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Spotkanie projektowe Nr 1 

 
W dniach 15 -16 października w Giżycku,  zostało zrealizowane pierwsze 

spotkanie projektowe. W wydarzeniu tym wzięli udział wszyscy partnerzy projektu, 
reprezentowani przez dyrektorów partnerskich szkół i placówek lub koordynatorów 
projektu. W kilku przypadkach obecni byli zarówno dyrektorzy i koordynatorzy. 
Partnerzy z Łotwy jako swoją bazę zakwaterowania wybrali najciekawszy hotel w 
Giżycku – St. Bruno, partnerzy z Litwy pozostali wierni1 hotelowi Wodnik. Spotkanie 
rozpoczęło się od zwiedzania przez gości zagranicznych Zespołu Szkół Elektronicznych 
i Informatycznych w Giżycku. Szkoła ta, w związku z zmianami w strukturze systemu 
edukacyjnego, wprowadzanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zapewnia 
miejsce nauki dla dodatkowego rocznika młodzieży. Było to bardzo widoczne w 
zapełnionych do ostatniego miejscach w pomieszczeniach edukacyjnych, co dla gości 
z Litwy i Łotwy, dysponujących bardzo obszernymi budynkami było pewnym 
zaskoczeniem.  Goście zostali przyjęci przez kierownictwo szkoły Pana dyrektora 
Jerzego Jankowskiego i pana wicedyrektora Mirosława Plaugo. Przewodnikiem po  
szkole był „rosyjskojęzyczny” nauczyciel szkoły Aleksander Pietnoczka  (język 
„wspólnego okupanta” bardzo przydaje się w kontaktach z partnerami z krajów 
bałtyckich) Goście zapoznali się z strukturą kształcenia w polskiej zawodowej szkole 
średniej, jak również z wyposażeniem dydaktycznym do kształcenia zawodowego 
umieszczonego w budynku szkoły2. Problemy edukacji czytelniczej w szkole 
pozostawiono do omówienia podczas dalszych kontaktów. Więcej o działalności szkoły 
można przeczytać na stronie internetowej szkoły.  

 

 
 

Foto. Grupa dyrektorów z Łotwy w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych  

                                                      
1 W latach 2015 -2017, w ramach Programu Erasmus+, był realizowany projekt „Strategiczne partnerstwo 
edukacyjne Powiat Giżycki- Miasto Alytus”, w którym partnerzy z Litwy, podczas dwóch szkoleń mieszkali 
w Hotelu „Wodnik” . 
2 Część zajęć z kształcenia zawodowego jest realizowana w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego przy ulicy 1-Maja 30.  

https://www.hotelstbruno.pl/
https://www.cmazur.pl/hotel-wodnik.html
https://zseii.edu.pl/


 
Po zwiedzeniu bardzo zagęszczonej szkoły w Giżycku, goście udali się do 

kameralnej Szkoły Podstawowej w Rydzewie, gdzie zmiany w strukturze edukacji 
spowodowały zwiedzając wszystkie pomieszczenia, otoczenie oraz …… sąsiedni kościół.  

 

 
 
Foto. Grupa w bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej w Rydzewie 
 Mimo iż, szkoła przygotowywała się do nadania imienia – Jana Pawła II, Pani 

Dyrektor Monika Michalak skrupulatnie opowiedziała o pracy szkoły i prowadzonej tam 
edukacji czytelniczej3. Szkoła prowadzi edukację dzieci z Rydzewa – wsi leżącej 
bezpośrednio nad jeziorem z zamienionej na przestrzenną bazę turystyczną oraz 
sąsiednich wiosek, z których dzieci są dowożone.  Budynek szkoły jest stosunkowo 
nowy, ponieważ poprzedni został zniszczony podczas pożaru w latach osiemdziesiątych. 
Architektura nowego budynku nawiązuje do odrobine do stylu budownictwa 
mazurskiego. 

 

 
 
Foto: Grupa dyrektorów szkół partnerskich na schodach Szkoły Podstawowej 

w Rydzewie 
Liczebność oddziałów w szkole nie przekracza 15 osób, co pozwala 

indywidulanie dotrzeć do każdego ucznia. Szkoła dysponuje  dobrym wyposażeniem 

                                                      
3 Zostanie opisana podczas relacji z zajęć szkoleniowych, zorganizowanych w Giżycku.  



dydaktycznym, w tym tablicami interaktywnymi i komputerami. Szkoła realizuje 
projekty „unijne” gminne i własne    

 
Od godziny 14.00 w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji rozpoczęło się 

spotkanie robocze wszystkich partnerów, którego celem przy omówienie szczegółowej 
metodyki realizacji projektu, w tym finansowania i rozliczania. 

  
Lp. Nazwisko i imię Szkoła 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 

6a Janina Rudzīte Jelgavas Tehnikums Dyrektor szkoły 
6b Mārīte Ievina Jelgavas Tehnikums Kierownik projektu  
7 Monika Michalak Szkoła Podstawowa w Rydzewie Dyrektor szkoły 
8 Iwona Słowikowska Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku Dyrektor przedszkola 
9 Jerzy Janowski Zespół Szkół Elektronicznych i 

Informatycznych  
Dyrektor szkoły 

10 Mirosław Plaugo Zespół Szkół Elektronicznych i 
Informatycznych 

Wicedyrektor szkoły 

11 Bożena Giedziuszewicz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Dyrektor placówki 
12 Grażyna Imporowicz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Wicedyrektor szkoły 
13 Anna Ćwikowska Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Pracownik biblioteki -tłumacz 
14 Anna Kryczka Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Pracownik projektu 
15 Kazimierz Ambroziak Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Kierownik projektu 

 

 
 
Foto. Zespół Projektowy w pełnym składzie w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w 
Giżycku 
 
Przebieg narady 15.10.2019 

1. Kazimierz Ambroziak – przypomniał motywy przystąpienia do projektu. Jest to 
niedostateczne czytelnictwo książek, w tym technicznych, w krajach 
partnerskich, wpływające na rozwój osobisty mieszkańców, ale również na 
innowacje i wzrost dochodu narodowego. 
 
