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Spotkanie projektowe w Alytus w dniach 16-17.02.2020  

 
Program spotkania projektowego w Alytus 

16.02.2020 

17.00 

Omówienie zagadnień finansowych związanych z realizacją szkoleń w 

Alytus i Giżycku (w Hotelu ) Bożena Giedziuszewicz, Kazimierz 

Ambroziak 

17.02.2020 

8.00 
Dyskusja nad dokumentacją projektu: umowy finansowe z PORE -

partner, umowy z uczestnikami projektu.   

8.30  
Zadnia partnerów związane z bieżąca promocja projektu na stronach 
internetowych.  Zadania partnerów związane z utworzeniem strony 
internetowej projektu  

9.00 

Informacja organizatorów ( partnerzy litewscy) o szczegółowym 
programie szkolenia w Alytus o działaniach uzupełniających  Problem 
umieszczenia otwartych zasobów edukacyjnych dotyczących szkolenia w 
Alytus na stronie internetowej  

10.00 
Logistyka działań związanych ze szkoleniem w Alytus ( miejsce 
szkolenia, organizacja zakwaterowania i wyżywienia, dojazdy 
uczestników) –partnerzy z Łotwy, partnerzy z Polski. 

10.30 Informacja organizatorów o szkoleniu w Giżycku, program szkolenia, 
eksperci, zakwaterowanie i wyżywienie, dojazdy, działania uzupełniające  

11.00 
Otwarte zasoby edukacyjne związane z edukacją czytelniczą. Pokaz 
otwartych zasobów edukacyjnych na portalu „Scholaris”. Pokaz 
otwartego zasobu edukacyjnego związanego z edukacją czytelniczą.  

11.30 
Poziom czytelnictwa uczniów i strategie edukacji czytelniczej stosowane 
w Szkole Dzukija w Alytus – wizyta w bibliotece szkolnej, organizacja 
biblioteki szkolnej  

 Przejazd do szkoły Dainava 

12.00 
Poziom czytelnictwa uczniów i strategie edukacji czytelniczej stosowane 
w Szkole Dainava w Alytus – wizyta w bibliotece szkolnej, organizacja 
biblioteki szkolnej  

 Przejazd do biblioteki w APRC 

13.00 Poziom czytelnictwa uczniów i strategie edukacji czytelniczej stosowane 
w  APRC – wizyta w bibliotece szkolnej, organizacja biblioteki szkolnej  

14.00 Podsumowanie spotkania  
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W dniach 16 i 17.02.2020 r. zorganizowano drugie spotkanie projektowe, które 
pierwotnie planowano zorganizować w maju 2020.  Przyczyną ustalenia wcześniejszego 
terminu były liczne wnioski partnerów dotyczące organizacji szkoleń oraz ich 
finansowania, inne niż ustalono na spotkaniu w Giżycku.  Dyrektorzy partnerskich szkół, 
po powrocie ze spotkania z Giżycku, rozpoczęli dyskusję z pozostałymi uczestnikami 
projektu, którzy zgłaszali do nich liczne wnioski, a te z kolei przesyłali do instytucji 
koordynującej.  Dlatego zaistniała konieczność powtórnej dyskusji nad zasadami 
finansowania i organizacji szkoleń i przyjęcia ich przez wszystkich partnerów.  

Pierwszym problemem, który rozstrzygnięto na spotkaniu były zagadnienia 
finansowe związane z realizacją szkoleń w Alytus i Giżycku. Dyskusję prowadziła Pani 
Bożena Giedziuszewicz, dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku. 

