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Projekto susitikimas Alytuje 2020 m. vasario 16-17 d. 

 

 Projekto susitikimo Alytuje programa 

16.02.2020 

 

17.00 
Finansinių klausimų, susijusių su mokymo įgyvendinimu Alytuje ir Gižycko mieste, 
aptarimas (viešbutyje) 

17.02.2020 

8.00 
Projekto dokumentų aptarimas: PORE-Partnerių finansinės sutartys, sutartys su 
projekto dalyviais, interneto svetainės medžiaga.  

8.30  
Partnerių užduotys, susijusios su nuolatiniu projekto populiarinimu interneto 
svetainėje.  Partnerių užduotys, susijusios su projekto interneto svetainės kūrimu.  

9.00 
Organizatorių informacija apie išsamią mokymų Alytuje programą ir tolesnę veiklą. 
Su Alytaus mokymais susijusių atvirųjų švietimo išteklių patalpinimo projekto 
interneto svetainėje problema.  

10.00 
tolesnės veiklos, susijusios su mokymais Alytuje, organizavimas (mokymų vieta, 
apgyvendinimo ir maitinimo organizavimas, dalyvių vežimas).  

10.30 
Informacija apie mokymus Gižycko mieste, mokymo programą, ekspertus, 
apgyvendinimą ir maitinimą, išvykas į Gižycko miestą, tolesnę veiklą.  

11.00 
Atvirieji švietimo ištekliai, susiję su skaitymo ugdymu. Atvirųjų švietimo išteklių 
demonstravimas portale "Scholaris". Atvirųjų švietimo išteklių, susijusių su skaitymo 
ugdymu, demonstravimas.  

11.30 
Mokinių skaitymo lygis ir skaitymo ugdymo strategijos, taikomos Alytaus Dzūkijos 
mokykloje - apsilankymas mokyklos bibliotekoje, mokyklos bibliotekos darbo 
organizavimas.  

 Pervežimas į Dainavos mokyklą. 

12.00 
Mokinių skaitymo lygis ir skaitymo ugdymo strategijos, taikomos Alytaus Dainavos 
mokykloje - apsilankymas mokyklos bibliotekoje, mokyklos bibliotekos darbo 
organizavimas.  

 Perkėlimas į APRC mokyklą 

13.00 
Mokinių skaitymo lygis ir APRC taikomos skaitymo ugdymo strategijos - 
apsilankymas mokyklos bibliotekoje, mokyklos bibliotekos organizavimas.  

14.00 Susitikimo santrauka  
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 2020 m. vasario 16-17 d. surengtas antrasis projekto susitikimas, kuris iš 

pradžių buvo planuotas 2020 m. gegužės mėn. Susitikimas vyko Alytaus Dzūkijos 

mokykloje. Ankstesnės susitikimo datos nustatymo priežastis buvo gausūs partnerių 

prašymai pakeisti mokymų organizavimo ir jų finansavimo taisykles, palyginti su tomis, 

kurios buvo nustatytos susitikimo Gižycko mieste metu.  Grįžę iš susitikimo Gižycko 

mieste, mokyklų partnerių direktoriai pradėjo diskusiją su kitais projekto dalyviais, kurie 

jiems pateikė daugybę prašymų, kuriuos jie savo ruožtu išsiuntė koordinuojančiai 

institucijai.  Partnerių pateikti prašymai dėl pokyčių buvo labai skirtingi.  

 Todėl prieš organizuojant pirmuosius mokymus reikėjo su partneriais dar kartą 

aptarti mokymų finansavimo ir organizavimo principus ir nustatyti naujus, visiems 

priimtinus principus.   

Pirmoji problema, kurią pavyko išspręsti susitikimo metu, buvo finansiniai klausimai, 

susiję su mokymų įgyvendinimu Alytuje ir Gižycko mieste. Diskusijai vadovavo Gižycko 

rajono švietimo plėtros centro direktorė Bożena Giedziuszewicz. 

