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Projekto susitikimas Nr. 1 

 

Pirmasis projekto susitikimas įvyko spalio 15-16 d. Gižycko mieste. Jame dalyvavo visi 

projekto partneriai, atstovaujami mokyklų ir įstaigų partnerių direktorių arba projekto 

koordinatorių. Keliais atvejais dalyvavo ir direktoriai, 

ir koordinatoriai. Latvijos partneriai apgyvendinimui 

pasirinko įdomiausią Gižycko viešbutį "St. Bruno", o 

Lietuvos partneriai liko ištikimi viešbučiui "Wodnik". 

Susitikimas prasidėjo užsienio svečių apsilankymu 

Gižycko elektronikos ir informacinių technologijų 

mokyklos komplekse.  Svečius priėmė mokyklos 

direktorius Jerzy Jankowski ir jo pavaduotojas 

Mirosławas Plaugo. Mokyklos "rusakalbis" 

pedagogas Aleksandras Pietnočka buvo jų gidas po 

mokyklą  (rusų kalba labai praverčia bendraujant su 

partneriais iš Baltijos šalių). Svečiai buvo 

supažindinti su Lenkijos vidurinės profesinės 

mokyklos mokymo struktūra ir mokyklos pastate 

esančia profesinio mokymo įranga. Problemos, 

susijusios su skaitymo ugdymu mokykloje, buvo 

paliktos aptarti tolesnių kontaktų metu. Daugiau 

informacijos apie mokyklos veiklą galite rasti 

mokyklos interneto svetainėje. 

 

 

Apsilankę itin sausakimšoje Gižycko mokykloje, svečiai užsuko į jaukią Rydzewo 

pradinę mokyklą.  

 

Nuotrauka. Grupė mokyklos bibliotekoje Rydzewo pradinėje mokykloje 

  

Mokyklos direktorė Monika Michalak išsamiai papasakojo apie mokyklos darbą ir 

skaitymo ugdymą. Mokykloje mokosi vaikai iš Rydzewo kaimo, esančio prie pat ežero, taip pat 

iš kaimyninių kaimų, iš kurių vaikai vežami į mokyklą.  

Nuotrauka. Elektronikos ir IT mokyklų 

direktorių grupė iš Latvijos 

 



Mokyklos pastatas yra palyginti naujas, nes ankstesnis pastatas sudegė per gaisrą 

devintajame dešimtmetyje. Naujojo pastato architektūra šiek tiek primena Mazūrų pastatų 

stilių. 

 

 

 

Nuotrauka: Grupė mokyklų partnerių direktorių ant Rydzewo pradinės mokyklos laiptų 

Mokyklos klasėse mokosi ne daugiau kaip 15 žmonių, todėl su kiekvienu mokiniu 

galima bendrauti individualiai. Mokykla turi gerą mokymo įrangą, įskaitant interaktyviąsias 

lentas ir kompiuterius. Mokykla įgyvendina "ES", savivaldybės ir savo projektus.   

14.00 val. Gižycko rajono švietimo plėtros centre prasidėjo visų partnerių darbinis 

susitikimas, kuriame buvo aptarta išsami projekto įgyvendinimo metodika, įskaitant 

finansavimo ir apskaitos klausimus. 

Lp. Pavardė ir vardas Mokyklos Funkcija 

1 Jolanta Miliauskė Alytaus prosenino rengimo centras Projekto vadovas 

2 Vilija Sušinskienė Alytaus Dzūkijos mokykla Mokyklos direktorius 

3 Gunita Kļaviņa Rigas 93.vidusskola Mokyklos direktorius 

4 Jolanta Nagle Rīgas Lietuviešu vidusskola Mokyklos direktorius 

5 Edita  Matulevičienė Alytaus Dainavos progimnazija Mokyklos direktorius 

6a Janina Rudzīte Jelgavas Tehnikums Mokyklos direktorius 

6b Mārīte Ievina Jelgavas Tehnikums Projekto vadovas 

7 Monika Michalak Rydzewo pradinė mokykla Mokyklos direktorius 

8 Iwona Słowikowska Gižycko savivaldybės 4-asis darželis Darželio vadovė 

9 Jerzy Janowski Elektroninių ir IT mokyklų kompleksas Mokyklos direktorius 

10 Mirosław Plaugo Elektroninių ir IT mokyklų kompleksas Mokyklos direktoriaus 

pavaduotojas 

11 Bożena 

Giedziuszewicz 

Poviat švietimo plėtros centras Gižycke Mokyklos direktorius 

12 Grażyna Imporowicz Poviat švietimo plėtros centras Gižycke Mokyklos direktoriaus 

pavaduotojas 

13 Anna Ćwikowska Poviat švietimo plėtros centras Gižycke Bibliotekos darbuotoja – vertėja 

14 Anna Kryczka Poviat švietimo plėtros centras Gižycke Projekto darbuotojas 

15 Kazimierz Ambroziak Poviat švietimo plėtros centras Gižycke Projekto vadovas 

 



 

Nuotrauka. Visa projekto komanda Poviato ugdymo plėtotės centre Gižycke. 

 

Posėdžio eiga 2019 m. spalio 15 d. 

