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        Projekta sanāksme Alitā no 20 līdz 16.02.2020. 

Projekta sanāksmes programma Alītā 

16 .02.2020 
  

17.00 
Finanšu jautājumu apspriešana, kas saistīti ar apmācības īstenošanu Alītā un Gižecko 
(viesnīcā) 

17.02 .20 20 

8.00 

Diskusija par projekta dokumentāciju: finanšu līgumi ar PORE-Partner, līgumi ar 
projekta dalībniekiem, 

 materiāli tīmekļa vietnei 

8.30 
Partneru uzdevumi, kas saistīti ar pašreizējo projekta popularizēšanu vietnēs. Partneru 
uzdevumi, kas saistīti ar projekta mājas lapas izveidi 

9.00 

Organizatoru informācija par detalizētu apmācības programmu Alītā un par papildu 
aktivitātēm  
Atklātu izglītības resursu izvietošanas problēma saistībā ar apmācību Alītas projekta 
vietnē 

10 .00 
Papildu pasākumu organizēšana saistībā ar mācībām Alītā (apmācības vieta, 
izmitināšanas un ēdināšanas organizēšana, dalībnieku ceļojumi) 

10 .30 
Informācija par apmācību Džidžko, apmācības programmu, ekspertiem, izmitināšanu 
un padomi, braucieniem uz Džidžko, papilddarbības 

11 .00 

Ar lasīšanas izglītību saistīti atvērtie izglītības resursi. Portālā "Scholaris" atvērto 
izglītības resursu attēlojums.  
Rādījums par atvērtiem izglītības resursiem, kas saistīti ar lasīšanas izglītību. 

11 .30 

Skolēnu lasītāju skaita līmenis un lasīšanas izglītības stratēģijas, kas tiek izmantotas 
Dzūkijas skolā Alītas - skolas bibliotēkas apmeklējums,  
skolas bibliotēkas organizēšana 

  Brauciens uz Dainavas skolu 

12.0 0 

Studentu lasītprasmes līmeņi un lasīšanas izglītības stratēģijas, kas tiek piemērotas 
Dainavas skolā Alītā - apmeklēt skolas bibliotēku,  
organizēt skolas bibliotēku 

  Brauciens uz APRC skolu 

13.0 0 

APRC izmantoto studentu lasītprasmes un lasīšanas izglītības stratēģiju līmenis - skolas 
bibliotēkas apmeklējums, skolas bibliotēkas  
organizēšana 

14.0 0 Sanāksmes kopsavilkums 
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               2020. gada 16. un 17.02. Tika organizēta otrā projekta sanāksme, kas sākotnēji 
bija plānota 2020. gada maijā. Sanāksmi vadīja Dzūkijas skola Alītas pilsētā. Iemesls agrāka 
sanāksmes datuma noteikšanai bija daudzie partneru lūgumi mainīt apmācības organizēšanas 
noteikumus un to finansēšanu salīdzinājumā ar noteikumiem, kas tika pieņemti sanāksmē 
Gižycko. Pēc atgriešanās no sanāksmes Gižycko partneru skolu direktori uzsāka diskusiju ar 
citiem projekta dalībniekiem, kuri viņiem iesniedza daudzus pieprasījumus, kurus viņi 
savukārt nosūtīja uz koordinējošo iestādi. Partneru iesniegtie izmaiņu pieteikumi bija ļoti 
atšķirīgi. 
              Tāpēc pirms pirmās apmācības bija nepieciešams vēlreiz pārrunāt finansēšanas 
principus un apmācību organizēšanu ar partneriem un izveidot jaunus, visiem 
pieņemamus principus.  

Pirmā problēma, kas tika atrisināta sanāksmē, bija finanšu jautājumi, kas saistīti ar 
apmācības īstenošanu Alītā un Gižycko. Diskusiju vadīja Božena Giedziuszeviča, Džidžko rajona 
izglītības attīstības centra direktore. 
 

