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                     VšĮ TRAKŲ ŠVIETIMO CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 
Kvalifikacijos tobulinimas: 
 
2015 metais viso buvo surengta 183 kvalifikacijos tobulinimo renginiai: 111 seminarų (2911 asm.) iš kurių 8 

gerosios patirties sklaidos seminarai ir 20 – edukacinių seminarų -  išvykų, 44 ilgalaikiai kursai (1099 asm.), 2 

konferencijos (132 asm.), 8 tarptautiniai seminarai vykdyti ne Lietuvoje (232 asm.), 10 paskaitų ( 296 asm.) ir 

8 -i praktinės veiklos užsiėmimai (219). Renginiai buvo organizuoti rajono, regiono ir šalies lygmeniu, o viso 

juose dalyvavo 4889 pedagogai. Daugiausiai įvyko 18 val. seminarų, mažiau 2-jų ir mažiausiai vienos 

dienos.  

2015 metais pedagogams buvo surengta net 111 seminarų, kuriuose dalyvavo 2911 asmenų. Daugiausiai 

seminarų surengta Vilniaus miesto švietimo įstaigų pedagogams – 57, kuriuose dalyvavo net 1481 

pedagogas, šalies pedagogams surengti 24 seminarai, o juose dalyvavo 578 asmenys. Šalies pedagogai net 

20 kartų buvo atvykę į Trakus, lankėsi rajono švietimo įstaigose ir sėmėsi gerosios patirties. 16 seminarų 

buvo surengta Trakų rajono pedagogams (498 asm.), 8 seminarai surengti Vilniaus rajono (243) ir 6 -  

Šalčininkų rajono (111) pedagogams.  

2015 metais surengti 44 ilgalaikiai kursai, kuriuos baigė 1099 asmenys: 21- i 60 akademinių valandų 

specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai, kuriuos išklausė 606 pedagogai ( iš jų 7 vyko 

ikimokyklinėse įstaigose ir juos baigė bei patobulino darbo su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais 219 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistai, 1 kursai surengti profesinės mokyklos pedagogams (38 

asm.) ir 13 – oje dalyvavo įvairių dalykų mokytojai (349 asm.);6-i 40 ak. val. lietuvių kalbos kultūros kursai, 

kuriuos išklausė 134 asmenys: baigė 1-as suaugusiųjų mokymo centro kolektyvas (24 asm.) ir 5- iuose 

kvalifikaciją tobulino įvairių įstaigų ir dalykų mokytojai (110 asm.); 4- i 200 ak. val. vadybos pagrindų kursai, 

kuriuos baigė 147 regiono įvairių įstaigų vadovai, pavaduotojai ir skyrių vedėjai; 

5 –iuose 40 ak. val. kompiuterinio raštingumo edukologinės dalies kursuose dalyvavo ir juos baigė 85 

pedagogai;4 –iuose 40 ak. val. kompiuterinio raštingumo technologinės dalies kursuose dalyvavo ir juos 

baigė  54 pedagogai, kurių 20 – ikimokyklinio ugdymo pedagogai;2-i meninio ugdymo pedagogams, 

dirbantiems ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme, viso dalyvavo 53 asmenys;2-i anglų kalbos kursai 

dirbantiems pradinio ugdymo koncentre, 20 asm.  

2015 surengtos 2 konferencijos – Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos ir Šokio mokytojų asociacijos. 

Ne Lietuvoje surengėme net 8 seminarus, kuriuose dalyvavo 232 pedagogai. Šeši seminarai surengti 

kaimyninėje šalyje Baltarusijoje, kur buvo ne tik susipažinta su lietuviškuoju paveldu, bet lankytasi ir švietimo 

įstaigose, semtasi gerosios ugdymo patirties. Du seminarai vyko kaimyninėje Lenkijoje. Iš 8 ne Lietuvoje 

vykusių seminarų -3-uose dalyvavo Trakų rajono pedagogai. 

