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Projekto susitikimas Alytuje 2022 m. balandžio 7-8 d. 

Organizatorius: Alytaus Dainavos progimnazijos mokykla 

Vieta: Alytus (Oilta), Alytaus Dainavos progimnazijos mokykla 

Susitikimo programa. 

7.04.2022 

1. Alytaus miesto mokymų vertinimas - pristatė "Alytaus partneriai".  

2. Su projekto įgyvendinimu susiję finansiniai klausimai (pristato koordinuojančios 

institucijos atstovai).  

3. Atvirųjų švietimo išteklių situacija (pristatė koordinuojančios institucijos atstovai).  

4. Įgyvendintinų užduočių aptarimas (pristato koordinuojančios institucijos atstovai):  

a. Mokymai Gižycko mieste 2022 m. gegužės 4-6 d,  

b. konferencijų organizavimas atskirose šalyse,  

c. sukurti naują skaitymo skatinimo mokykloje programą,  

d. parengti mokyklų bibliotekų plėtros programą,  

e. parengti rekomendaciją valdžios institucijoms dėl būtinos skaitymo 

skatinimo veiklos.  

5. Aptarti visų partnerių veiklos įgyvendinimo tvarkaraštį. 

8.04.2022 

1. Jono Pauliaus II pradinės mokyklos skaitymo ugdymo programos pristatymas 

(pristatė mokyklos direktorius).  

2. Skaitymo skatinimo programos pristatymas Gižycko savivaldybės darželyje Nr. 4 

(pristatė darželio direktorė). 

 

Po 2021 m. rugsėjį Rygoje įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo mokymų, kuriuose 

dalyvavo lenkų ir lietuvių mokytojai, ir Alytuje, į kuriuos vėl vyko lenkų mokytojai, buvo 

pastebėtas disbalansas tarp lenkų ir Lietuvos bei Latvijos partnerių dalyvavimo 

projekte. 
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Lenkijos mokytojai du kartus turėjo galimybę savo akimis pamatyti su knygų skaitymo 

populiarinimu susijusią infrastruktūrą Latvijoje ir Lietuvoje, o Lietuvos ir Latvijos 

mokytojai į Lenkiją nevyko.  

 

Todėl reikėjo papildyti veiklą papildomais mokymais Lenkijoje. Projekto biudžete 

buvo numatytas keturių dienų mokymo kursas. Gavus teigiamą atsakymą iš 

"ERasmus" programos valdymo institucijos, reikėjo suburti projekto grupę, kad visi 

partneriai pritartų tokiai veiklai. Tai tapo įmanoma 2022 m. balandžio pradžioje. 

 

2022 m. balandžio 7 d. posėdžio medžiaga. 

Lietuvos partnerių pristatytas mokymų Alytuje vertinimas.  

Jolanta Miliauskė ir Eglė Lynykienė, pristatė mokymų vertinimą. Projekto 

mokymus vedė Lietuvos mokyklų atstovai, kurie suteikė naujų žinių, praktinių patarimų 

ir sprendimų, kaip skatinti skaitymą. Buvo pristatyta skaitymo statistika Lietuvoje ir 

gerosios praktikos pavyzdžiai mokyklose.  

Po kiekvienos paskaitos buvo teikiami atsiliepimai, dalijamasi nacionaline 

patirtimi. Mokymų metu buvo surengti trys vizitai į Alytaus miesto mokyklas - dalyviai 

sužinojo apie efektyvias skaitymo strategijas mokyklose, mokyklų bibliotekų vaidmenį 

skatinant skaitymą. Lankydamiesi Alytaus miesto bibliotekoje ir Nacionalinėje 

bibliotekoje Vilniuje, jie susipažino su infrastruktūra, įranga, darbuotojų kompetencija 

ir atsakomybe skatinant skaitymą. 

Remiantis raštu pateiktais teiginiais - galima daryti išvadą, kad projekto dalyviai 

sužinojo daug įdomių sprendimų, idėjų, kaip skatinti ir ugdyti skaitymą nuo ankstyvojo 

amžiaus. 
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Lietuvos partnerių atstovės (Eglė ir Jolanta) aptaria mokymus Alytuje. 

2. su projekto įgyvendinimu susiję finansiniai klausimai (koordinuojančios 

institucijos atstovai).  

Koordinuojančios institucijos atstovai pristatė projekto finansinę padėtį. Jie 

pabrėžė, kad yra lėšų, kurios bus pervestos partneriams, kad jie galėtų teikti 

individualią paramą mokytojams - projekto dalyviams, susijusią su apgyvendinimu, 

maitinimu ir kelionėmis. Šių lėšų pakanka keturių dienų išlaidoms padengti. 

