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Pirmā projekta sanāksme notika Ginečo 15.-16. oktobrī. Šajā pasākumā piedalījās 

visi projekta partneri, kurus pārstāvēja partneru skolu un iestāžu vadītāji vai projektu 
koordinatori. Vairākos gadījumos klāt bija gan direktori, gan koordinatori. Partneri no 
Latvijas kā savu apmešanās vietu izvēlējās interesantāko viesnīcu Džidžko - Sentbruno , 
lietuviešu partneri palika uzticīgi viesnīcai Wodnik . Sanāksme sākās ar ekskursiju uz  
Elektronikas un IT skolu Džidžko. Šī skola saistībā ar izmaiņām izglītības sistēmas 
struktūrā, ko ieviesa Nacionālās izglītības ministrija, nodrošina mācību vietu jauniešiem, 
kuriem nepieciešams atbalsts.  Viesus uzņēma skolas vadība, direktors Jerzy Jankowski 
un viņa vietnieks Mirosław Plaugo. Skolas ceļvedis bija skolas "krieviski runājošais" 
skolotājs Aleksandrs Pietnoczka ("kopīgā okupanta" valoda ir ļoti noderīga kontaktos ar 
partneriem no Baltijas valstīm). Viesi uzzināja par izglītības struktūru Polijas 
profesionālajā vidusskolā, kā arī par didaktisko aprīkojumu arodmācībām skolas 
ēkā. Lasīšanas izglītības problēmas skolā atstāja apspriešanai turpmāko kontaktu 
laikā. Jūs varat lasīt vairāk par skolas aktivitātēm vietnē school’s website. 
 
 
 
 
 

 
 

Foto. Direktoru grupa no Latvijas elektronikas un IT skolās 
 
 
 
 
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=lv&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=https://www.hotelstbruno.pl/
https://translate.google.com/translate?hl=lv&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=https://www.cmazur.pl/hotel-wodnik.html
https://zseii.edu.pl/


 
 
Pēc informatīvi bagātas skolas apmeklēšanas Gižycko viesi apmeklēja mājīgo 

Rydzewo pamatskolu. 
 

 
 
Foto.Grupa skolas bibliotēkā Rydzewo pamatskolā 
  
Lai arī darbinieki šobrīd gatavojas skolas nosaukšanai  Jāņa Pāvila II vārdā, 

direktore Monika Mihalaka precīzi pastāstīja par skolas darbu un lasīšanas prasmju 
veicināšanu izglītības iestādē. Skola izglīto bērnus no Rydzewo ciema, kas atrodas tieši 
pie ezera, un kaimiņu ciematiem, no kuriem bērni tiek nogādāti skolā. Pašlaik šī vieta 
mainās par telpisku tūristu bāzi. Skolas ēka ir salīdzinoši jauna, jo iepriekšējā tika 
iznīcināta 80. gadu ugunsgrēka laikā. Jaunās ēkas arhitektūra mazliet atsaucas uz 
Mazūrijas celtniecības stilu. 

  
 

 
Foto: Partneru skolu direktoru grupa uz Rydzewo pamatskolas pakāpieniem 
 
Skolēnu skaits klasēs nepārsniedz 15 izglītojamo, kas ļauj īstenot pieeju katram 

skolēnam individuāli. Skolai ir labs mācību aprīkojums, ieskaitot interaktīvās tāfeles un 
datorus. Skola īsteno "ES" projektus:  gan pašvaldību, gan savus.  



  
Plkst. 14.00 Poviat izglītības attīstības centrā sākās visu partneru darba 

sanāksme, kuras mērķis bija apspriest detalizētu projekta ieviešanas metodiku, ieskaitot 
finansēšanas un grāmatvedības jautājumus. 

  
Lp. Uzvārds un vārds Skola Funkcija 
1 Jolanta Miliauskė Alytaus izglītības reģiona centrs Projektu menedžeris 
2 Vilija Sušinskienė Alytaus Dzūkijos skola Galvenais skolotājs 
3 Gunita Kļaviņa Rigas 93.vidusskola Galvenais skolotājs 
4 Jolanta Nagle Rīgas Lietuviešu vidusskola Galvenais skolotājs 
5 Edita Matulevičienė Alytaus Dainavos proģimnāzija Galvenais skolotājs 

6a Janīna Rudzīte Jelgavas Tehnikums Galvenais skolotājs 
6.b Mārīte Ievina Jelgavas Tehnikums Projektu menedžeris 
7 Monika Mihalaka Podstawowa skola no Rydzewie Galvenais skolotājs 
8 Iwona Słowikowska Pašvaldības bērnudārzs Nr. 4 Gižycko Bērnudārza direktore 
9 Džerijs Janovska Elektronisko un IT skolu komplekss Galvenais skolotājs 
10 Mirosław Plaugo Elektronisko un IT skolu komplekss Direktora vietnieks 
11 Bożena Giedziuszewicz Poviat izglītības attīstības centrs Objekta direktors 
12 Grażyna Imporowicz Poviat izglītības attīstības centrs Direktora vietnieks 
13 Anna Ćwikowska Poviat izglītības attīstības centrs Bibliotēkas darbinieks - tulks 

14 Anna Kryczka Poviat izglītības attīstības centrs Projekta darbinieks 

15 Kazimierz Ambroziak Poviat izglītības attīstības centrs Projektu menedžeris 

 
 
 

 
 
Foto. Pilna projekta komanda Poviat izglītības attīstības centrā Gižycko. 
  
