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                     VšĮ TRAKŲ ŠVIETIMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 
 
 
 
 
Kvalifikacijos tobulinimo renginiai: 
 
 
2016 metais viso buvo surengta 240 kvalifikacijos tobulinimo renginių: 154 seminarai (4057 asm.) iš kurių 9 

gerosios patirties sklaidos seminarai ir 19 – edukacinių seminarų -  išvykų; 31 ilgalaikiai kursai (527 asm.), 7 

konferencijos (542 asm.), 20 tarptautinių seminarų, kurie vyko ne Lietuvoje (556 asm.), 10 paskaitų ( 306 

asm.) ir 8 -i praktinės veiklos užsiėmimai (209) bei 10 metodinių renginių (495 asm.). Renginiai buvo 

organizuoti rajono, regiono ir šalies lygmeniu, o viso juose dalyvavo 6692 pedagogai. Daugiausiai įvyko 2-ų 

val. seminarų, mažiau 3-jų ir mažiausiai vienos dienos.  

2016 metais pedagogams buvo surengta net 154 seminarai, kuriuose dalyvavo 4057 asmenys. Daugiausiai 

seminarus lankė Vilniaus miesto švietimo įstaigų pedagogai, dalyvavo net 2249, o 949 dalyvavo iš kitų šalies 

regionų. Šalies pedagogai net 18 kartų buvo atvykę į Trakus, lankėsi rajono švietimo įstaigose ir sėmėsi 

gerosios patirties. Seminaruose dalyvavo 533 Trakų rajono pedagogai, o 326 dalyviai buvo iš kaimyninių 

Vilniaus ir  Šalčininkų rajonų.  

2016 metais surengti 31 ilgalaikiai kursai, kuriuos baigė 527 asmenys: surengta10- imt 60 akademinių 

valandų specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursas, kurį išklausė 235 pedagogai ( iš jų 7 

vyko ikimokyklinėse įstaigose ir juos baigė bei patobulino darbo su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais 188 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistai, o kituose dalyvavo įvairių dalykų mokytojai); trys - 40 ak. 

val. lietuvių kalbos kultūros kursai, kuriuos išklausė 45 asmenys; 4- i 200 ak. val. vadybos pagrindų kursai, 

kuriuos baigė 66 regiono įvairių įstaigų vadovai, pavaduotojai ir skyrių vedėjai; 3–iuose 40 ak. val. 

kompiuterinio raštingumo edukologinės dalies kursuose dalyvavo ir juos baigė 60 pedagogų;7 –iuose 40 ak. 

val. kompiuterinio raštingumo technologinės dalies kursuose dalyvavo ir juos baigė  97 pedagogai, 2-i kursai 

surengti lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems pradinio ugdymo koncentre, dalyvavo 24 asm.  

2016 surengtos 7 konferencijos, iš kurių 2 tarptautinės ir 4 respublikinės, o jose dalyvavo net 542 asmenys. 

Ne Lietuvoje surengėme net 20 seminarų, kuriuose dalyvavo 556 pedagogai. 7 seminarai surengti 

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

įstaigose, semtasi gerosios ugdymo patirties. 6 seminarai vyko kaimyninėje Lenkijoje, 3 Italijoje, o po 1-ą - 

Estijoje, Austrijoje, Latvijoje, Kaliningrade. 3-uose dalyvavo Trakų rajono pedagogai. 

Viso 2016 surengta 10 paskaitų tema ,,Medijas ir informacinį raštingumą Trakų rajono gyventojams- 2016-

ais‘‘ rajono seniūnijose, kurias klausė 306 asmenys, kurių tarpe 104 – pedagogai.  



Įvyko 8 praktinės veiklos užsiėmimai ,,Kiekvienas esame aktorius‘‘, kuriuose dalyvavo 209 asmenys, jų tarpe 

56 pedagogai. 

Buvo surengta 10 metodinių regioninių renginių, kuruose dalyvavo 495 asmenys. 