Viso 2015 surengta 10 paskaitų tema ,,Medijos, kas tai? Jų įtaka kiekvienam mūsų‘‘ visose rajono 

seniūnijose, kurias klausė 296 asmenys, kurių tarpe 114 – pedagogų. 



2015 metais surengėme  šias 10 parodų, kurių tarpe 3 konkursai – parodos. 6 parodose dalyvavo 

moksleiviai kartu su juos rengusiais mokytojais, o 4-os – personalinės parodos.  

2015 metais surengtos net 8 išvykos į kaimynines šalis, Baltarusiją, Lenkiją. Viso šiose išvykose dalyvavo 

232 pedagogai. Išvykų metu domėtasi lietuviškuoju paveldu bei kitomis ugdymą praturtinančiomis aplinkomis 

ir patirtimis. Juk savo paties darbas geriausiai matomas į jį pažvelgus iš šalies. Tai lyg akstinas tolimesniam 

tobulėjimui ir naujiems ieškojimams.  

 

Gerosios patirties sklaida, metodinis darbas: 

 

2015 metais buvo surengti 8 gerosios patirties sklaidos seminarai , 2  konferencijos , 20 edukacinių išvykų  

šalyje, tikslu susipažinti su kitų švietimo įstaigų darbu, 10 parodų – konkursų, surengti net 8 gerosios patirties 

seminarai, įvykę ne Lietuvoje bei 8 metodiniai regioniniai renginiai.8 praktinės veiklos užsiėmimuose  

dalyvavo 219 pedagogų. 

 Įvykę metodiniai regioniniai renginiai labai plataus spektro, o juose dalyvavo ikimokyklinių įstaigų pedagogai, 

rusų kalbos, geografijos, matematikos, kūno kultūros, istorijos ir kitų dalykų mokytojai. Pajutome, kad jie itin 

reikalingi, nes jų metu patirtimi dalinasi jau ne rajono, o regiono atstovai, kurie įvardina tokių renginių 

nebuvimą kaip viena silpniausių grandžių Vilniaus krašte, lyginant su kitais miestais, rajonais.  

 Dalyvaudami tarptautiniame Nordplus projekte ,,Parama Baltijos valstybių bendrojo lavinimo mokyklų 

jaunimo integravimui į prioritetinius darbo rinkos sektorius‘‘ NPJR -2013/10457, kartu su rajono mokytojais 

parengėme 15 įvairių dalykų pamokų ir išleidome lietuvių ir anglų kalbomis CD diską mokykloms, kuriame 

pristatome kaip moksleivius supažindinti su Turizmo srities specialybėmis, kurios reikalingos rajonui. 

Projekto partneriai estai ir latviai parengė pamokų ciklus, kuriuose pristato medicinos, maitinimo, inžinerijos ir 

transporto specialybes ir įrašė į CD diskus, kuriuos visus patalpinome savo tinklapyje bei išdalinome regiono 

mokykloms. 

Kvalifikacijos tobulinimosi renginių metu mokytojai pasidalina gerąja darbo patirtimi su kolegomis, susipažįsta 

su kolegų patirtimi. Centro darbuotojai patys skatina ir ieško norinčiųjų pasidalinti patirtimi.  Dėl galinčių 

pasidalinti vertinga patirtimi tariamasi su mokyklų vadovais, pavaduotojais, metodinių būrelių nariais. 

Lektoriai, grįžtamasis ryšys: 

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

kompetetingų lektorių paieška. 

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

lektorius: mokslų daktarą, neurochirurgą K. Skauminą, KTU lektorių A. Račkovskį, LEU dr. dėstytojas D. 

Nasvytienę, D. Stoškuvienę ir  D. Jakavonytę - Staškuvienę, ITC specialistę V. Navickienę, tačiau 

džiaugiamės ir naujai atrastais bei ,,užsiaugintais‘‘ lektoriais, kaip antai spec. pedagogė A. Cijūnaitienė, 

Šalčininkų PPT direktorius R. Juchnevič, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė J. Martyncevienė, 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja G. Rudienė, psichologė E. Masalskienė, juristė R. 

