
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 SPALIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 
2021-09-29  

 

Data Laikas Renginio pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingi 

Spalio 

1-29 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 

pagalbos teikimas, 

pedagoginis, psichologinis, 

metodinis konsultavimas 

teikiamas įprastu ir nuotoliniu 

būdu. 

 

Alytaus miesto PPT 

darbuotojai, klientai 

Alytaus miesto 

PPT 

 (Miklusėnų 

g.36, Alytus)  

Alytaus miesto 

PPT specialistai, 

administracijos 

darbuotojai 

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


Spalio 1 d.  10.00 val.  Kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Švietimo 

lyderystės kaita Lietuvos 

regionų švietimo bei kultūros 

kontekste.  Praktiniai 

aspektai“. 

V modulis edukacinė išvyka - 

kūrybinės dirbtuvės 

„Lyderystės veiksnių įtaka 

neformaliojo švietimo 

įstaigoje. Alytaus jaunimo 

centro ir Druskininkų jaunimo 

užimtumo centro patirtys“. 

 

Alytaus jaunimo centro 

mokytojai 

Druskininkų 

jaunimo 

užimtumo 

centras 

Jūratė Treigienė, 

Alytaus jaunimo 

centro direktorė, 

 

Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

PPT metodininkė 

(Semi+) 

 

Spalio  

1 d. 

2 d.  

8.30 val.  Seminaras „Psichosocialinės 

muzikos pedagogų sveikatos 

harmonizavimo galimybės 

Covid-19 pandemijos metu“. 

Alytaus muzikos mokyklos 

mokytojai 

Alytaus muzikos 

mokykloje, 

Vilniaus muzikų 

sąjungoje, 

Nacionaliniame 

operos ir baleto 

teatre 

Aldona Vilkelienė, 

muzikos mokyklos 

direktorė, 

 

Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

PPT metodininkė 

(Semi+) 

 

Spalio 

 1 d.  

11.00 val.  A.Ramanausko -Vanago 

gimnazijos  I gimnazijos klasės 

gabiųjų mokinių testavimas.  

 

Alytaus A.Ramanausko –

Vanago gimnazijos 

mokiniai 

Alytaus 

A.Ramanausko 

–Vanago 

gimnazijoje 

Vilija Šiugždinytė, 

Alytaus miesto 

PPT psichologė 



Spalio  

 

8 d.  

 

9 d. 

 

25 d. 

 

 

15.00 val. 

10.00 val. 

10.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Švietimo 

lyderystės kaita Lietuvos 

regionų švietimo bei  kultūros 

kontekste.  Praktiniai aspektai“ 

modulis “Edukacinė išvyka – 

kūrybinės dirbtuvės  - 

refleksija “STEAM – ateities 

mokykos lyderių ruošimo 

kelyje. Patirtys Druskininkų ir 

Alytaus miesto švietimo 

įstaigose”. 

Alytaus Panemunės 

progimnazijos mokytojai, 

Druskininkų švietimo 

įstaigų atstovai 

Druskininkuose, 

Alytaus miesto 

Panemunės 

progimnazijoje 

Registracija 

Semi+ sistemoje 

Giedrė 

Romaškienė,  

Alytaus 

Panemunės 

progimnazijos 

direktorė, 

Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

PPT metodininkė 

(Semi+) 

 

Spalio  

11 d. 

18 d. 

25 d. 

 

15.15 val.  Ankstyvosios intervencijos 

programos mokymai. 

Alytaus miesto švietimo 

įstaigų  mokiniai ( pagal 

pateiktą VSB sąrašą) 

Alytaus miesto 

PPT salė 

Aušra 

Žvinakevičiūtė - 

Stankevičienė, 

Alytaus miesto 

PPT psichologė, 

Vilija Šiugždinytė, 

Alytaus miesto 

PPT psichologė 

Spalio  

12 d. 

19 d. 

26 d. 

14.00 val.  Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Mokytojo padėjėjo veiklos 

ypatumai ruošiantis įtraukiojo 

ugdymo įgyvendinimui 

švietimo įstaigoje“  

 III modulis  

“Mokinio padėjėjo vaidmuo 

bendrojo ugdymo įstaigoje, 

pagalba specialiųjų poreikių 

turintiems mokiniams, 

sutrikimų spektras, alternatyvi 

pagalba“. 

 

Tęstiniai mokymai Alytaus 

miesto Dainavos, 

“Volungės”, Likiškėlių 

progimnazijų, Jaunimo 

centro, Putinų, Šv. 

Benedikto gimnazijų, 

“Sakalėlio”, Senamiesčio 

pradinių mokyklų, l.d. “Du 

gaideliai”, “Vyturėlis”  

atstovams. Kitiems-

lapkričio mėn. 

