbuotojai į Silvijos 

Peštenienės el.paštą 

Silvija Peštenienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas 

Kovo 25 d.  13.00 val.  Konferencija „Olweus patyčių 

prevencijos programa - patyčių 

mažėjimo mokykloje garantas. 

Iššūkiai ir galimybės“ 

Dalyvio mokestis 2 Eur. 

Pedagogai, švietimo 

įstaigų vadovai 

Nuotoliniu būdu Silvija Peštenienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir metodiniam 

darbui, l.e. direktoriaus 

pareigas, 

Ramutė Vitienė, 

Alytaus 

miesto PPT socialinė 

pedagogė 

Kristina Baranauskienė, 

Alytaus miesto PPT 

Iki kovo 25 d.  16 val.  Fotografijų konkursas „Draugystei 

nereikia žodžių“ (skirtas patyčių 

prevencijai)  

5- 8, 9-12 kl. mokiniams. 

Nuostatai bus atsiųsti 

Miesto mokyklų 

mokiniai 

Į el.paštą Silvija Peštenienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas 

 

Ramutė Vitienė, 

socialinė pedagogė 

Kristina Baranauskienė, 

psichologė 

Kovo 

29 ir 30 d. 

12.00 val.  Kvalifikacijos tobulinimo programos 

“Esminiai pagalbos sau ir klientams 

aspektai: nuo streso valdymo iki 

psichologinės krizės” 3 modulis 

„Psichologinės krizės ir traumos. 

Efektyvios pagalbos teikimo 

klientams svarbiausi aspektai“ (16 

Pedagogai Nuotoliniu būdu Birutė Černevičienė, 

metodininkė 



ak.val.). 

Dalyvio mokestis 29 Eur. 

Lektorė Valija Šap 

 

 

Bus pranešta Bus pranešta Papildomi pasitarimai PPT 

darbuotojams 

PPT darbuotojai Nuotoliniu būdu Silvija Peštenienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja švietimui ir 

metodiniam darbui, l.e. 

direktoriaus pareigas 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui        Silvija Peštenienė 

 

 