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: vadybos lektorius: KTU lektorių Andrejų Račkovskį ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorę 

Jolantą Martyncevienę; ikimokyklinio ir pradinio ugdymo - Daivą Staškuvienę, Sigitą Burvytę; kompiuterinio 

raštingumo - ITC specialistę Virginiją Navickienę, Astą Buinevičiūtę; spec. pedagogikos kurso -  psichologus 

Renatą Dudzinskienę ir Ričardą Diržį; lietuvių kalbos kursų – Rūdiškių gimnazijos lietuvių kalbos metodininkę 

Zitą Bartkevičienę ir Vilniaus kolegijos skyriaus vedėją Ingą Bertašienę, bei ktus lektorius - Audronę 

Šarskuvienė, Lidiją Laurinčiukienę, Giedrę Lečickienę, Rasą Rockienę, Daivą Penkauskienę, Editą 

Trečiokienę 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 2016 metais TAU tęsė darbą, o šiais metais turėjome 208 klausytojus. Fakultetai 

tęsė darbą Aukštadvaryje (Sveikos gyvensenos), Lentvaryje (Sveikos gyvensenos), Onuškyje (Menų), 

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

Kraštotyros), rengėme daug paskaitų, praktinių užsiėmimų įvairiomis temomis. Mėgstamais tapo bendri 

renginiai, tokie kaip vakaronės, išvykos. Apsilankėme Lenkijoje, kur vykome maršrutu Seinai –Vygriai – 

Suvalkai, o vėliau lankėmės Suvalkijoje, Zanavykų krašte ir apsilankėme Zyplių ir Gelgaudiškio dvaruose. 

Kaip ir kasmet, rūpinamės, kad gerai pažintume savo kraštą, tad pakvietėme dalyvauti edukacinėje 

programoje ,,Vytinė‘‘ bei pasiplaukiojome Trakų ežerais. Spalio 7-8 dienomis dalyvamome Visagine 

vykusioje respublikinėje senjorų sporto Universiadoje, iš kur grįžome su 5 medaliais. Dar ilgai senjorai 

prisimins susitikimus su žolininku Virgilijum Skirkevičium, aktore Janina Matekonyte ir kt.  Aktyviai 

dalyvavome Suaugusiųjų savaitėje ,,Mokymosi spalvos, nes jos metu tikrai buvo nemažai senjorams įdomių 

užsiėmimų.    

Parodos:  

2016 metais surengėme  10 parodų, kurių tarpe 2 konkursai – parodos: kalėdinių žaislų ir žibintų. 6 parodose 

dalyvavo moksleiviai kartu su juos rengusiais mokytojais, o 2-i – personalinės parodos. 

 

Metodiniai renginiai:  

Buvo surengta 10 metodinių regioninių renginių, kuruose dalyvavo 495 asmenys.Įvykę metodiniai regioniniai 

renginiai labai plataus spektro, o juose dalyvavo švietimo centrų vadovai, socialiniai pedagogai,ikimokyklinių 

įstaigų pedagogai, rusų kalbos, geografijos, kūno kultūros, istorijos ir kitų dalykų mokytojai. Metodiniai 

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

renginių svarbą, nes Vilniaus miesto mastais tai sudėtinga padaryti. 



 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. 

 

Gerosios patirties sklaida: 

 
Edukacinės patirties bankas pasipildė 5-iomis knygomis ( 3-6; 7-8; 9-10; 11-14 ir neformaliam ugdymui), 

kurios yra papildomos priemonės ekonominiam ir socialiniam vaikų ir mokinių ugdymui. 

 

Konsultavimas: 

Centras 2016 metais viso suteikė 79 konsultacijas: 17 grupinių, kuriose dalyvavo 49 asmenys ir 62 

individualias. Viso konsultacijose dalyvavo 111 asmenų.  Centro darbuotojai teikė  konsultacijas įvairioms 

klientų grupėms:  15 grupinių konsultacijų buvo pravesta mokyklų administracijų komandoms; 40 individualių 

– mokytojamS, o likusios – rajono gyventojams. 