 

 

Nuotrauka. Diskusijos metu   

  Galiausiai buvo nuspręsta mokytojus dalyvius finansuoti mokant 

individualią paramą pagal "Erasmus+" programoje nurodytus tokio pobūdžio veiklos 

įkainius, t. y. 106 EUR už dieną ir 180 EUR kelionės vienkartinę išmoką. Dalyviams 

lėšas išmokės atskiri partneriai, kurie gavo finansavimą (7300 eurų) iš Gižycko 

apskrities sąskaitos pirmajai projekto daliai. Šis finansavimo būdas yra patogesnis 

partneriams, nes dalyviai gali patys pasirinkti apgyvendinimo, maitinimo ir kelionės 

sąlygas.  Lietuvos partneriai pristatė Alytaus viešbučius, į kuriuos galima atsižvelgti 

organizuojant apgyvendinimą.  
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 Be to, susitarta, kad mokymai vyks dviejose grupėse po 25 dalyvius, todėl 

sumažės ekspertų ir vertėjų išlaidos mokymų metu. Kitos taisyklės išlieka nepakitusios, 

t. y. vienoje grupėje dalyvauja 2-3 asmenys iš kiekvieno partnerio. Užsiėmimai ir (arba) 

paskaitos vyksta anglų kalba. Kiekviena nacionalinė grupė turi vertėją, kuris, 

naudodamasis sinchroninio vertimo įranga, gauta iš Gižycko partnerių išteklių, padės 

suprasti paskaitos turinį žmonėms, kurie ne visiškai laisvai kalba angliškai. Mokymų 

turinys dalyviams bus pristatytas projekto interneto svetainėje tekstų arba prezentacijų 

anglų kalba pavidalu prieš mokymus. 

 Tada buvo aptartas projekto paramos gavėjų ir mokytojų stažuotojų susitarimo 

projektas, atsižvelgiant į naujas finansavimo taisykles.  Buvo sutarta, kad 

koordinuojančios institucijos parengtas tokio susitarimo projektas bus išsiųstas visiems 

partneriams, o partneriai jį pritaikys savo poreikiams. 

 

 

Nuotrauka. Projekto koordinatorius veikia  

 Tolesnėje susitikimo dalyje projekto koordinatorius aptarė užduotis, susijusias 

su dabartiniu projekto viešinimu partnerių interneto svetainėse. Jis priminė, kad 

visuomenės informavimas apie Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinamus projektus 

yra privaloma kiekvieno paramos gavėjo veikla.  Jis paprašė patalpinti informaciją apie 

projektą ir vėlesnius renginius (kiekvieną kartą po renginio) mokyklų / švietimo įstaigų 

interneto svetainėse ir atsiųsti koordinatoriui nuorodas į šią informaciją. Jis taip pat 

informavo apie projekto interneto svetainės 

 (https://erasmus.poregizycko.pl/index.php/pl-pl/ ) sukūrimą ir būtinybę įgyvendinti 

sukurtą vertimų sistemą, reikalingą svetainei užpildyti aktualia informacija. Partneriai 

įsipareigojo greičiau atlikti savo užduotis. 

  Taip pat diskutuota apie projekto plakatą, kuris turėtų būti matomas atskirų 

organizacijų pastatuose viso projekto metu. Susitikimo dalyviai pateikė prašymą, kad 

plakato projektą su iliustracijomis, pritaikytomis prie projekto turinio, parengtų ir išsiųstų 

projektą koroduojanti įstaiga. Taip pat buvo sutarta, kad partneriai plakatą gali sukurti 

patys. 

https://erasmus.poregizycko.pl/index.php/pl-pl/
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 Kitoje susitikimo dalyje Lietuvos partneriai (jų vardu Vilija Sušinskienė ir Jolanta 

Miliauskė) pristatė išsamią mokymų Alytuje programą. Jie pabrėžė, kad stengsis 

įgyvendinti tiksliai apibrėžtą mokymo programą. Mokymus ves ekspertai, kurie bus 

Alytaus partnerių institucijų darbuotojai. Mokymai, kurių pradžia 8.00 LT, vyks Alytaus 

profesinio rengimo centro bibliotekoje Putinų g. 40. Įgyvendinus pirmąjį I modulį 