 

Alytaus miesto 

PPT salė 

Renata Grigalienė, 

Alytaus  

„ Drevinuko“ 

mokyklos-darželio, 

vyresnioji 

specialioji 

pedagogė, 

logopedė, 

 

Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

PPT metodininkė 

(Semi+ ) 

 



Spalio 12 d.  9.00 val.  Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Psichologų kompetencijų 

tobulinimas, naudojant 

supervizijos metodą“ III 

modulis „Pagalba vaikams, 

išgyvenantiems krizes“. 

Vilniaus pedagogai Nuotoliniu būdu Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

PPT metodininkė 

(Semi+ ), 

Jolanta Dimšienė, 

Alytaus mesto PPT 

psichologė 

 

Spalio  

13 d. 

14.00 val.  Metodinė konsultacija (atvejų 

analizė). 

Alytaus miesto švietimo 

įstaigų specialieji 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu Gerda Šlenfuktaitė, 

Alytaus miesto 

PPT logopedė, 

Neringa 

Janušauskienė, 

Alytaus miesto 

PPT specialioji 

pedagogė 

Spalio  

16 d. 

10.00 val. Projekto "Tėvų ir specialistų, 

dirbančių su vaikais, turinčiais 

raidos sutrikimų, mokymas ir 

kompetencijų didinimas" 

modulio  „Sensorinė 

integracija“ tęstiniai mokymai. 

 Pasvalio švietimo 

pagalbos tarnyboje 

užsiregistravę pedagogai 

Alytaus miesto 

PPT salė 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus  

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui 



Spalio 

 18 d. 

14.00 val.  Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Kompetencijomis grįstas 

atnaujintas ugdymo turinys“  

II modulis „Kompetencijomis 

grįstas ugdymas: patirtimi 

grindžiamas pasirengimas  

dirbti pagal atnaujintas BUP“. 

 

Alytaus Senamiesčio 

pradinės mokyklos 

pedagogai 

Alytaus miesto 

Senamiesčio 

pradinėje 

mokykloje 

Jolita Petkevičienė, 

Alytaus 

Senamiesčio 

pradinės mokyklos 

direktorė, 

 

Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

PPT metodininkė  

( Semi+) 

 

Spalio  

18 d.  

16.00 val.  Viktoras Kuprevičius – 

“Skambanti muzikos istorija”. 

Seminaras–koncertas 

kompozitoriaus Viktoro 

Kuprevičiaus 120-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Alytaus miesto muzikos 

mokytojai  

Alytaus muzikos 

mokyklos salė, 

pasikeitus 

situacijai –

nuotoliniu būdu. 

Registracija 

Semi+ sistemoje 

Aldona Vilkelienė, 

Alytaus muzikos 

mokyklos 

direktorė, 

Ingrida 

Krikščiūnienė, 

Alytaus muzikos 

mokyklos 

vyresnioji 

mokytoja, 

Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

metodininkė 

(Semi+) 

 

Spalio 21 d  15.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras „Matematinio 

ugdymo inovacijos“, lektorė 

dr. doc. V. Sičiūnienė 

Alytaus miesto 

matematikos mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu. 

Registracija 

Semi + 

sistemoje 

Asta 

Grimalauskienė, 

Alytaus 

A.Ramanausko –

Vanago gimnazijos 

matematikos 

mokytoja,  

Birutė 

Černevičienė 

Alytaus miesto 

metodininkė  

( Semi+) 



 

Spalio mėn.  Festivalis „Po lino žiedu“. Alytaus miesto 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogai 

Nuotoliniu būdu Birutė 

Černevičienė, 

Alytaus miesto 

PPT metodininkė  

( Semi+) 

 

Spalio   

22 d. 

16.00 val. Pateikti informaciją apie 

renginius  

į AMSA Švietimo ir sporto 

skyriaus lapkričio  mėnesio 

veiklos planą. 

PPT darbuotojai į Alytaus miesto 

PPT el.paštą 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui 

 

Spalio  

25 d. 

16.00 val. Pateikti informaciją apie 

renginius į Alytaus miesto 

pedagoginės psichologinės 

tarnybos spalio  mėnesio planą. 

PPT darbuotojai į Alytaus miesto 

PPT el.paštą 

Silvija Peštenienė, 

Alytaus miesto 

PPT direktoriaus 

pavaduotoja 

švietimui ir 

metodiniam darbui 

Spalio 

 27 d. 

 

14.00 val.  Metodinė konsultacija  

(atvejų analizė) 

Likiškėlių progimnazijos 

specialieji pedagogai 

Nuotoliniu būdu Gerda Šlenfuktaitė, 

Alytaus miesto 

PPT logopedė, 

Neringa 

Janušauskienė, 

Alytaus miesto 

PPT specialioji 

pedagogė 

Antradieniais 

pagal poreikį 

13.00-14.00 val.  Darbuotojų susirinkimai PPT specialistai, raštinės 

vedėja, direktoriaus 

pavaduotoja 

administracijai ir ūkiui, 

metodininkė 

 Alytaus miesto 

PPT direktorius 

Direktoriaus  pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui, 

 l.e. direktoriaus pareigas                                                                                                                                                           Silvija Peštenienė 



 
 
 