Savanorystė: 

2016 metais įstaigai įgyvendinti savo veiklas padėjo 4 savanoriai: Darius Garčinskas, Roman Artamonov, 

Daiva Klimienė ir Ričardas Bajazitovas. D. Garčinskas ir R. Artamonov savanoriavo po 9 mėnesius. Jie turi 

kūno kultūros trenerių specialybes, todėl talkino dirbant su senjorais bei talkino užimant globos namų vaikus, 

mokė sveiko senėjimo bei sveikos gyvensenos, judumo. D.Klimienė, bibliotekininkė ir sutartis nėra nutraukta. 

Ji talkina užimant vaikus po pamokų, per atostogas, dirba su planšetėmis, rengia knygų skaitymo akcijas. 

R.Bajazitovas taip pat dar sutarties nenutraukė ir prieškalėdiniu laikotarpiu jis aplankė dienos centrus, globos 

namus ir surengė edukacijas ,,Vytinė‘‘ bei ,,Žvakių liejimo pamokėlės‘‘.   

Neformalus vaikų švietimas: 

2016 metais didelį dėmesį skyrėme neformaliam vaikų švietimui. Parengėme 3 neformalaus ugdymo 

programas (,,Plaukimo mokyklėlė‘‘, ,,Vanduo – sportas – sveikata‘‘, ,,Vanduo, molis, vaškas – draugai?‘‘), 

kurias įgyvendinome Trasalio vandens pramogų parke, o jas lankė arti 500 moksleivių. Be šių programų 

turime ir trumpalaikių edukacijų, kaip antai ,,Kibinų kepimo pamokėlė‘‘, ,,Vytinės kelias‘‘, ,,Grinčas pavogė 

kalėdas‘‘, ,,Gaminame žvakes‘‘, ,,Bičių pasaulis‘‘, ,,Molis paklūsta man‘‘, kurias renkasi ne tik rajono, bet 

šalies moksleiviai, atvykstantys į Trakus, o kai kurias, kaip antai ,,Kibinų kepimo pamokėlė‘‘ lanko ir 

suaugusieji. Skirdami daug dėmesio neformaliam moksleivių švietimui, rengėme, įregistrvome ,,Aikos‘‘ 

sistemoje programas ir į jas įtraukėme ne tik rajono, bet ir aplinkines mokyklas: Trakų Vokės, Juodšilių 

,,Šilo‘‘, Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskajos, Pagirių, Semeliškių ir kt. 

2016 metais Centras dalyvavo 11 projektų: lokaliniuose (3), regioniniuose (5), šalies (3 ) 

.  

2016 metais įgyvendinti 3 lokaliniai projektai:  

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

sąlygas rajono senjorams  sportuoti, dalyvauti universiadoje Visagine. Projektui skirta 300 eurų. 

2.Įgyvendinome projektą ,,Medijas ir informacinį raštingumą – Trakų rajono gyventojams 2016-ais‘‘, kurį 

finansavo Lietuvos kultūros taryba ir skyrė 2530 eurų. Seniūnijose įvyko 10 paskaitų (lektorius R. Diržys), 

kuriuos lankė 306 asmenys, kurių tarpe – 104-i mokytojai.  



3. Lietuvos kultūros taryba finansavo projektą ,,Kiekvienas esame aktorius‘‘, kurio įgyvendinimui skyrė 2000 

eurų. Seniūnijose vyko praktiniai užsiėmimai (J. Matekonytė), kuriuose dalyvavo 209 asmenys, jų tarpe 56 

pedagogai. 