 



 
 
 
 
oraz przedstawił cel projektu 
„Poprzez realizację projektu chcemy przede wszystkim zwiększyć czytelnictwo 

uczniów w swoich szkołach ( przedszkolu ) czyli doprowadzić do rozwoju 
szkoły/przedszkola. Uzyskaną w projekcie wiedzę  i doświadczenia przekażemy 
społeczeństwom swoich krajów do wykorzystania”.  

 

 
Foto. Kazimierz Ambroziak podczas wystąpienia 
 

2. Bożena Giedziuszewicz 
Dokonała charakterystyki uczestników projektu. Są nimi nauczyciele, którzy chcą i mogą 
mieć pozytywny wpływ na edukację czytelniczą  w szkole/ placówce: 

1) Nauczyciele biblioteki, 
2) Nauczyciele języka ojczystego  ( języka litewskiego, łotewskiego, polskiego), 
3) Nauczyciel znający język angielski (mogący pełnić funkcję tłumacza) – tłumacz 

Zespołu 
4) Przedstawiciel kierownictwa szkoły (dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel 

upoważniony do opracowania i wprowadzenia zmiany w systemie działania 
szkoły). 

Dużą role w realizacji projektu będą pełnić osoby z personelu projektu tj: 
1) Dyrektor szkoły, 
2) Koordynator projektu, 

% osób czytających więcej niż 5 książek w roku, w krajach partnerów 

Źródło: 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.]. 



3) Księgowy, 
4) Tłumacze, 
5) Informatyk. 

A w końcowym etapie przedstawiła sposób tłumaczenia na szkoleniach, przy pomocy 
tzw. tłumaczenia szeptanego  

 
 
Foto. Bożena Giedziuzewicz podczas wystąpienia 
 
3. Grażyna Imporowicz – omówiła przebieg i program szkolenie w Alytus, które 

odbędzie się w marcu –kwietniu 2020. W szkoleniu, uczestnicy projektu, po 5 osób od 
każdego partnera = 50 osób, zostaną podzieleni na trzy grupy:  
Grupa I: 17 osób (5 LV, 5LT, 7PL),   
Grupa II 17 osób(5 LV, 5LT,7PL),  
Grupa III -16 osób (5 LV, 5LT, 6PL). 
Każda grupa będzie realizowała następujący program: 
Moduł I. Rozwijanie kompetencje informatycznych uczestników projektu według 
„Ram odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO 
MP” w zastosowaniu do edukacji  czytelniczej i pracy biblioteki. (3 godz.). 
Moduł II. Innowacyjne strategie upowszechniające czytelnictwo wśród dzieci i 
młodzieży realizowane na Litwie ( 2 godz.). 
Moduł III. Strategie edukacji czytelniczej realizowane w szkołach na terenie Alytus. 
Pokaz tego działania w czterech szkołach w Alytus ( po 1 godzinie). 
Moduł IV. Organizacja bibliotek na terenie miasta Alytus ( pokaz 3 bibliotek szkolnych 
i jednej publicznej ( po 1 godz.). 

4. Kazimierz Ambroziak – przedstawił następne szkolenie w Giżycku, które będzie 
zorganizowane podobnie jak w Alytus, z tym ze będzie realizowany inny program. 

5. Bożena Giedziuszewicz – przedstawiła sposób realizacji spotkań projektowych. 
6. Grażyna Improrowicz – zaprezentowała sposoby upowszechniania rezultatów 

projektu. 
7. Kazimierz Ambroziak – omówił sposób finansowania poszczególnych działań 

projektu przez poszczególnych partnerów.    
Główne zasady: 

1) Poszczególni partnerzy finansują udział swoich uczestników. 



2) Partnerzy z jednego kraju finansują szkolenia i konferencję organizowane w 
tym kraju. 

3) Działanie zespołu projektowego finansuje Powiatowy Ośrodek Realizacji 
Projektu. 

 
Finansowanie projektu wyczerpało siły uczestników, dlatego pozostałe zagadnienia 
postanowiono przełożyć na drugi dzień. 
16 października 2019 spotkanie w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji rozpoczęto 
o godz. 8.00 
8. Kazimierz Ambroziak – omówił zakładane rezultaty projektu, metodologię ich 

osiągniecia oraz sposób ich potwierdzenia. 
9. Grażyna Imporowicz  - zaprezentowała metodologię ewaluacji poszczególnych 

działań projektu. 
10. Kazimierz Ambroziak przedstawił projekt strony internetowej projektu. 
11. Grażyna Improwicz -  zaprezentowała najistotniejsze problem.  
 
Jest nim: 

Mocne postanowienie, że wykorzystamy ten projekt do zwiększenia jakości 
edukacji czytelniczej w swoich szkołach i środowiskach 

 
 

Następnie po podpisaniu umów partnerskich, spotkanie zakończono. 
 
 

 
 
 