Tikšanās gaita 2019. gada 15. oktobrī 

1. Kazimierz Ambroziak - atgādināja par projekta mērķi un uzdevumiem, par 
projektā esošo valstu kopīgo problēmu. Zemais lasītprasmes līmenis ir saistīts ar 
nepietieko interesi par grāmatām, arī tehnisko līdzekļu zemo nodrošinājumu visās 
projekta partnervalstīs. Šī situācija ietekmē iedzīvotāju personīgo attīstību, 
nerosina interesi par jaunajiem atklājumiem, nerosina sekot personīgajai 
izaugsmei, tādējādi ietekmējot nacionālā ienākuma pieaugumu. 

 

 



 
 
 
Kazimierz Ambroziak  iepazīstināja dalībniekus ar projekta mērķi: 
  
„ Īstenojot projektu, mēs galvenokārt vēlamies palielināt skolēnu lasītāju skaitu 

mūsu skolās (bērnudārzā), t.i., veicināt skolas / bērnudārza izglītotības kvalitatīvo 
attīstību. Projektā iegūtās zināšanas un pieredzi mēs nodosim izmantošanai mūsu valstu 
sabiedrības attīstības veicināšanai ” . 

 

 
 
 
 
Foto. Kazimierz Ambroziak prezentācijas runas laikā 
  

2. Bożena Giedziuszewicz - sniedza projekta dalībnieku aprakstu. Viņi 
ir skolotāji, kuri vēlas un var pozitīvi ietekmēt lasīšanas izglītību skolā vai 
iestādē: 

1) bibliotēku skolotāji,      
2) dzimtās valodas skolotāji (lietuviešu, latviešu, poļu),      
3) Skolotājs, kurš zina angļu valodu (kurš var darboties kā tulks) - komandas tulks      
4) skolas vadības pārstāvis (direktors, direktora vietnieks, skolotājs, kurš pilnvarots 

izstrādāt un ieviest izmaiņas skolas operētājsistēmā).      
Lielu lomu projekta īstenošanā spēlēs cilvēki no projekta darbiniekiem, t.i., 

1) skolas direktors,      



2) projekta koordinators,      
3) grāmatvedis ,      
4) tulkotāji ,      
5) IT speciālists .      

Pēdējā posmā viņa iepazīstināja ar tulkošanas metodi apmācības laikā, izmantojot tā 
dēvēto čukstēto tulkojumu (vienlaicīgu). 
 

 
 
Foto. Bożena Giedziuszewicz prezentācijas runas laikā 
  

3. Grażyna Imporowicz - apsprieda apmācības kursu un programmu Alītā, kas 
notiks 2020. gada martā-aprīlī. Apmācībās projekta dalībnieki (5 cilvēki no katra 
partnera = 50 cilvēki) tiks sadalīti trīs grupās: 

I grupa: 17 cilvēki (5 LV, 5LT, 7PL),  
II grupa 17 cilvēki (5 LV, 5LT , 7PL ), 
III grupa -16 cilvēki (5 LV, 5LT, 6PL). 

Katra grupa īstenos šādu programmu: 
I modulis. Projekta dalībnieku IT kompetenču attīstīšana saskaņā ar "Digitālo 
kompetenču attīstības un izpratnes pamatprincipiem Eiropā DIGCO MP", izmantojot 
lasīšanas izglītību un darbu bibliotēkā. (3 stundas). 
II modulis. Lietuvā ieviestas novatoriskas stratēģijas bērnu un jauniešu lasīšanas 
veicināšanai (2 stundas). 
III modulis. Alītas skolās īstenotās lasīšanas izglītības stratēģijas. Šīs aktivitātes 
demonstrēšana četrās Alītas skolās (1 stunda katrā skolā). 
IV modulis. Bibliotēku organizēšana Alītas pilsētā (3 skolu bibliotēku un vienas 
sabiedrības demonstrācija (1 stunda katrā skolā). 
4. Kazimierz Ambroziak - iepazīstināja ar nākamajām mācībām Džidžiko, kuras 
tiks organizētas līdzīgi kā Alytus, bet tiks īstenota vēl viena programma. 
5. Bożena Giedziuszewicz - iepazīstināja ar projekta sanāksmju īstenošanas 
metodi. 
6. Grażyna Improrowicz - iepazīstināja ar veidiem, kā izplatīt projekta rezultātus. 
7. Kazimierz Ambroziak - apsprieda atsevišķu partneru projektu finansēšanas 
metodi. 



Galvenie principi: 
1) Individuālie partneri finansē savu dalībnieku līdzdalību.      
2) Partneri no vienas valsts finansē apmācības un konferences savā valstī.      
3) Projekta komandu finansē Poviat projekta ieviešanas centrs. (Powiatowy 

Ośrodek Realizacji Projektu)      
  

Projekta finansēšanas apspriešana dalībniekiem bija izsmeļoša, tāpēc atlikušos 
jautājumus tika nolemts atlikt uz nākamo dienu. 
  
2019. gada 16. oktobrī plkst. 8.00 sākās sanāksme Poviat izglītības attīstības centrā 
(PORE). 
Kazimierz Ambroziak - apsprieda paredzamos projekta rezultātus, metodoloģiju 
to sasniegšanai un to apstiprināšanas iespējām. 
Grażyna Imporowicz - iepazīstināja ar individuālo projekta aktivitāšu novērtēšanas 
metodiku. 
Kazimierz Ambroziak - iepazīstināja ar projekta mājas lapas dizainu.Grażyna    
Improwicz -  iepazīstināja ar vissvarīgāko problēmu. 
  
Kura ir: 
Stingrs lēmums, kā mēs izmantosim šo projektu, lai uzlabotu lasīšanas izglītības 
kvalitāti mūsu skolās un kopienās 

  
  

Pēc partnerības līgumu parakstīšanas sanāksme tika pabeigta. 
 
 

 
 
 

  