 

Regioniniai projektai, įgyvendinti 2016 metais: 

1. Lietuvos neformalaus moksleivių ugdymo centras finansavo projektą ,,Vilnijos kraštas 2016‘‘,( skirta 2700 

Eur),kuriame dalyvavo šešių Rytų Lietuvos mokyklų istorijos mokytojai ir moksleiviai, kurie mokėsi rinkti ir 

dokumentuoti kraštotyrinę medžiagą, surengė darbų parodą ir baigiamąją konferenciją Trakuose. 

2. Lietuvos neformalaus moksleivių ugdymo centras finansavo projektą ,,Kas močiutės skrynion sudėta‘‘, 

(skirta 2300 Eur), kurio dėka penkios Rytų Lietuvos mokyklos surengė dienines stovyklas, o jų metu 

kraštotyrines ekspedicijas tautosakai, etnografiniams eksponatams rinkti. 

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

departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Projekto dėka regiono  moksleiviai susipažino su 

šalia gyvenančių tautybių papročiais, kultūra ir surengė įspūdingą šventę, kurioje dalyvavo totoriai, karaimai, 

lenkai, žydai, baltarusiai, rusai ir lietuviai. 

4. Projektą ,,Aš noriu plaukti‘‘, finansavo Lietuvos kultūros ir sporto departamentas ir skyrė 4900 eurų. 

Projekto dėka 120 regiono vaikų iš šešių mokyklų išmoko plaukti. 

5. Projektą ,,Pozityvus auklėjimas‘‘ finansavo socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM ir 

skyrė 3897 eurus. Projekto metu žinių ir gebėjimų pozityviai auklėti suteikta 32 Trakų ir Vilniaus šeimoms. 

 

 ES projektų dėka įgyvendinti šalies projektai:  

 1. Įgyvendintas projektas ,,Švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per mokymąsi visą gyvenimą, 

motyvacijos didinimą, interaktyviai kuriant ir diegiant ugdymo programas‘‘, kurio įgyvendinimui skirta 51.040 

eurų.Projekto metu išverstos iš anglų kalbos ir išleistos 5 knygos iš AFLATOUN serijos, skirtos nuo 3 metų 

iki 18 metų paauglių ekonominio ir socialinio raštingumo ugdymui.Surengti mokymai. 

2. Įgyvendiname projekto ,,Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva’‘ Nr. 
567447-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA3- AL-AGENDA praktinių mokymų ciklą ir kvalifikacijos kėlimo seminarus‘‘. 
Projekto įgyvendinimui skirti 24.800 eurų. Projekto dėka  Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje vyksta 32 
ak. val. mokymai savivaldybių neformalaus švietimo konsultantams, o taip pat rengiami seminarai apie 
elektronines mokymosi aplinkas: EPALE, SMIS, AIKOS. Projektas bus tęsiamas ir 2017 m. kovo 8 d. 

3. Įgyvendintas projektas ,,Lietuvių kalbos ugdymo priemonės, skirtos mokytojams, dirbantiems pagal 
pradinio ugdymo programas, mokyklose ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba ir 
mokantiems lietuvių kalbos 3-4 klasėse‘‘.Projekto įgyvendinimui skirta 11000 eurų. 

Bendradarbiavimas: 

Centras 2016 metais dalyvavo 7 formaliuose ir 5 neformaliuose tinkluose, pasirašytos 6-ios 

bendradarbiavimo sutartys.  

Švietimo centras 2016 metais iškeltus tikslus pasiekė.Užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su beveik 

visomis dalykinėmis šalies asociacijomis: kartu rengėme konferencijas, kūrybines dirbtuves, metodinius 

renginius. Regiono mokykloms rengėme kursus, reikalingus atestuojantis, pagal galimybę įjungėme į 

projektinę veiklą, vis daugiau vykdėme konsultacijų. Tai, kad sostinės švietimo įstaigos vis dažniau 



konsultuojasi įvairiais klausimais, įrodo, jog esame arčiau jų, negu Vilniaus įstaigos bendravimu, todėl 

atstumas tampa nesvarbiu. Visa tai atskleista pateiktoje veiklos analizėje. 

 

 

 
 

 

 