(Projekto dalyvių skaitmeninių kompetencijų ugdymas pagal "Skaitmeninių 

kompetencijų ugdymo ir supratimo Europoje pagrindus DIGCO MP", taikant juos 

skaitymo ugdymui ir darbui bibliotekose), bus pietų pertrauka, kurios metu dalyviai 

galės pavalgyti, nusipirkti tame pačiame sklype esančioje Centro valgykloje. Baigus 

mokymų II modulį, reikės persikelti į atskiras mokyklas ir bibliotekas, kad būtų galima 

įgyvendinti III ir IV modulius. Transportą organizuos mokymų organizatorius - 

Profesinio mokymo centras. Partneriai iš Alytaus taip pat informavo apie pasiūlymus 

dėl laisvalaikio organizavimo. 

 

 Nuotrauka. Vilija Sušinskienė pristato mokymo programą Alytuje 

 Bożena Giedziuszewicz pristatė informaciją apie kitus mokymus Gižycko 

mieste, t. y. e: mokymų programos datą (2020 m. spalio mėn.) (galima rasti projekto 

interneto svetainėje), planuojamus įdarbinti ekspertus (Elblongo vaivadijos bibliotekos 

darbuotojai), apgyvendinimo ir maitinimo galimybes (viešbučiai "Wodnik", "St Bruno", 

"Mazovia"), kaip nuvykti į Gižycko miestą (asmeniniais automobiliais arba autobusu iki 

Suvalkų, o iš ten nuomojamu autobusu) ir veiklas, susijusias su laisvalaikio 

organizavimu per keturias popietes (plaukimas laivu į Rydzewo mokyklą, apsilankymas 

Gižycko ir Boyen tvirtovėje Gižycko mieste, apsilankymas Kryžiuočių pilyje Ryne ir 

Mokyklos jaunimo nakvynės namuose Ryne, kur bus organizuojamas laužas i/lb su DZ 

mini kruizu, išvyka į Hitlerio kvartalą Gierloze ir (arba) į baziliką Swieta Lipkoje), išsami 

programa bus aptarta su dalyviais, kurie finansuos šią programą. 
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 Projekto koordinatorė pristatė projekto dalyvių atvirųjų švietimo išteklių 

realizavimo ir vertimo problemą, apie kurią projekto dalyviai iš Lietuvos ir Latvijos 

uždavė daug klausimų. Siekiant priartinti šią problemą, buvo surengta atvirųjų švietimo 

išteklių mini paroda "Skaitymo ugdymo" srityje, kuri patalpinta Ugdymo plėtotės centro 

"Scholaris" portale.  Prelegentas taip pat pristatė savo atvirąjį edukacinį išteklių - 

lietuvių rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės knygos "Silva Rerum" reklamą.  Šio romano 

veiksmas vyksta XVII a. Abiejų Tautų Respublikos teritorijoje. Knyga išversta į latvių ir 

lenkų kalbas.   

 Taip baigėsi stacionarioji susitikimo dalis Dzūkijos mokykloje, po kurios dalyviai 

išvyko į bibliotekas, į Dzūkijos mokyklą, vėliau į Dainavos mokyklą ir galiausiai į 

Profesinio rengimo centrą.  Atskirose bibliotekose dirbančios moterys ir atskirų 

mokyklų direktorių pavaduotojos pristatė atskirų bibliotekų darbo organizavimą ir 

mokyklose vykdomą skaitytojų ugdymą. 

 

Nuotrauka. Dzūkijos mokyklos bibliotekoje 

  

Nuotrauka. Priešais Dainavos mokyklą 
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 Išsami bibliotekų organizavimo, panaudos lygio, bibliotekų ir mokyklų teikiamų 

skaitymo ugdymo paslaugų, skaitymo lygio Lietuvos mokyklose partnerėse 

charakteristika bus pateikta Alytaus mokymų aprašyme, kurių metu dalyviai išsamiau 

įvertins bibliotekos organizavimą, įrangą, darbo formas ir bendrą mokyklos veiklą 

skaitymo ugdymo srityje. 

 Tačiau projekto grupės nariai, mokyklų ir švietimo įstaigų direktoriai, ypač iš 

Gižycko, atkreipė dėmesį į erdvias, estetiškas bibliotekos patalpas, naujus baldus ir 

kompiuterius. Tuo pat metu neliko nepastebėtos ir pasenusios knygų kolekcijos. 

