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                                      VšĮ  Trakų švietimo centro 2014 metų veiklos ataskaita 

Kvalifikacijos tobulinimas: 

2014 metais VšĮ Trakų švietimo centras surengė 151 kvalifikacijos tobulinimo renginį, neįskaitant 

paskaitų. Surengta 114 kvalifikacijos tobulinimo seminarų, iš kurių daugiausiai pedagogai rinkosi per 

ataskaitinį laikotarpį pagal temas: 

 -     29 seminarai ugdymo proceso organizavimo klausimais, dalyvavo 702 asmenys;  

- 28 seminarai bendravimo ir bendradarbiavimo klausimais, dalyvavo 715 asmenys; 
- 16 seminarų etninės kultūros integravimo į įvairių dalykų pamokas, dalyvavo 501 asmenys; 
- 10 seminarų kultūrinio istorinio paveldo panaudojimo ugdymo procese klausimais,dalyvavo 302 

asm.; 
- 7 seminarai intelekto sutrikimų turinčių asmenų ugdymo klausimais, dalyvavo 149 asmenų; 
- 6 seminarai projektinės veiklos panaudojimo ugdymo procese klausimais, dalyvavo 135 asm.;  
- 7 seminarai švietimo įstaigos įvaizdžio formavimo ir komunikavimo klausimais, dalyvavo 151 asm.; 
4 seminarai dalykininkams ir  14 –a pavienių seminarų skirtingomis temomis, dalyvavo 186 asmenys 

 20 –yje ilgalaikių kursų: daugiausiai , net 10 grupių mokėsi Specialiosios pedagogikos ir specialiosios  

psichologijos, 5 grupės lankė technologinę bei edukologinę kompiuterinio raštingumo dalį, 4 grupės – 

lietuvių kalbos  kultūros bei 1 grupė Ankstyvojo užsienio kalbų mokymo kursus.  20 ilgalaikių kursų,  

lankė 500 pedagogų:  

-  9 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos“ ( 60 ak. val.) kursai, kuriuos baigė 304; 
-  5  „Kompiuterinio raštingumo technologinės ir edukologinės dalies“ (40 ak.val) kursai, baigė 72 

asm. 
-  2 „Lietuvių kalbos kultūros“ (24 ak.val.) kursai, kuriuose dalyvavo 39 pedagogai; 
-  2 „Ankstyvojo užsienio kalbų mokymo“ ( 48 ak.val.) kursai, kuriuos baigė 44 pedagogai;  
- 2 „Mokyklos vadybos pagrindai“  (200 ak. val) kursai, kuriuos  baigė 41 vadovai ir pavaduotojai . 
Konferencijose, kurių viso buvo surengta 8-os, dalyvavo 595 asmenys ir dauguma jų rengtos 

dalykininkams  bei orientuotos į gerosios patirties sklaidą. Taip pat įvyko 4 seminarai užsienyje (dalyvavo 

132 asmenys), 4 respublikiniai seminarai (dalyvavo 84 asmenys) ir 1-a apvalaus stalo diskusija (dalyvavo 

14 asm.). 

Lektoriai: 



Tiek seminarams, tiek ir kursams bei kitiems kvalifikacijos tobulinimo renginiams yra rūpinamasi 

kompetetingų lektorių paieška. 

Seminarus ir kursus vedė: 

- 40 procentų aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai; 

- 26 procentai mokyklų vadovai, pavaduotojai, skyrių vedėjai; 

- 17 procentų jungtinės lektorių grupės; 

- 10 procentų įvairūs lektoriai (psichologai, teisininkai, menininkai, gydytojai, leidyklų darbuotojai); 

- 3.5 procento kitų institucijų darbuotojai; 

 - 2 procentai ministerijų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai; 

 -1,5 procento lektoriai iš užsienio šalių. 

Ugdymo įstaigų administracijos ir kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyviai labai puikiai vertina šiuos 

lektorius:  KTU lektorių A. Račkovskį, LEU prorektorių, profesorių A. Ragauską ir dėstytoją D. Jakavonytę - 

Staškuvienę, ITC specialistę V. Navickienę, Prienų švietimo skyriaus specialistę R. Pavlavičienę, lektores R. 

Dudzinskienę ir L. Laurinčiukienę, bei rajono lektores: lituanistę Z. Bartkevičienę, spec.pedagogę I. 

Kubickienę, soc. pedagogę Z. Norkienę, psichologę K. Solovjovienę, S.Trakų Kęstučio pagrindinės 

mokyklos direktorės pavaduotoją V. Lesauskienę ir daugelį kitų.  

Siekiant užtikrinti seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių kokybę, švietimo naujovių sklaidą kviečiami 

lektoriai, kurių kompetencija dažniausiai yra žinoma. Lektoriaus pakvietimą dažniausiai lemia klientų 

pageidavimai, siūloma seminaro tematika, lektoriaus kvalifikacija, rekomendacijos, ankstesnių seminarų 

dalyvių nuomonė. 