 

 
Foto. Podczas dyskusji  

  
 Ostatecznie zadecydowano o finansowaniu uczestników szkoleń poprzez wypłatę 
indywidualnego wsparcia według stawek ustalonych dla tego typu działania w 
Programie Erasmus+ tj. 106 EUR na jeden dzień oraz ryczałtu na podróż w stawce 180 
EUR. Wypłaty środków na rzecz uczestników dokonają poszczególni partnerzy, którzy 
otrzymali zasilenie ( 7300 EUR) na pierwszą część realizacji projektu. Ten sposób 
finansowania jest wygodniejszy dla partnerów, ponieważ sami uczestnicy mogą wybrać 
miejsce zakwaterowania, posiłki i sposób podróżowania. Partnerzy litewscy 
zaprezentowali hotele w Alytusie, które mogą być brane pod uwagę przy organizacji 
zakwaterowania.  
 Ponadto ustalono, że szkolenia będą odbywać się w dwóch grupach po 25 osób, 
co zmniejszy koszty zatrudnienia ekspertów i tłumaczy podczas szkoleń. Inne zasady 
pozostały niezmienione, tj. w szkoleniach jednej grupy uczestniczą po 2 -3 osoby od 
każdego partnera. Zajęcia/wykłady są prowadzone w języku angielskim. Każda grupa 
narodowa posiada tłumacza, który wyposażony w sprzęt do tłumaczenia 
symultanicznego dostarczony z zasobów partnerów giżyckich, będzie pomagał osobom, 
nieznającym w pełni języka angielskiego, zrozumieć treści wykładu. Treści szkolenia 
zostaną przedstawione uczestnikom na stronie internetowej projektu w formie tekstów 
lub prezentacji w języku angielskim przed rozpoczęciem szkolenia. 
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 Następnie omówiono projekt umowy beneficjentów projektu z nauczycielami - 
uczestnikami szkoleń, biorąc pod uwagę nowe zasady finansowania.  Ustalono, że 
projekt takiej umowy opracowany w Instytucji Koordynującej zostanie przesłany do 
wszystkich partnerów i że partnerzy dostosują go do swoich potrzeb, jeśli uznają to za 
stosowne.  
 

 
Foto. Koordynator w akcji  
 
 W dalszej części spotkania koordynator projektu omówił zadania związane z 
bieżącą promocją projektu na stronach internetowych partnerów. Przypomniał, że 
informowanie opinii publicznej o realizacji projektów finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej jest obowiązkowym działaniem każdego beneficjenta.  Poprosił o 
umieszczenie informacji o projekcie i kolejnych wydarzeniach (za każdym razem po 
wydarzeniu) na stronach internetowych szkół/ placówek oświatowych oraz przesłanie 
koordynatorowi linków do tych informacji. Poinformował również o stworzeniu strony 
internetowej projektu ( https://erasmus.poregizycko.pl/  ) oraz konieczności wdrożenia 
ustalonego systemu tłumaczeń niezbędnych do wypełnienia strony internetowej 
odpowiednimi informacjami. Partnerzy zobowiązali się do szybszego wykonywania 
swoich zadań. 
  Odbyła się również dyskusja na temat plakatu projektu, który powinien być 
widoczny w budynkach poszczególnych organizacji przez cały czas trwania projektu. 
Uczestnicy spotkania zgłosili prośbę o wykonanie projektu plakatu przez instytucję 
korodującą z ilustracjami dostosowanymi do treści projektu i przesłanie do nich 
projektu. Ustalono również, że partnerzy mogą sami zaprojektować plakat. 
 W kolejnej części spotkania partnerzy litewscy (w ich imieniu pani Vilija 
Sušinskienė i pani Jolanta Miliauskė) przedstawili szczegółowy program szkoleń w 
Alytusie. Podkreślili, że będą starali się wdrożyć dokładnie określony program 
szkoleniowy. Ekspertami prowadzącymi szkolenia będą pracownicy instytucji 
partnerskich w Alytusie. Szkolenie, rozpoczynające się o godzinie 8.00 LT, odbędzie się 
w bibliotece Centrum Kształcenia Zawodowego w Olicie przy ulicy Putinu 40. Po 
realizacji pierwszego Modułu I (Rozwój kompetencji cyfrowych uczestników projektu 
według "Ram Odniesienia dla Rozwoju i Rozumienia Kompetencji Cyfrowych w Europie 
DIGCO MP" w zastosowaniu do edukacji czytelniczej i pracy bibliotecznej), nastąpi 
przerwa obiadowa, podczas której uczestnicy będą mogli zjeść posiłek, zakupiony w 
stołówce Centrum znajdującej się na tej samej posesji. Po zakończeniu II Modułu 

https://erasmus.poregizycko.pl/
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szkolenia konieczne będzie przeprowadzenie się do poszczególnych szkół i bibliotek w 
celu realizacji Modułu III i Modułu IV. Transport zostanie zorganizowany przez 
organizatora szkolenia - Centrum Kształcenia Zawodowego. Partnerzy z Alytus 
poinformowali również o propozycjach dotyczących organizacji czasu wolnego.  
 