Bibliotekininkės taip pat atkreipė dėmesį į lėšų trūkumą naujoms knygoms įsigyti. 

Apskrities švietimo plėtotės centro darbuotojai atkreipė dėmesį į "daiktinį" skaitymo 

ugdymo traktavimą.  

Už šį mokyklos darbo elementą atsakinga tik biblioteka.  Apie gerą bibliotekos įrangą, 

naujas knygas gali sužinoti tik tas studentas, kuris ateina į biblioteką.  

Tai analogiškas Gižycko metodas (išimtis: savivaldybės darželis Nr. 4, kuriame prie 

įėjimo į įstaigą įrengtas knygų kampelis). 

Galbūt po projekto tai pasikeis.  .   

 

 

 

Nuotrauka: Alytaus profesinio rengimo centro bibliotekoje 
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 Projektavimo susitikimas 

baigėsi apsilankymu Alytaus miesto 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje, 

kuri įsikūrusi pritaikytame pastate - iš 

viešbučio ir svečių namų (beveik kaip 

Gižycko mieste). Iš buvusios pastato 

paskirties liko siauri koridoriai ir 

nedideli kambariai. Tačiau bibliotekoje 

įrengta nedidelė auditorija, kurioje 

rengiami skaitytojų susitikimai su 

rašytojais ar vertėjais. 

 

Nuotrauka. Alytaus miesto bibliotekos auditorijoje  

   

 Vienas iš bibliotekos kambarių buvo skirtas rašytojo Jurgio Kunčėno - vieno 

žymiausių lietuvių rašytojų, gimusio ir augusio Alytuje - atminimo kambariui. Jame buvo 

saugomi rankraščiai, laiškai, piešiniai, satyriniai leidiniai, žurnalų publikacijos apie 

rašytoją ir jo kūrybą. 

   

Nuotrauka. Rašytojo iliustracija 

 

Keliuose kambariuose buvo įrengta skaitykla su kompiuteriais, kuriuose dirbo keli 

žmonės.   

Kompiuterizuotas nuomos kambarys buvo įrengtas buvusioje registratūroje ir 

aptarnavo kitus žmones.       

Projekto susitikimą užbaigė apsilankymas Alytaus viešojoje bibliotekoje. 
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 Pastaba  

Dėl ankstesnės susitikimo datos nebuvo įgyvendinta planuota veikla "Mokymų Alytuje 

vertinimas". Šis punktas bus aptartas naudojantis elektroniniu paštu po mokymų ir 

pristatytas kitame susitikime Rygoje. 

 

Lp. Pavardė ir vardas Mokykla / padalinys Funkcija 

1 Jolanta Miliauskė Jolanta Miliauskė Alytaus prosenino rengimo centras Projektų 

vadovė 

2 Vilija Sušinskienė Alytaus Dzūkijos mokykla Mokyklos direktorė 

3 Gunita Kļaviņa Rigas 93.vidusskola Mokyklos direktorius 

4 Jolanta Nagle Rīgas Lietuviešu vidusskola Mokyklos direktorė 

5 Edita Matulevičienė Alytaus Dainavos progimnazija Mokyklos direktorė 

6 Janina Rudzīte Jelgavas Tehnikums mokyklos direktorė 

7 Mārīte Ievina Jelgavas Tehnikums Projektų vadovė  

8 Monika Michalak Rydzewo pradinė mokykla Mokyklos direktorius 

9 Iwona Słowikowska Gižycko savivaldybės vaikų darželio Nr. 4 direktorė 

10 Jerzy Janowski Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych Mokyklos 

direktorius 

11 Bożena Giedziuszewicz Poviato ugdymo plėtotės centro mokyklos direktorė 

12 Anna Kryczka Apskrities švietimo plėtros centro projektų pareigūnė 

13 Kazimierz Ambroziak Apskrities švietimo plėtros centro projektų pareigūnas 

14 Grażyna Mieńko Apskrities švietimo plėtotės centras Projektų pareigūnas 