 Seminarai, kursai, konferencijos, paskaitos ir kiti renginiai skiriami įvairioms klientų grupėms: 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų pedagogams, mokyklų 

vadovams, švietimo įstaigų bendruomenėms, specialiojo ugdymo pedagogams, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojams. Daugiausiai kvalifikacijos tobulinimo renginių vyko atskirų įstaigų bendruomenėms( 

tai sudaro 65 procentus visų renginių), o pagal kvalifikacijos tobulinimo renginių pravedimo vietą, net 71 

procentas visų renginių, pageidaujant mokytojams, vyko mokyklose.  

Seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių veiklą reglamentuoja VšĮ Trakų švietimo centro   

kvalifikacijos tobulinimo renginių vykdymo taisyklių aprašas, patvirtintas direktorės 2013 m. gruodžio 31 

d. įsakymu Nr. 2-1 ir Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų ir  pažymų išdavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas direktorės 2013 m. rugsėjo 31 d. įsakymu  Nr. 2.  

Įvyko 8 konferencijos: Rytų  Lietuvos mokytojų sąjungos (2), šokio mokytojų, geografų, rusų kalbos 

mokytojų, ikimokyklinio ugdymo pedagogų,  savivaldybių kontrolierių bei 1 tarptautinė konferencija ,, 

Profesinis mokymas, mokymosi visą gyvenimą iniciatyvos ir plėtra’’. 



Taip pat surengti 4 respublikiniai seminarai, 4 tarptautinės išvykos: į Lenkiją, Kaliningradą, Prancūziją – 

Vokietiją,  Baltarusiją, 1 stalo diskusija. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 4166 dalyviai. 

2014 metais buvo surengtos parodos: 

1.  Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytojos Lauros 

Stankaitienės fotografijų paroda ,,Pažvelg kitaip‘‘. Vieta – Trasalio konferencijų centras. 2014 01 

10 – 2014 02 26. 

2. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių dailės darbų paroda. Mokytoja Asta Naruševičienė. 

Vieta – Trasalio konferencijų centras. 2014 03 01 – 2014 04 06. 

3. Regiono moksleivių kūrybinių darbų paroda- konkursas ,,Velykų belaukiant‘‘. Vieta – Trasalio 

Vandens pramogų centro prieigos. 2014 04 10 – 2014 04 26. 

4. Trakų suaugusiųjų mokyklos moksleivių technologijos darbų paroda. Vieta – Trasalio konferencijų 

centras. 2015 05 02 – 2014 08 26. 

5. Trakų pradinės mokyklos mokytojo Girėno Širbinsko ir jo moksleivių piešinių paroda. 2014 09 05 – 

2014 10 05. 

6. Tautodailininkės, Lentvario M.Šimelionio gimnazijos technologijų mokytojos Rišardos 

Kozubovskajos karpinių paroda. Vieta - Trasalio stiklinė perėja. 2014 10 05 – 2013 12 05. 

7. Regioninė kūrybinių darbų  paroda – konkursas ,, Kalėdų belaukiant‘‘. Vieta – Trasalio Vandens 

parko prieigos. 2014 12 05 – 2015 01 09.  

TAU veikla: 

2014 metais  TAU, lankė 198 klausytojai. Veikė fakultetai: Aukštadvaryje (Sveikos gyvensenos), 

Lentvaryje (Sveikos gyvensenos), Onuškyje (Menų), Paluknyje (Dvasinio tobulėjimo), Rūdiškėse (Dvasinio 

tobulėjimo), Trakuose (Sveikos gyvensenos ir Kraštotyros). Pravestas  sveikatos stiprinimo tema paskaitų 

ciklas (viso 18 paskaitų)TAU studentams 3 rajono fakultetuose (Aukštadvaryje, Lentvaryje, Trakuose), 

kuriame dalyvavo 98 klausytojai, kurių 45 – mokytojai. Paskaitas skaitė medikai, kineziterapeutai, 

psichologai ir kiti specialistai. Kitas paskaitas ir praktinius užsiėmimus vedė įvairūs lektoriai, specialistai. 

Aktyviai dalyvavome Suaugusiųjų savaitėje ,,Gyvybės medis‘‘, kurios metu apsilankėme 

savivaldybėje ir pristatėme centro vykdomas veiklas rajono ir regiono suaugusiems, atkreipdami dėmesį 

į būtinybę tam skirti reikiamą dėmesį. 

Gerosios patirties sklaida: 

2014 metais įvyko 26 gerosios patirties sklaidos seminarai, 8 konferencijos, 4 edukacinės išvykos, 

kuriuose semtasi patirties. Įvyko net 14 renginių, kuriuose Trakų rajono švietimo įstaigos priėmė kitų 

šalies ir užsienio šalių pedagogus. Pravedėme bendrą renginį su Trakų vidurine mokykla ir Minsko srities 

Novodvorskio vidurinės mokyklos pedagogais apie ugdymo(si) priemones bei naujoves, diegiamas 

ugdymo procese. 