 
 Foto. Pani Vilija Sušinskienė przedstawia program szkolenia w Alytus 
  
 Pani Bożena Giedziuszewicz przedstawiła informację o szkoleniu w Giżycku tj: 
program szkolenia (znajduje się na stronie internetowej projektu), planowanych do 
zatrudnienia ekspertów (pracownicy biblioteki wojewódzkiej z Elbląga), możliwości 
zakwaterowania i wyżywienia (hotele Wodnik, St. Bruno, Mazovia), sposób dojazdu do 
Giżycka ( samochody prywatne lub autobus do Suwałk i z stamtąd wynajętym busem) i 
działania związane z organizacją czasu wolnego w cztery popołudnia ( rejs statkiem 
żeglugi do Szkoły w Rydzewie, zwiedzanie Giżycka i Twierdzy Boyen w Giżycku, wizyta 
w Zamku Krzyżackim w Rynie i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie, gdzie 
zostanie zorganizowane ognisko i/lb z mini rejs żaglówką DZ, wycieczka do kwatery 
Hitlera w Gierłoży i/lub Św. Lipki), szczegółowy program zostanie przedyskutowany z 
uczestnikami, którzy będą finansowali ten program. 
 Koordynator projektu przedstawił problem realizacji i tłumaczenia przez 
uczestników projektu otwartych zasobów edukacyjnych, o które uczestnicy projektu z 
Litwy i Łotwy zadawali wiele pytań. W celu przybliżenia zagadnienia zorganizowano 
mini pokaz otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu "edukacji czytelniczej", które są 
umieszczone na portalu Centrum Rozwoju Edukacji "Scholaris".  Prelegent przedstawił 
również swój otwarty zasób edukacyjny opracowany w formie promocji książki "Silva 
Rerum" litewskiej pisarki Kristiny Sabaliauskaitė.  Akcja tej powieści odbywa się na 
terenie Wspólnoty Obojga Narodów w XVII wieku. Książka jest przetłumaczona na język 
łotewski i polski.   
 Na tym zakończyła się część stacjonarna spotkania w Szkole Dzukijskiej, po której 
uczestnicy udali się do bibliotek, w Szkole Dzukijskiej, następnie do Szkoły Dainava i 
wreszcie do Centrum Kształcenia Zawodowego.  Panie pracujące w poszczególnych 
bibliotekach oraz wicedyrektorzy poszczególnych szkół zaprezentowali organizację 
poszczególnych bibliotek oraz edukację czytelniczą prowadzoną w szkołach. 
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Foto. W bibliotece w Szkole Dzukija 
  

   
Foto. Przed szkołą Dainava 
  
 Szczegółowa charakterystyka organizacji bibliotek, poziom wypożyczeń, 
prowadzenie przez biblioteki i szkoły edukacji czytelniczej, poziom czytelnictwa w 
szkołach partnerów na Litwie, zostanie zaprezentowany w ramach opisu szkolenia 
w Alytus, podczas którego uczestnicy szkoleń,  bardziej szczegółowo ocenią organizację 
biblioteki, wyposażenie, formy pracy oraz ogólną działalność szkoły w zakresie edukacji 
czytelniczej.  
 Niemniej członkowie Zespołu Projektowego, dyrektorzy szkół i placówek 
edukacyjnych, szczególnie z Giżycka1, zwrócili jednak uwagę na obszerne, estetyczne 
pomieszczenia bibliotek, nowe wyposażenie w meble, obecność komputerów. 
Jednocześnie nie umknęły uwadze przestarzałe księgozbiory. Na brak środków 
finansowych na zakup nowości książkowych zwracały również uwagę panie 

