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2016 - 2017 m. m. metodinę veiklą Palangos mieste vykdė 22 metodiniai būreliai. Metodinių 

būrelių sąrašas ir jų veiklos analizė pateikta 1 priede. Šiais mokslo metais pedagogai vedė 91 atvirą 
pamoką ir veiklą, parengė ir aprobavo 37 metodines priemones (daugiausia ikimokyklinio amžiaus 
vaikams), vyko 47 teminės parodos. Suorganizuota Respublikinė konferencija „Inovatyvių metodų 
panaudojimas ugdomojoje veikloje“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, dvi 
mokinių konferencijos: Socialinių mokslų dalykų konferenciją „Lietuva šiandien“, skirta Kovo 11 
d. paminėti ir konferenciją „Matematika aplink mus“. Vyko tarptautinis jaunųjų menininkų 
seminaras „Gintarinė svetainė“. Savo gerąja patirtimi pedagogai dalinosi 13 metodinių dienų, 
apskritųjų stalų, diskusijų ir gerosios patirties seminarų: „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios 
programos įgyvendinimo iššūkiai“; „Aukime kartu...“, pagal tarptautinį prevencinį projektą 
„Vaiko kelias į gražią kalbą“ ; „Muzikos įtaka ikimokykliniame amžiuje“; „Per kalbą - pilietinio 
sąmoningumo link", skirta poeto K. Bradūno 100 - osioms gimimo metinėms, „Mokinio – gamtos 
tyrėjo samprata“ ir kt. Palangos miesto pedagogai skaitė 51 paskaitą, pranešimą, vedė praktinius 
užsiėmimus, projektų pristatymus. Taip pat 2016 - 2017 m. m. pedagogai organizavo daug kitų 
renginių: koncertų, spektaklių, edukacinių, tradicinių renginių, šventinių popiečių ir kt. Lentelėje 
pateiktas visų metodiniuose būreliuose vykdytų veiklų ir kitų renginių procentinis santykis. 

 

Metodinis būrelis 
Kiti 

renginiai 
Iš viso 
veiklų 

Santykis, 
procentais 

Anglų kalbos mokytojų 5 16 31 

Biologijos ir chemijos mokytojų 7 13 54 

Fizikos mokytojų 6 18 33 

Geografijos mokytojų 3 7 43 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 9 48 19 

Informacinių technologijų mokytojų 5 12 42 

Istorijos mokytojų 5 9 56 

Kūno kultūros mokytojų 4 10 40 

Lietuvių kalbos mokytojų 8 21 38 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų   19 0 

Matematikos mokytojų 8 19 42 

Muzikos mokytojų 14 25 56 

Pailgintos dienos grupių pedagogų 4 12 33 

Palangos Stasio Vainiūno meno 
mokyklos mokytojų 

8 35 23 

Pradinių klasių mokytojų 11 17 65 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų 4 14 29 

Psichologų ir socialinių pedagogų   4 0 

Rusų kalbos mokytojų 4 9 44 

Šokio, teatro ir dailės mokytojų 3 24 13 

Technologijų mokytojų 4 7 57 

Tikybos mokytojų   6 0 

Vokiečių kalbos mokytojų 5 11 45 

Iš viso 117 356 33 



Stebint lentelėje pateiktus rezultatus, 2017 m. gegužės mėnesį organizuotame 
Palangos miesto mokyklų metodinės tarybos susirinkime buvo iškeltas klausimas dėl mokytojų 
pedagogų metodinės veiklos formų. Nutarta pedagogų veiklą suskirstyti į tris sritis – metodinė 
veikla, organizacinė veikla ir papildomas ugdymas. 

1. Metodinė veikla: 

• atviros pamokos vedimas, stebėjimas ir aptarimas; 

• patyrusio mokytojo konsultacijos, gerosios patirties seminarai; 

• mokslinės, praktinės ir metodinės konferencijos; 

• metodinės dienos; 

• pedagoginių idėjų mugės, kūrybinės grupės, naujovių apžvalga; 

• mokytojų autorinės parodos;  

• renginių, spektaklių, koncertų scenografijų sukūrimas; 

• anotacijų, publikacijų, rekomendacijų rengimas, projektų rengimas ir pristatymas; 

• metodinių darbų ir mokymosi priemonių rengimas; 

• bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; 

• apskritojo stalo diskusijos moderavimas; 

• kolegų mokymas. 
 

2. Organizacinė veikla: 

• tarpmokyklinių, respublikinių ir tarptautinių renginių organizavimas ir aptarimas; 

• vadovavimas miesto metodikos būreliui. 
 

3. Papildomas ugdymas: 

• mokinių parodos;  

• mokinių parengimas olimpiadai, konkursui, spektakliui, koncertui, varžyboms. 
 

Siekiant išsiaiškinti stipriąsias ir tobulintinas pedagogų veiklos puses, Palangos 
miesto mokyklų metodinėje taryboje patvirtinta „Atviros pamokos stebėjimo forma“, kurioje ši 
informacija bus fiksuojama kiekvienos atviros pamokos metu. Taip skatinsime pedagogus dalintis 
gerąja patirtimi ir mokytis vieni iš kitų, o taip pat pasinaudosime šia informacija planuojant 
kvalifikacijos tobulinimo renginius.  
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