Konsultavimas: 



Centras 2014 metais suteikė 76 konsultacijas, iš kurių 23 – jaunimo verslumo ugdymo klausimais, 14 – 

oje konsultuoti mokinių tėvai, 9 –iose – mokiniai, 7 – iose konsultuotos mokyklų komandos, 39 – iose – 

pedagogai, 7 –iose – ugdymo įstaigų vadovai. 

Savanorystė: 

2013 metų gruodžio 23 dieną direktorės įsakymu Nr. V- 4 metodininkė Danutė Vizmanaitė paskirta VšĮ 

Trakų švietimo centro savanoriškos veiklos vadovu bei patvirtinta  savanoriškos veiklos organizavimo 

tvarka ir aprašas, sutarties forma. 2014 metais supildėme paraišką akreditacijai su ketinimu tapti 

priimančiąja savanorius organizacija ir pateikėme Jaunimo savanoriškai tarnybai.  Organizacijai suteiktas 

savanorius priimančios organizacijos  statusas. Įstaigos tinklapyje www.trakaisc.lt  paviešintas projektas 

www.buk-savanoriu.lt  ir įdėtas kvietimas savanoriauti, bet savanoriauti ir pakviečiame patys, nes ne 

kiekvienas drįsta pasisiūlyti.. Danutė Vizmanaitė dalyvavo mokymuose, taip pat savo organizaciją 

pristatėme Darbo biržoje vykusiame susitikime su jaunuoliais. 

2014 metais švietimo centre savanoriavo 9 savanoriai. 2 savanorės savanoriavo tik po 1,5 mėnesio ir 

įsidarbino. Jų indėlis svarus įstaigos darbui, nes padėjo pasirengti raštvedybai, buhalterijai trūkstamas 

tvarkas bei parengė projektą vaikų užimtumo gerinimui ir pateikė savivaldybės konkursui. Kitos 2 

savanorės savanoriavo 3 ir 5 mėnesius (A. Lisevičiūtė ir Daiva Prakapaitė) ir atliko numatytas veiklas - 

sutvarkė archyvinius dokumentus bei surinko grupę moksleivių dalyvavimui projekto veiklose ir dalyvavo 

su jais. Karolis Kaupinis  per 3 mėnesius dirbo su auklėtojais ir tai buvo svaru, nes filmo dėka pristatė 

kitaip  mąstančius, jaunus žmones ir kaip bendrauti, išvengiant kampų. Ina Pavlova ir Marius Šokaitis 

savanoriauti pradėjo rudenį: Ina pradėjo lankyti TAU ir iškart pasisiūlė padėti tvarkyti dokumentus, tuo 

palengvindami darbą centro darbuotojams, o Marius – treneris, tad jis pasisiūlė būti  naudingas tiek 

senjorams, tiek ir vaikams. Dar  2 savanoriai, tai Ramūnas Klimas ir Irina Knelsienė – savanoriavimo 

sutarčių pasibaigus metams nenutraukė. Abu turi darbus, bet daug padeda: Ramūnas moko vaikus iš soc. 

rizikos šeimų dirbti kompiuteriu, įstaigai tvarko tinklapį, o Irina –anglistė, tad vertėjauja, padeda rengti 

projektus anglų kalba. Atvykus Švedijos savanorėms į Trakų neįgaliųjų grupę – vertėjavo. 

Projektinė veikla: 

2014 metais centras dalyvavo 9 projektuose: 2 lokaliniuose, 2 regioniniuose, 2 Europos struktūrinių 

fondų, 1 – ame tarptautiniame. Taip pat dviejuose buvome partneriais.  

Vieni svarbiausių įgyvendintų projektų, tai : 

- Lietuvos švietimo bendradarbiavimo programos paprojektis ,,Paslaugų sutrikusio elgesio 

vaikams gerinimas ir plėtra stiprinant VLGN ,,Atsigręžk į vaikus‘‘institucinius gebėjimus‘‘, skirta 

49.600 eurų; 

- Pasirašyta sutartis su VĮ PVC ir asociacija ,,Euroregionas Nemunas‘‘ dėl Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną Programos ,,Smulkiųjų projekto fondas‘‘ projekto ,,Edukacinės 

programos peržengia sienas ir suartina bendruomenes ‘‘ , kuri sėkmingai įgyvendinta, 

įgyvendinimui skirta 78.660 eurų; 

http://www.trakaisc.lt/
http://www.buk-savanoriu.lt/


- Pasirašyta sutartis su VĮ PVC ir asociacija ,,Euroregionas Nemunas‘‘ dėl Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną Programos ,,Smulkiųjų projekto fondas‘‘ ,,Į pagalbą Trakų ir 

Baltstogės – Suvalkų subregiono aptarnavimo paslaugų verslui‘‘ , kuri sėkmingai įgyvendinta, 

įgyvendinimui skirta   63.935 eurai; 

- Neformalaus suaugusiųjų švietimo programos ,,Svetingumo vadybos kompetencijas – paslaugų 

sferos darbuotojams‘‘ įgyvendinimas, skirta 10 tūkstančių eurų. 

Partneriai ESF projekte finansuojamame LVF projekte ,,Ugdymas karjerai‘‘, taip pat Jaunimo verslumo 

skatinimo asociacijos projekte. 

 


