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2019 - 2020 m. m. metodinę veiklą Palangos mieste vykdė 20 metodinių būrelių. Metodinių 

būrelių, kurie vykdė metodinę veiklą 2019-2020 m. m., sąrašas ir jų veiklos analizė pateikta 
1 lentelėje. Šiais mokslo metais pedagogai vedė 25 atviras pamokas ir veiklas, taip pat pravedė 11 
pamokų taikant „Pamokos studijos“ metodą, parengė ir aprobavo 30 metodinių priemonių 
(daugiausia ikimokyklinio amžiaus vaikams), vyko 52 teminės parodos. Savo gerąja patirtimi 
pedagogai dalinosi 13 paskaitų, 5 gerosios patirties seminaruose, 5 apskrituosiuose staluose ir 
metodinėse dienose, iš kurių paminėtinos metodinės dienos „Neformalus ir pradinis ugdymas – 
bendradarbiavimo galimybės“, „Darbo patirtis Norvegijos mokykloje pailgintos dienos grupėje“, 
apskritojo stalo diskusija „Pedagogų profesinis augimas“. Suorganizuotos 2 konferencijos, 1 iš jų 
mokinių. Taip pat 2019 - 2020 m. m. pedagogai organizavo daug kitų renginių: koncertų, 
spektaklių, edukacinių, tradicinių renginių, šventinių popiečių ir kt. Gerosios patirties sklaidos 
analizė pateikta 1 pav. 

1 lentelė 
 

Metodinis būrelis Narių sk. Veiklų sk. 
Santykis 

Veiklų sk./Narių sk. 

Vokiečių kalbos mokytojų 3 3 1,00 

Šokio, teatro ir dailės 9 8 0,89 

Matematikos 11 9 0,82 

Pailgintos dienos grupių 8 6 0,75 

S. Vainiūno meno mokyklos 43 27 0,63 

Tikybos  7 4 0,57 

Psichologų ir soc. pedagogų 9 5 0,56 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 32 16 0,50 

Logopedų ir spec. pedagogų 16 7 0,44 

Gamtos mokslų 12 5 0,42 

Kūno kultūros 10 4 0,40 

Anglų kalbos 14 4 0,29 

Istorijos 7 2 0,29 

Pradinių klasių 34 5 0,15 

Lietuvių kalbos 15 2 0,13 

Technologijų mokytojų 11 1 0,09 

 

 
1 pav. 



Balandžio-birželio mėn., karantino metu, mokytojai vykdė veiklas nuotoliniu būdu. Jungėsi į 
metodinius pasitarimus dėl nuotolinio mokymo organizavimo, vedė gerosios patirties seminarus 
kolegoms apie nuotolinių pamokų vedimą, organizavo ir pristatė virtualias miesto ir respublikines 
parodas, buvo pravesta nuotolinė atvira logopedinių pratybų ir specialiosios lietuvių kalbos 
pamoka. 

2020 m. naujai parengti ir patvirtinti Palangos miesto savivaldybės mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų metodinės veiklos organizavimo nuostatai ir nauja Palangos miesto 
savivaldybės mokytojų metodinių ir mokymo(si) priemonių pateikimo ir aprobavimo tvarka. 
Palangos švietimo pagalbos tarnyboje įdiegta virtuali mokymosi aplinka Moodle, kurioje bus 
kaupiamas elektroninis edukacinės patirties bankas. 

 
 

 
 
 
 
Metodininkė                                                                                               Lina Urbanavičiūtė 