1. Kazimierz Ambroziak - priminė prisijungimo prie projekto motyvus. Priežastis - 

nepakankamas knygų, taip pat ir techninių, skaitymas šalyse partnerėse. Tokia padėtis 

turi įtakos ne tik gyventojų asmeniniam tobulėjimui, bet ir inovacijoms bei nacionalinių  

pajamų didinimui. 

 

 

 

 

 

 

Jis taip pat pristatė projekto tikslą: 

 

"Įgyvendindami projektą pirmiausia norime padidinti mokinių skaitomumą mūsų 

mokyklose (vaikų darželiuose), t. y. paskatinti mokyklos (darželio) plėtrą. Projekto metu 

įgytas žinias ir patirtį perduosime savo šalių visuomenei, kad ji galėtų ja naudotis". 

 

Daugiau nei 5 knygas per metus skaitančių žmonių procentas šalyse partnerėse 

Šaltinis: Cultural access and participation – Report, Special Eurobarometer 399, Survey co-ordinated by the European Commission, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ eb_special_399_380_en.htm#399 [dostęp: 4 września 2014 r.]. 



 

Nuotrauka. Kazimieras Ambroziakas per pristatymo kalbą 

 

2. Bożena Giedziuszewicz - Parengė projekto dalyvių aprašymą. Tai mokytojai, kurie 

nori ir gali daryti teigiamą poveikį skaitymo ugdymui mokykloje ar įstaigoje: 

1) Bibliotekų mokytojai, 

2) gimtosios kalbos (lietuvių, latvių, lenkų) mokytojai, 

3) Mokytojas, mokantis anglų kalbą (galintis būti vertėju) - komandinis vertėjas. 

4) Mokyklos vadovybės atstovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, 

mokytojas, įgaliotas kurti ir diegti mokyklos veiklos sistemos pakeitimus). 

Didelį vaidmenį įgyvendinant projektą atliks žmonės iš projekto personalo, t. y. 

1) mokyklos direktorius, 

2) projekto koordinatorius, 

3) buhalteris, 

4) vertėjai, 

5) informacinių technologijų specialistas. 

 

 

 

Nuotrauka. Bożena Giedziuszewicz per pristatymą 



 

3. Grażyna Imporowicz - aptarė 2020 m. kovo-balandžio mėn. vyksiančių mokymų Alytuje 

eigą ir programą. Mokymuose projekto dalyviai (po 5 žmones iš kiekvieno partnerio = 50 

žmonių) bus suskirstyti į tris grupes: 

I grupė: 17 žmonių (5 LV, 5LT, 7PL),   

II grupė: 17 žmonių (5 LV, 5LT, 7PL),  

III grupė - 16 žmonių (5 LV, 5LT, 6PL). 

Kiekviena grupė įgyvendins šią programą: 

I modulis. Projekto dalyvių IT kompetencijų ugdymas pagal "Skaitmeninių kompetencijų 

ugdymo ir supratimo orientacinę sistemą Europoje DIGCO MP", taikant ją skaitymo 

ugdymui ir darbui bibliotekoje. (3 val.). 

II modulis. Lietuvoje įgyvendinamos inovatyvios vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo 

strategijos (2 val.). 

III modulis. Alytaus miesto mokyklose įgyvendinamos skaitymo ugdymo strategijos. Šios 

veiklos demonstravimas keturiose Alytaus miesto mokyklose (po 1 val. kiekvienoje 

mokykloje). 

IV modulis. Alytaus miesto bibliotekų veiklos organizavimas (demonstravimas 3 mokyklų 

bibliotekose ir vienoje viešojoje (po 1 val. kiekvienai mokyklai). 

4. Kazimierz Ambroziak - pristatė kitus mokymus Gižycko mieste, kurie bus organizuojami 

panašiai kaip ir Alytuje, tačiau bus įgyvendinama kita programa. 

5. Bożena Giedziuszewicz - pristatė projektinių susitikimų įgyvendinimo metodą. 

6. Grażyna Improrowicz - pristatė projekto rezultatų sklaidos būdus. 

7. Kazimierz Ambroziak - aptarė atskirų projekto veiklų finansavimo pagal atskirus partnerius 

būdą. 

Pagrindiniai principai: 

1) atskiri partneriai finansuoja savo dalyvių dalyvavimą. 

2) Partneriai iš vienos šalies finansuoja savo šalyje organizuojamus mokymus ir konferencijas. 

3) Projekto komandą finansuoja projektų įgyvendinimo centras.  

 

Projekto finansavimo aptarimas dalyvius išvargino, todėl likusius klausimus nuspręsta atidėti 

kitai dienai. 

 

2019 m. spalio 16 d. susitikimas Povilaičių švietimo plėtotės centre (PORE) prasidėjo 8.00 val. 

8. Kazimierz Ambroziak - aptarė numatomus projekto rezultatus, jų pasiekimo metodiką ir jų 

patvirtinimo būdus. 

9. Grażyna Imporowicz - pristatė atskirų projekto veiklų vertinimo metodiką. 

10. Kazimierz Ambroziak - pristatė projekto interneto svetainės dizainą. 

11. Grażyna Improwicz - pristatė svarbiausią problemą. 

uris yra toks: 

Esame tvirtai nusprendę, kad panaudosime šį projektą 

skaitymo ugdymo kokybei gerinti mūsų mokyklose ir 

bendruomenėse 

 

Tada, pasirašius partnerystės sutartis, susitikimas baigėsi. 

 

 