Kita vertus, partneriai susidūrė su sunkumais finansuojant visos medžiagos 

vertimą, o šios medžiagos yra vis daugiau nei tikėtasi iš pradžių. 

3. Atvirųjų švietimo išteklių padėtis.  

Projekto koordinatorius pristatė turimų atvirųjų švietimo išteklių būklę. Jis 

padėkojo daugumai partnerių už jų atsiuntimą. Tik 2 partneriai iš 10 neatsiuntė 

numatytų 5 išteklių (jie atsiuntė po 3), o vertimas tampa problema, ypač į lietuvių ir 

latvių kalbas.  

4. Įgyvendintinų užduočių aptarimas:  

Gižycko švietimo plėtros centro direktorė Bożena Giedziuszewicz aptarė 

siūlomą 3 ir 4 dienų programą. Susirinkę partnerių atstovai pasirinko 4 dienų programą. 
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Taip pat buvo aptarta kiekvienos šalies konferencijos programa. Buvo aptartos 

naujos mokyklų skaitymo skatinimo programos, tačiau diskusija buvo perkelta į kitą 

dieną, kai 4-ojo darželio ir Rydzevos mokyklos direktoriai sutiko aptarti savo parengtas 

naujas programas. Projekto koordinatorius paprašė, kad naujai parengtos programos 

atsakytų į šiuos klausimus: 

1) Kokia yra dabartinė padėtis? 

2) Kodėl dabartinė padėtis yra kitokia, 

nei turėtų būti? 

3) Ką reikia padaryti, kad padėtis 

taptų tokia, kokia turėtų būti.  

4) Ką galime padaryti su esamais 

apribojimais, kad situacija taptų tokia, kokia 

turėtų būti? 

Taip pat buvo aptartos 

rekomendacijos valdžios institucijoms, ypač 

jų veiksmingumas atsižvelgiant į pandemiją.  

Projekto vadovė ir koordinatorė ragino būti 

optimistais, nes tokių rekomendacijų 

suformulavimas yra vienas iš galimų 

veiksmų, galinčių paveikti valdžios institucijų 

sprendimus.   

2022 04 08 sesija 

Kitą dieną Monika Michalak aptarė 

naują knygų skaitymo skatinimo programą, 

sukurtą jos mokykloje, Rydzewo Šv.Jono 

Pauliaus II pagrindinėje mokykloje, o vėliau 

Iwona Słowikowska pristatė panašią 

programą Gižycko savivaldybės darželyje 

Nr. 4 

PORE direktorė Bożena Giedziuszewicz aptaria 
vykdytinas užduotis.  Jolanta atlieka vertėjos 
funkcijas. 
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projekto susitikimo Alytuje dalyviai 2022 m. balandžio 7 ir 8 dienomis 

 

Pavardė ir vardas, Mokykla (mokyklos), Funkcija 

1) Jolanta Miliauskė, Alytaus profesinio rengimo centras, projekto vadovė 

2) Vilija Sušinskienė, Alytaus Dzūkijos mokykla, mokyklos direktorė 

3) Inga Deskievičienė, Alytaus Dzūkijos mokykla, projekto vadovė 

4) Gunita Kļaviņa, Rygos 93-oji mokykla, vidusskola, mokyklos direktorė 

5) Rima Kalnietė, :Rygos lietuvių vidurinė mokykla, projekto vadovė  

6) Edita Matulevičienė, Alytaus Dainavos progimnazija, mokyklos direktorė 

7) Eglė Lynykienė, Alytaus Dainavos progimnazija, projekto vadovė 

8) Sanda Vanaga, Jelgavas Tehnikums, projekto vadovė  

9) Monika Michalak, Rydzewo pradinė mokykla, mokyklos direktorė 

10) Iwona Słowikowska, Gižycko savivaldybės vaikų darželis Nr. 4, darželio vadovė 

11) Marta Makarzec, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, įgaliota projekto dalyvė, 

Gižycko 

12) Bożena Giedziuszewicz, Poviato ugdymo plėtotės centras, vyriausioji mokytoja, Gižycko 

13) Anna Kryczka, Poviato ugdymo plėtotės centras, projekto darbuotoja, Gižycko 

14) Kazimieras Ambroziakas (Kazimierz Ambroziak), Poviato ugdymo plėtotės centras 

projekto koordinatorius, Gižycko 

15) Grażyna Mieńko, Poviato ugdymo plėtotės centras , projekto darbuotoja, Gižycko 