Rockienė, Vilniaus kolegijos skyriaus vedėja S.Grušnienė, J. Boguckaitė, laisvoji lektorė A. Šarskuvienė ir kt. 

Pastoviai renkame grįžtamąją informaciją iš lektorių ir iš klientų. Informacija apie įvykusį kvalifikacijos 

tobulinimo renginį sužinoma neformaliuoju būdu, pokalbio metu ir formaliuoju, susirašinėjant el. paštu bei 

atliekant apklausas raštu. Stengiamės analizuoti, kaip mokytojai įgytą patirtį ir žinias panaudoja savo 

veikloje. Tai ypač atsiskleidžia bendraujant su mokytojais metodinių renginių metu, tačiau pokalbiai 

neformalūs ir nefiksuojami, bet jų rezultatai visada aptariami. Džiaugiamės, kad labai gera reklama ,,iš lūpų į 

lūpas‘‘, kurios dėka į mus kreipiasi daug švietimo įstaigų vadovų, prašydami konkretaus seminaro su 

konkrečiu lektoriumi.  

TAU veikla: 

 Be visų išvardintų renginių 2015 metais TAU tęsė darbą, o organizacijai sustiprėjus ( 203 klausytojai),  

fakultetai veikė Aukštadvaryje (Sveikos gyvensenos), Lentvaryje (Sveikos gyvensenos), Onuškyje (Menų), 



Paluknyje (Dvasinio tobulėjimo), Rūdiškėse (Dvasinio tobulėjimo), Trakuose (Sveikos gyvensenos ir 

Kraštotyros), rengėme daug paskaitų, praktinių užsiėmimų, išvykų, bet išskirtiniu laikome pravestą sveikatos 

stiprinimo tema paskaitų ciklą (viso 18 paskaitų) 3-uose rajono fakultetuose (Aukštadvaryje, Lentvaryje, 

Trakuose), kuriuose išklausė 98 asmenys, kurių 45 – mokytojai. Paskaitas skaitė medikai ( J. Dūdienė), 

kineziterapeutai ( Z. Norkienė), psichologai (E. Masalskienė) ir kiti specialistai. Įsimintina tapo kelionė į 

Latviją, Rundalę ir Bauskės pilį, susitikimas su rašytoju J. Erlicku, grupės solisčių  INEZZA koncertas Trakų 

bažnyčioje, ,,Juodosios rožės‘‘ ansamblio koncertas Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, vakaronė ir daug 

kitų praktinių užsiėmimų (molio, žvakių liejimo). 

Aktyviai dalyvavome Suaugusiųjų savaitėje ,,Aktyvus mokymasis – aktyviam gyvenimui‘‘ ir kartu su Trakų 

suaugusiųjų mokymo centru surengėme įdomius renginius tiek jauniems, iškritusiems iš nuosekliojo 

mokymuose, nedirbantiems bei ieškantiems galimybių įsidarbinti, tiek ir senjorams. 

Konsultavimas: 

Centras 2015 metais viso suteikė 137 konsultacijas: 15 grupinių, kuriose dalyvavo 42 asmenys ir 122 

individualias. Viso konsultacijose dalyvavo 164 asmenys.  Centro darbuotojai teikė  konsultacijas įvairioms 

klientų grupėms:  15 grupinių konsultacijų buvo pravesta mokinių tėvams ir jų vaikams (42); 19 individualių 

vaikams, tėvams; 5 mokiniams;  40 – ugdymo įstaigų pedagogams ir ugdymo įstaigų vadovams, o likusios – 

rajono gyventojams. 

2015 metais gegužės 8 dieną tarpininkaujant Trakų rajono savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriui 

pasirašėme sutartį Nr. ST-2015-97 su Visuomenine organizacija ,,Gelbėkit vaikus‘‘ dėl pozityvios tėvystės 

individualių ir grupinių konsultacijų suteikimo socialinės grupės vaikams ir tėvams. Psichologės pravedė 19 

grupinių konsultacijų 42 asm. ir 19 individualių konsultacijų. 

