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Technikum w Jełgawie  (Jelgavas Tehnikums) 

 

 

 

Szkoła Techniczna w Jełgawie to instytucja kształcenia zawodowego założona 
w 1969 roku. W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęło naukę w szkole 899 uczniów w 8 
zawodach. Są to mechanicy samochodowi, specjaliści od systemów komputerowych, 
specjaliści ds. programowania, technicy robót wykończeniowych w budownictwie, 
stolarze meblarscy, specjaliści ds. obsługi klienta. 

Uczniowie rozpoczynają naukę w szkole w wieku 15 lat i kontynuują naukę przez 
4 lata, uczą się przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Szkoła uczy również 
młodych ludzi po ukończeniu szkoły średniej, wówczas nauka trwa 1,5-roku. Tak więc 
wiek młodych ludzi w szkole zawiera się na ogół od 15 do 21 lat. Szkoła zatrudnia 
zarówno nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych - razem 
pracuje ponad 90 nauczycieli. Szkoła aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach 
publicznych, zarówno poprzez promowanie nazwy szkoły, jak i wykazywanie 
umiejętności zawodowych uczniów w różnych międzynarodowych i krajowych 
zawodach rzemieślniczych. Szkoła Techniczna w Jelgawie jest obecnie zaangażowana w 
szereg projektów na poziomie krajowym mających na celu poprawę jakości edukacji, 
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zdobywanie wykształcenia 
zawodowego opartego na pracy itp. 

W działania w projekcie bądą zaangażowani następujący specjaliści: dyrektor 
instytucji (poziom zarządzania), koordynator projektu, bibliotekarz szkolny, nauczyciele 
języka łotewskiego, nauczyciele języka rosyjskiego, nauczyciele języka angielskiego. 
Zaangażowani pracownicy mają kilkuletnie doświadczenie w dziedzinie działalności, 
szkolnictwa wyższego oraz odpowiedniej komunikacji i umiejętności zawodowych. 

W ostatnich latach dyrektor szkoły nadzorował kilka projektów mobilności 
realizowanych w ramach programu Erasmus +, a także monitoruje realizację kilku 
projektów edukacyjnych na poziomie krajowym, zapewniając osiągnięcie celów projektu 
i zaangażowanie odpowiednich pracowników w projekty. Koordynator projektu ma 
ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, wdrażając zarówno projekty 
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współpracy transgranicznej Łotwa-Litwa, jak i projekty Nordplus, a także projekty na 
poziomie krajowym związane z poprawą jakości edukacji w szkole.  

Szkoła ma również doświadczenie zawodowe w projektach międzynarodowych. 
Bibliotekarz szkolny organizuje pracę biblioteki od kilku lat zgodnie z potrzebami 
instytucji edukacyjnej, zapewniając wsparcie metodyczne młodym ludziom 
i wychowawcom. Nauczyciele języków mają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu 
uczniów w języku ojczystym / obcym, dobrze znają metody uczenia się młodzieży 
i najczęstsze problemy w procesie edukacji.  

Bezpośrednią grupą docelową projektu będą zaangażowani nauczyciele 
i personel szkolny, pośrednio - inni nauczyciele szkolni (~ 90 osób), którzy zostaną 
poinformowani o dostępnych materiałach dydaktycznych i wiedzy ich kolegów. Po 
zapoznaniu się z najlepszymi przykładami promocji czytelnictwa, metody te będą 
również stosowane w Szkole Technicznej w Jelgawie, a zatem uczniowie szkół, którzy 
wezmą udział w tych wydarzeniach, skorzystają z promocji umiejętności czytania.  

Szkoła Techniczna w Jelgawie będzie odpowiedzialna za organizację konferencji 
końcowej i tłumaczenie materiałów do nauki. Szkoła Techniczna w Jelgawie posiada 
odpowiednie urządzenia i udogodnienia do organizowania wydarzeń na tym poziomie, a 
także personel pomocniczy, aby zapewnić pomyślną organizację i techniczne 
przygotowanie konferencji.  

W szkole nauczane są zarówno przedmioty edukacyjne, jak i ogólne, w tym język 
ojczysty i języki obce. Często w procesie uczenia się obserwuje się niezdolność młodych 
ludzi do pracy ze źródłami informacji, w tym literaturą potrzebną do nauki. Szkoła 
posiada bibliotekę, która organizuje nowe dni książek, wystawy różnych artystów i 
oferuje wsparcie dla pracy z młodzieżą. Nauczyciele w Szkole Technicznej w Jelgawie są 
zainteresowani poprawą swoich umiejętności zawodowych i promowaniem czytania u 
młodych ludzi – ta umiejętność będzie wzmacniała naukę zarówno przedmiotów 
zawodowych, jak i ogólnokształcących. 

Biblioteka Szkoły Technicznej Jelgava jest integralną częścią procesu 
edukacyjnego, pomaga realizować cele edukacyjne zgodnie ze standardem edukacyjnym 
i programami tematycznymi. Zespół uczestników w projekcie w Szkole Technicznej 
Jelgava może przekazać swoje doświadczenia zainteresowanym pracownikom biblioteki 
z innych szkół, nauczycielom języków ojczystych i nauczycielom języków obcych, jak 
również koordynatorowi projektu z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. 
Nauczyciele języka ojczystego i języka obcego w Szkole Technicznej w Jelgawie mają 
doświadczenie w organizowaniu tygodni językowych, gdy różne zajęcia promują naukę 
języka ojczystego i języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski). 

Szkoła techniczna w Jełgawie jest zainteresowana doskonaleniem umiejętności 
zawodowych pedagogów i doskonaleniem metodologii pracy dydaktycznej w rozwoju 
działań promujących czytanie. Jako korzyść z zaangażowania Jelgava Technician w 
projekt, należy wspomnieć o możliwości przetestowania działań promujących czytanie 
na innej grupie docelowej młodych ludzi - uczniowie uczący się w szkole zawodowej, 
ponieważ interesy i motywacja młodzieży szkół kształcenia ogólnego i instytucji 
kształcenia zawodowego są różne. 

Szkoła Techniczna w Jelgawie aktywnie uczestniczy w realizacji różnych 
projektów. Aktualnie realizuje projekt z programu Erasmus + Nr. 2017 1 LV01 KA102 
035357 „ Poprawa umiejetnosci zawodowych uczniów i nauczycieli szkoły technicznej w 
Jelgawie, gdzie 46 młodych ludzi i 4 wychowawców realizuje mobilność zawodową w 
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różnych krajach: Niemcy, Francja, Litwa, Estonia, Bułgaria, Włochy w roku szkolnym 
2018/2019. Realizuje również projekt z programu Erasmus + „Poprawa kompetencji 
zawodowych nauczycieli i wychowawców Jelgava Technicum” Nr. 2018-1-LV01-KA102-
046893, który przewiduje przygotowanie uczniów do mobilności. Szkoła Techniczna w 
Jelgawie działała jako organizacja przyjmująca, przyjmując gości (młodzież 
i edukatorów) z Hiszpanii, Litwy, Estonii 

 

Projekty dofinansowane z UE realizowane w ostatnich 3 latach: 

 

Program UE Erasmus + 

Rok 2018 

Numer identyfikacyjny projektu lub numer 
umowy 

2017 1 LV01 KA102 035357 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Szkoła Techniczna w Jelgavie 

 

 

Program UE Erasmus + 

Rok 2019 

Numer identyfikacyjny projektu lub numer 
umowy 

2018-1-LV01-KA102-046893, 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Szkoła Techniczna w Jelgavie 

 