                                                      
1 Szkoły i placówki oświatowe w Giżycku najczęściej mieszczą się w 100 letnich budynkach, w budynkach 
adaptowanych na szkoły, bądź w budynku budowanym w okresie kryzysu gospodarczego (Szkoła w 
Rydzewie) Wygospodarowanie pomieszczenia na czytelnię, salę zabaw, czy salę komputerową znajdującą 
się obok czytelni i bibliotek jest niemożliwe.   
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bibliotekarki. Pracownicy Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, zwrócili uwagę na 
„przedmiotowe” traktowanie edukacji czytelniczej. Za ten element pracy jest 
odpowiedzialna wyłącznie biblioteka. Z dobrym wyposażeniem, nowościami może 
zapoznać się tylko ten uczeń, który przyjdzie do biblioteki. Jest to podejście analogiczne 
jak w realizowane Giżycku ( wyjątek Przedszkole Miejskie Nr 4, prowadzące kącik z 
książkami przy wejściu do placówki).   
 

 
 
Foto: W bibliotece Centrum Kształcenia Zawodowego 
  
 Spotkanie projektowe 
zakończyła wizyta w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Alytus, która 
mieściła się w budynku adaptowanym -
z hotelu/pensjonatu. ( prawie jak w 
Giżycku). Z dawnego przeznaczenia 
budynku pozostały wąskie korytarze i 
niewielkie pomieszczenia. Niemniej 
biblioteka dysponowała niewielką salą 
widowiskową, w której organizuje 
spotkania czytelników pisarzami lub 
tłumaczami.  
Foto. W Sali widowiskowej Biblioteki 
Miejskiej w Alytus 
  
 Jedno z pomieszczeń było przeznaczone na salę pamięci pisarza Jurgisa 
Kunczinasa - jeden z najsłynniejszych pisarzy litewskich, urodzonego i wychowanego w 
Alytus. Znajdowały się tam rękopisy, listy, rysunki, publikacje satyryczne, publikacje z 
czasopism o pisarzu i jego utworach.  
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Foto. Obraz ilustrujący pisarza 
 
 Kilka pomieszczeń zajmowała czytelnia wyposażona w komputery, w której 
pracowało kilkanaście osób.   
 Skomputeryzowana wypożyczalnia była umieszczona w dawnej recepcji, 
obsługiwała inne osoby.       
 Wizyta w Alytuskiej Bibliotece Publicznej zakończyła spotkanie projektowe. 
 Uwaga  
 Z uwagi na wcześniejszy termin spotkania, nie zrealizowano planowanego 
działania „Ewaluacja szkoleń w Alytus”. Punkt ten zostanie przedyskutowany 
w wykorzystaniem poczty elektronicznej po realizacji szkolenia i przedstawiony na 
następnym spotkaniu w Rydze. 
Uczestnicy spotkania 
 
Lp. Nazwisko i imię Szkoła/placówka Funkcja 

1 Jolanta Miliauskė Alytaus prosenino rengimo centras Kierownik projektu 

2 Vilija Sušinskienė Alytaus Dzūkijos mokykla Dyrektor szkoły 

3 Gunita Kļaviņa Rigas 93.vidusskola Dyrektor szkoły 

4 Jolanta Nagle Rīgas Lietuviešu vidusskola Dyrektor szkoły 

5 Edita  Matulevičienė Alytaus Dainavos progimnazija Dyrektor szkoły 

6 Janina Rudzīte Jelgavas Tehnikums Dyrektor szkoły 

7 Mārīte Ievina Jelgavas Tehnikums Kierownik projektu  

8 Monika Michalak Szkoła Podstawowa w Rydzewie Dyrektor szkoły 

9 Iwona Słowikowska Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku Dyrektor przedszkola 

10 Jerzy Janowski Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych  Dyrektor szkoły 

11 Bożena Giedziuszewicz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Dyrektor placówki 

12 Anna Kryczka Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Pracownik projektu 

13 Kazimierz Ambroziak Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Kierownik projektu 

14.        Grażyna Mieńko                     Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji      Pracownik Projektu 