Tęsdami 2014 metais pradėtą įgyvendinti Jaunimo verslumo skatinimo asociacijos projektą, finansuojamamą 

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Verslo 

produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas‘‘ pagal VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę ,,Asistentas-4‘‘ 

(projektas ,, Septynių jūrų kapitonai II‘‘ Nr.VP2-2.2-ŪM-02-K-01-013) 2015 metais taip pat teikėme 

konsultavimo paslaugas ir viso verslo kūrimo ir plėtros klausimais sausio – birželio mėnesiais konsultavome 

58 asmenis, viso 437 val., iš kurių konsultacijos teiktos 15 švietimo įstaigų darbuotojų, viso 124 valandos. 

Konsultavimas teiktas tiesiogiai bendraujant ir nuotoliniu būdu. 

 

Savanorystė: 

2015 metais mūsų įstaigoje savanoriavo 2 asmenys jau dirbę ir praėjusiais metais ir 6 asmenys įsijungę šiais 

metais: Zita Bartkevičienė – dirbo 9 mėnesius (padėjo redaguoti Tarptautinio su latviais ir estais projekto 

išverstus turizmo programos tekstus, viešino veiklas); psichologės Asta Jakonienė ir Deimantė Ražukienė – 

dirbo po 5 mėnesius (jos padėjo užimti Trakų globos ir neįgaliųjų vaikų grupių ugdytinius vasaros metu, 

mokė darbuotojus ir vaikus išvengti konfliktų, stresų); Martynas Menkevičius – dirbo nepilnus 3 mėnesius 

(padėjo treneriui pravesti plaukimo pamokėles dienos centro ,,Grijos vaikai‘‘ vaikams); Mantas Ravinskas ir 

Artūras Suruda į savanorystę įsijungė tik baigiantis metams ir žada padėti užimti socialiai remtinus ir globos 

įstaigų vaikus. 

Savanorių indėlis ženklus ne tik atliktų darbų mastais, bet ir savanorystės pavyzdžiu, kad daug gero gali 

nuveikti kiekvienas mūsų ir be pinigų. 

Projektinė veikla: 

2015 metais Centras dalyvavo 9 projektuose: lokaliniuose (3), regioniniuose (3), partneriai ESF šalies 

(2 ), tarptautiniuose (1).  



2015 metais įgyvendinti 3 lokaliniai projektai:  

1.Vieną jų finansavo Trakų savivaldybė per sporto projektų konkursą. Projektas ,, Išlikime sveiki‘‘ sudarė 

sąlygas 10 –iai rajono senjorų, turinčių didelių judėjimo problemų, lankyti užsiėmimus vandenyje ir 

mankštintis padedant kineziterapeutui. Projektui skirta 300 eurų. 

2.Įgyvendinome projektą ,,Medijas ir informacinį raštingumą – Trakų rajono gyventojams‘‘, kurį finansavo 

Lietuvos kultūros taryba ir skyrė 2000 eurų. Visose 8 seniūnijose įvyko 10 paskaitų ir praktinių užsiėmimų, 

kuriuos lankė 296 asmenys, kurių tarpe – 114-a mokytojų.  

3. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programai ,,Mokykis kitaip’’ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 metų rugsėjo 22 dienos įsakymu Nr. V-833 skirta 14.900 tūkstančių eurų finansavimas. 

Projekto dėka buvo suformuotos 2 grupės po 27 asmenis (kultūros darbuotojai ir mokytojai), kurie atskirai 

mokėsi po 5 dienas rengti edukacines programas moksleiviams, panaudojant edukacines aplinkas, o vėliau 

mokėsi kartu, tobulino tai, ką parengė atskirai. 

Regioniniai projektai, įgyvendinti 2015 metais: 

1. Lietuvos neformalaus moksleivių ugdymo centras finansavo projektą ( skirta 3000 Eu) ,,Vilnijos kraštas‘‘, 

kuriame dalyvavo Rytų Lietuvos mokyklų istorijos mokytojai ir moksleiviai, kurie mokėsi rinkti ir dokumentuoti 

kraštotyrinę medžiagą, surengė darbų parodą ir baigiamąją konferenciją Trakuose. 