 
 Fotogrāfija. Diskusijas laikā  

              
              Visbeidzot tika nolemts finansēt skolotājus - apmācības dalībniekus, maksājot 
individuālu atbalstu pēc likmēm, kas noteiktas šāda veida aktivitātēm Erasmus + programmā, 
ti, EUR 106 dienā un vienreizējs maksājums par braucienu ar likmi 180 EUR. Līdzekļu apmaksu 
dalībniekiem veiks individuālie partneri, kuri no Gižycko Poviat konta saņēma subsīdiju (EUR 
7300) par projekta pirmo daļu. Šī finansēšanas metode ir ērtāka partneriem, jo paši dalībnieki 
var izvēlēties izmitināšanu, ēdināšanu un ceļojuma kārtību. Lietuvas partneri prezentēja 
viesnīcas Alītā, kuras var ņemt vērā, organizējot izmitināšanu. 
              Turklāt ir noteikts, ka apmācība notiks divās grupās pa 25 cilvēkiem katrā, kas 
apmācības laikā samazinās ekspertu un tulkotāju izmaksas. Citi noteikumi palika nemainīgi, ti, 
vienā grupā piedalās 2 - 3 cilvēki no viena partnera. Nodarbības / lekcijas notiek angļu 
valodā. Katrā nacionālajā grupā ir tulks, kurš, izmantojot Gižycko partneru resursus, ir aprīkots 
ar vienlaicīgas tulkošanas iekārtām, palīdzēs cilvēkiem, kuri pilnībā nerunā angliski, saprast 
lekcijas saturu. Apmācības saturs dalībniekiem tiks prezentēts projekta tīmekļa vietnē tekstu 
vai prezentāciju veidā angļu valodā pirms apmācības sākuma. 
              Pēc tam tika apspriests projekta saņēmēju līguma projekts ar skolotājiem - apmācības 
kursu dalībniekiem, ņemot vērā jaunos finansēšanas noteikumus. Tika nolemts, ka 
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koordinācijas iestādē izstrādātais šāda nolīguma projekts tiks nosūtīts visiem partneriem un 
partneri to pielāgos savām vajadzībām, ja viņi to uzskatīs par piemērotu. 
 
  

 
Fotogrāfija. Projekta koordinators darbībā              
  
              Tikšanās tālākajā daļā projekta koordinators partneru vietnēs apsprieda uzdevumus, 
kas saistīti ar pašreizējo projekta virzīšanu. Viņš atgādināja, ka sabiedrības informēšana par 
projektu īstenošanu ar Eiropas Savienības finansējumu ir katra saņēmēja obligāta darbība. Viņš 
lūdza ievietot informāciju par projektu un turpmākajiem pasākumiem (katru reizi pēc 
pasākuma) skolu / izglītības iestāžu tīmekļa vietnēs un nosūtīt koordinatoram saites uz šo 
informāciju. Viņš arī informēja par projekta tīmekļa vietnes izveidošanu 
( https://erasmus.poregizycko.pl/index.php/pl-pl/ ) un nepieciešamību ieviest izveidoto 
tulkojumu sistēmu, kas nepieciešama vietnes aizpildīšanai ar atbilstošu informāciju. Partneri ir 
apņēmušies savus uzdevumus veikt ātrāk. 
              Bija arī diskusija par projekta plakātu, kam vajadzētu būt redzamam atsevišķu 
organizāciju ēkās visa projekta laikā. Sanāksmes dalībnieki iesniedza pieprasījumu korozijas 
iestādei izgatavot plakātu projektu ar ilustrācijām, kas pielāgotas projekta saturam, un nosūtīja 
viņiem projektu. Tika arī panākta vienošanās, ka partneri paši var noformēt plakātu. 
              Nākamajā sanāksmes daļā Lietuvas partneri (viņu vārdā Vilija Sušinskienė un Jolanta 
Miliauskė) iepazīstināja ar detalizētu apmācības programmu Alītā. Viņi uzsvēra, ka mēģinās 
īstenot precīzi noteiktu apmācības programmu. Eksperti, kas vadīs apmācību, būs Alītas 
partneriestāžu darbinieki. Mācības, kas sāksies plkst. 8.00 LT, atradīsies Alītas Profesionālās 
izglītības centra bibliotēkā Putinu ielā 40. Pēc pirmā I moduļa (Projekta dalībnieku digitālās 
kompetences attīstīšana saskaņā ar "Digitālās kompetences attīstības un izpratnes 
pamatnostādnēm Eiropā DIGCO MP", izmantojot lasīšanas izglītību un bibliotēku darbu) 
ieviešanas ir pusdienu pārtraukums, kura laikā dalībnieki varēs ieturēt maltīti, kas nopirkta 
centra ēdnīcā, kas atrodas uz tā paša īpašuma. Pēc apmācības II moduļa pabeigšanas būs 
jāpārceļas uz atsevišķām skolām un bibliotēkām, lai īstenotu III un IV moduli. Transportu 
organizēs apmācību organizators - Profesionālās apmācības centrs. Partneri no Alītas arī 
informēja par priekšlikumiem brīvā laika organizēšanai. 
 

