
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 RUGSĖJO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 
2021-08-31  

 

Data Laikas Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingi 

Rugsėjo  

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.  

(+370)65754599 arba 

rašyti 

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

lt 

Pedagoginės psichologinės, 

socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimas, pedagoginis, 

psichologinis, metodinis 

konsultavimas teikiamas įprastu 

būdu. 

 

Alytaus miesto PPT 

darbuotojai, klientai 

PPT 

 (Miklusėnų 

g.36, Alytus)  

Alytaus miesto 

PPT specialistai 

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


Rugsėjo  

7 d.  

13.00 val.  Darbuotojų pasitarimas PPT specialistai, raštinės 

vedėja, direktoriaus 

pavaduotoja 

administracijai ir ūkiui, 

metodininkė 

PPT salė  Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

Rugsėjo 

 11 d.  

9.00 val.  Projekto "Tėvų ir specialistų, 

dirbančių su vaikais, turinčiais 

raidos sutrikimų, mokymas ir 

kompetencijų didinimas" 

mokymai „Vizualinės 

komunikacijos bei struktūruoto 

ugdymo būdų teoriniai/ praktiniai 

mokymai“ Projektas 

finansuojamas Valstybinio 

visuomenės sveikatos stiprinimo 

fondo prie SAM 

Užsiregistravę  pedagogai  

(pagal Lietuvos autizmo 

asociacijos „Lietaus 

vaikai“ ir asociacijos 

„Šiaulių Lietaus vaikai“ 

skelbimą) 

PPT salė, foje Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

Rugsėjo 

16,17 d.  

14.00 val.  Kvalifikacijos tobulinimo 

programos modulio “Mokytojo 

padėjėjo pagalba mokiniams, 

turintiems vidutinių ir didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

įveikiant emocinius ir elgesio 

sunkumus” tęsinys 
 

Alytaus miesto švietimo 

įstaigų mokytojų padėjėjai, 

lankę mokymus 2021 m. 

birželio mėn.  

Nuotoliniu būdu  
 

Alytaus miesto 

PPT psichologė 

Zita Pupkienė 

Iki rugsėjo 

13  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 

Rugsėjo    

22 d. 

16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius  

į AMSA Švietimo ir sporto 

skyriaus spalio  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 

 

 

Rugsėjo  

  25 d. 

16.00 val. Pateikti informaciją apie renginius 

į Alytaus miesto pedagoginės 

psichologinės tarnybos spalio  

mėnesio planą 

PPT darbuotojai į Silvijos 

Peštenienės 

el.paštą 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui, 

l.e. direktoriaus 

pareigas 

 

Rugsėjo  

28 d.  

9.00 val.  Supervizija Vilniaus rajono 

psichologams 

Vilniaus rajono 

psichologai 

Nuotoliniu būdu Jolanta Dimšienė, 

Alytaus miesto 

PPT psichologė 

Direktoriaus  pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui, 

 l.e. direktoriaus pareigas                                                                                                                                                                  Silvija Peštenienė 

 
 
 