2.,,Pažinkime vieni kitus’’- tai projektas, kuriam finansavimą (1400 Eu) skyrė Lietuvos neformalaus 

moksleivių ugdymo centras. Moksleiviai susipažino su šalia gyvenančių tautybių kultūra. 

3. ,,Pažink, gerbk, puoselėk‘‘- tai projektas, kuriam finansavimą skyrė (1500 Eu) Tautinių mažumų 

departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Projekto dėka regiono  moksleiviai dalyvavo piešinių 

ir rašinių konkursuose, skirtuose tolerancijos dienai, susipažino su šalia gyvenančių tautybių papročiais, 

kultūra ir surengė įspūdingą šventę, kurioje dalyvavo totoriai, karaimai, lenkai, žydai, baltarusiai, rusai ir 

lietuviai. 

Tęsėme darbą kaip partneriai ES projektuose, kurie įgyvendinti šalies mastu: 

 1. Jaunimo verslumo skatinimo asociacijos įgyvendinamame projekte, finansuojamame Europos regioninės 

plėtros fondo lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Verslo produktyvumo 

didinimas ir aplinkos verslui gerinimas‘‘ VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę ,,Asistentas-4‘‘ (projektas ,, Septynių 

jūrų kapitonai II‘‘ Nr.VP2-2.2-ŪM-02-K-01-013). Projekte teikėme konsultavimo paslaugas verslo kūrimo ir 

plėtros klausimais. 

2. Lietuvos vaikų fondo įgyvendinamame ESF finansuojamame projekte ,,Ugdymas karjerai‘‘. Šiame projekte 

šalies globos įstaigų, tame tarpe ir rajono (Lentvario globos namų vaikai, Rūdiškių amatų mokyklos 

,,Sodžiaus meistrai‘‘ ir Aukštadvario ŽŪM mokyklos) moksleiviai, neturintys socialinių įgūdžių ir motyvacijos 

dirbti buvo mokomi konkrečiose darbo vietose ir dalis jų net buvo įdarbinti 

Tarptautinis projektas: 

 1.2015 metais kartu su Latvija ir Estija tęsėme dar 2013 metais pradėtą įgyvendinti Nordplus projektą 

,,Parama Baltijos valstybių bendrojo lavinimo mokyklų jaunimo integravimui į prioritetinius darbo rinkos 

sektorius’’ NPJR-2013/10457, kuriame mums skirta 13000 eurų. Projekto dėka išleisti diskai, kuriuose po 15 

pamokų įvairių dalykų mokytojams bei Karjeros specialistams apie turizmo srities, transporto, inžinerijos, 

maitinimo ir medicinos sričių specialybes. Pamokos parengtos nacionaline ir anglų kalbomis. Buvo sudarytos 

sąlygos šias specialybes išbandyti moksleiviams ir mokytojams.  

Vykdytų projektų dėka Trakų švietimo švietimo centras 2015 metais įsirengė Edukacinę klasę, padidino 

darbuotojų kompetencijas ir organizuojamų renginių kokybę, apimtis, užmezgė partnerystės ryšius su kitomis 

institucijomis Lietuvoje ir užsienyje. 



Bendradarbiavimas: 

Centras 2015 metais dalyvavo 7 formaliuose ir 5 neformaliuose tinkluose, pasirašytos bendradarbiavimo 

sutartys su: UAB ,,Alsakis‘‘, Lenkijos Respublikos Suvalkų centru, Baltarusijos Respublikos Gardino V. 

Usovo vardo vidurine mokykla Nr. 3, Baltarusijos Respublikos Gardino lietuvių visuomeniniu susivienijimu 

,,Tėvynė‘‘, Lietuvos Vaikų fondu,Lietuvos edukologijos universitetu. 

 