https://translate.google.com/translate?hl=lv&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=https://erasmus.poregizycko.pl/index.php/pl-pl/
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 Foto. Pani Vilija Sušinskienė przedstawia program szkolenia w Alytus 
              
              "Bożena Giedziuszewicz" kundze iepazīstināja ar informāciju par nākamajām mācībām 
Džidžiko, t.i., par apmācības programmas datumu (2020. gada oktobris) (var atrast projekta 
mājaslapā), plānotos ekspertus (eksperti no vojevodistes bibliotēkas darbiniekiem) Elbląg), 
izmitināšanas un ēdināšanas iespējas (viesnīcas "Wodnik", "St Bruno", "Mazovija"), kā nokļūt 
līdz Giżycko (personīgās automašīnas vai autobuss uz Suvalkiem un no turienes īrēts autobuss) 
un aktivitātes, kas saistītas ar brīvā laika pavadīšana četrās pēcpusdienās (brauciens ar laivu 
kruīzā uz skolu Rydzew o , vizīte Džiycko un Boyen cietoksnī Giżycko, Teitoņu bruņinieku pils 
apmeklējums Ryn un Skolas jaunatnes hostelis Ryn, kur ugunskurs i / lb ar Tiks organizēts DZ 
mini burāšanas kruīzs, brauciens uz Hitlera ceturkšņiem Gierlozā un / vai uz baziliku Swieta 
Lipka), detalizētā programma tiks apspriesta ar dalībniekiem, kuri finansēs šo programmu. 
              Projekta koordinators iepazīstināja ar projekta dalībnieku atvērto izglītības resursu 
realizācijas un tulkošanas problēmu, par kuru projekta dalībnieki no Lietuvas un Latvijas 
uzdeva daudz jautājumu. Lai šo jautājumu tuvinātu, tika organizēta atvērto izglītības resursu 
mini izrāde lasīšanas izglītības jomā, kas tiek ievietota Izglītības attīstības centra "Scholaris" 
portālā. Runātājs arī iepazīstināja ar savu atvērto izglītības avotu lietuviešu rakstnieces 
Kristīnas Sabaliauskaites grāmatas “Silva Rerum” reklāmas reklāmas veidā. Šī romāna darbība 
norisinās Abu Nāciju Sadraudzības teritorijā 17. gadsimtā. Grāmata ir tulkota latviešu un poļu 
valodā.  
              Ar to beidzās stacionārā tikšanās daļa Dzūkijas skolā, pēc kuras dalībnieki devās uz 
bibliotēkām, uz Dzūkijas skolu, pēc tam uz Dainavas skolu un visbeidzot uz Profesionālās 
izglītības centru.  Atsevišķās bibliotēkās strādājošās dāmas un atsevišķu skolu direktoru 
vietnieki iepazīstināja ar individuālo bibliotēku organizāciju un skolās organizēto lasītāju 
izglītību. 
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Fotogrāfija. Dzūkijas skolas bibliotēkā 
  

 
               Fotogrāfija. Dainavas skolas priekšā 
  
              Sīki izstrādātas bibliotēku organizācijas pazīmes, aizdevumu līmenis, bibliotēku un 
skolu sniegtā lasītprasmes līmeņa izglītība, lasītāju skaits partneru skolās Lietuvā tiks 
prezentēts kā daļa no Alītas apmācības, kuras laikā dalībnieki sīkāk novērtēs bibliotēkas 
organizāciju, aprīkojumu, darba formas un vispārējās skolas aktivitātes lasīšanas izglītības 
jomā. 
              Tomēr projekta grupas locekļi, skolu un izglītības iestāžu direktori, īpaši no Džidžko, 
pievērsa uzmanību bibliotēku plašajām, estētiskajām telpām, jaunajām mēbelēm, datoru 
klātbūtnei. Tajā pašā laikā novecojušās grāmatu kolekcijas nepievērsa uzmanību. Uz līdzekļu 
trūkumu jaunu grāmatu iegādei norādīja arī dāmas bibliotekāres. Rajona izglītības attīstības 
centra darbinieki pievērsa uzmanību lasīšanas izglītības “priekšmetu” traktējumam. 
Par šo skolas darba elementu ir atbildīga tikai bibliotēka. Izglītojamais, kurš ierodas bibliotēkā, 
var uzzināt par labo bibliotēkas aprīkojumu, jaunām grāmatām. 
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Foto: Profesionālās izglītības centra bibliotēkā 
  

 Projekta sanāksme noslēdzās ar 
apmeklējumu Alītas pašvaldības publiskajā 
bibliotēkā, kas atradās pielāgotā ēkā - no 
viesnīcas / viesu nama. (gandrīz kā 
Džeicko). Šauri koridori un mazas istabas 
palika no ēkas bijušā mērķa. Tomēr 
bibliotēkai ir neliela auditorija, kur tā 
organizē lasītāju tikšanās ar rakstniekiem 
vai tulkotājiem. 

 
   
Fotogrāfija. Alītas pilsētas bibliotēkas auditorijā 

 Viena no bibliotēkas istabām bija veltīta rakstnieka Jurģa Kunchenas - viena no slavenākajiem 
lietuviešu rakstniekiem, dzimušam un augušam Alītā, atmiņu istabai. Tajā bija manuskripti, 
vēstules, zīmējumi, satīriskas publikācijas, žurnālu publikācijas par rakstnieku un viņa 
darbiem. 
 

 
Fotogrāfija. Rakstnieka muzejā 
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Vairākas telpas aizņēma ar datoriem aprīkota lasītava, kurā strādāja vairāki cilvēki.  
Datorizētā īres istaba atradās bijušajā reģistratūrā un apkalpoja citus cilvēkus.      
Ar projekta sanāksmi noslēdzās vizīte Alītas publiskajā bibliotēkā. 
Piezīme              
Sakarā ar iepriekšējo sanāksmes datumu plānotā darbība "Apmācības novērtēšana Alītā" 
netika īstenota. Šis jautājums tiks apspriests e-pasta lietošanā pēc apmācības un prezentēts 
nākamajā sanāksmē Rīgā. 
 

Sanāksmes dalībnieki 
  
                                                                         
1 Jolanta Miliauskė Alytaus prosenino rengimo centras Projektu vadītāja                                          
2 Vilija Sušinskienė Alytaus Dzūkijos mokykla skolas direktore                                          
3 Gunita Kļaviņa Rīgas 93.vidusskola skolas direktore                                          
4 Jolanta Nagle Rīgas Lietuviešu vidusskolas skolas direktore                                          
5 Edita Matulevičienė Alytaus Dainavos progimnazijas skolas direktore                                          
6 Janīnas Rudzītes Jelgavas Tehnikums skolas direktore                                          
7 Mārīte Ievina Jelgavas Tehnikums projektu vadītāja                                          

8 Monika Michalak Szkoła Podstawowa ar Rydzewie skolas direktoru                                          
9 Iwona Słowikowska Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku bērnudārza direktore                                          
10 Jerzy Janowski Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych skolas direktors                                          
11 Bożena Giedziuszewicz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji skolas direktors                                          
12 Anna Kryczka Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Projekta vadītāja                                         
13 Kazimierz Ambroziak Powiatowy Ośrode k Rozwoju Edukacji Projekta vadītājs                                         

14. Gražina Mieńko Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Projekta vadītāja 
 
 
 
 
 
 
 

         

               
  

 


