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Lasīšanas izglītība Lietuvā, skolu bibliotēkas un publiskās 

bibliotēkas Alytusā 

 

 Lietuvas partneri no 2021. gada 8. līdz 12. novembrim organizēja apmācību 

sesiju Alytusā. Tas bija trešais šāds pasākums, lai gan bija plānots, ka tas būs pirmais, 

bet "Kovida kungs" mums teica citādi. Faktiskās mācības notika vēsturiskajā Kurnēnu 

skolā netālu no Alytus (Oita), kas tika dibināta 1936. gadā pēc lietuviešu izcelsmes 

amerikāņu inženiera Lauriņa Radzjukina iniciatīvas un ar viņa finansējumu. Lielākā 

daļa būvmateriālu - logi, durvis, skolas galdi, 

tāfeles, parketa grīdas, radiatori, sanitārie mezgli 

- tolaik tika importēti no ASV. Skola darbojās no 

1936. līdz 2008. gadam. No 2014. līdz 2020. 

gadam ēka tika atjaunota, izmantojot ES 

līdzekļus, un tagad tā darbojas kā mākslas, 

kultūras un izglītības centrs Alytu reģionā. 

Arī apmācības norises vietu, kurās 

piedalījās cilvēki no dažādām vidēm, ārpus 

partneru skolas ēkām, kas ir pilnas ar bērniem, noteica Covid pandēmijas apkarošanas 

noteikumi. Apmācību dalībnieki skolās un būtībā partneru bibliotēkās ienāca pēc 

nodarbības beigām, kad bērnu tur nebija. 

Apmācībās, ko organizēja Lietuvas partneri, notika diskusija par lasīšanas 

izglītības metodēm un skolu bibliotēku darbību Alytus skolās, kā arī par digitālo 

prasmju uzlabošanu saskaņā ar DIGCOMP. 

Pirmā mācību diena, pirmdiena, 2021-11-08 

Apmācības atklāja Kęstutis Viselga, Alytaus prosesinio rengimo centra (APRC) 

IT skolotājs, prezentējot tēmu "Digitālā infrastruktūra Lietuvas skolām: IT iespējas 

un ieviešana".  

Pēc tam Nijolė Amšiejienė prezentēja tēmu "Radošas lasīšanas stratēģijas" 

par lasīšanas karšu izmantošanu lasītprasmju apmācībā. Lektore dalījās savā 

pieredzē un pastāstīja par karšu lietderību lasīšanas attīstībā un lasītprasmes izpratnē. 

Šo pasniedzēju un citu lektoru prezentācijas ir pieejamas atvērtajos izglītības resursos.  

Bijusī skola, Kurnėnai, Alytus district, 
Lietuva, Autors Vilensija, Licence CC BY-
SA 3.0. Stāvoklis pirms renovācijas. 
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Pēc pusdienu pauzes notika ekskursija uz APRC bibliotēku, kur dalībnieki 

iepazinās ar interesanto bibliotēkas arhitektūru, dažādiem bibliotēkas kompleksiem, 

krājumiem un aktivitātēm. Gides lomā iejutās tur strādājošā Vijoleta Vaitulevičiene. 

 

Vijoleta Vaitulevičiene iepazīstina skolotājus, kuri piedalījās mācībās, ar jauno grāmatu izstādi, 

kas APRC bibliotēkai iegādātas par ES līdzekļiem.  

Otrā mācību diena, otrdiena 2021-11-09 

Otrās dienas mācības sākās ar moduli par digitālajām prasmēm. Apmācību 

vadītāja Jurgita Kamanduliene iepazīstināja dalībniekus ar dažādiem rīkiem, kurus var 

plaši izmantot mācību procesā, īpaši lasīšanas stundās (stāsti, dialogi u. c.) Apmācību 

vadītāja parādīja arī Teams platformas iespējas, strādājot hibrīdā veidā. 

 Viņa iepazīstināja arī ar digitālajiem rīkiem ( Edpuzzle, Padlet, Testmoz, 

Mindomo), kuru izmantošanai vajadzētu uzlabot ne tikai skolēnu datorprasmes, bet arī 

lasīšanas un rakstīšanas prasmes.   

Eglė Lynykienė, uzstājoties kā dienas otrā runātāja, iepazīstināja ar Lietuvas 

Nacionālo lasīšanas attīstības programmu 2019.-2024. gadam. Lektore arī dalījās 

pieredzē par to, ko viņa dara, lai uzlabotu skolēnu lasītprasmi. Viņa iepazīstināja ar 

projektiem, kas saistīti ar skolēnu lasītprasmju attīstīšanu - "Bērnu literatūras šūpoles", 

"Laiks grāmatai". 
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Trešā prezentācija "Lasīšana sunim - veids, kā sadraudzēties ar grāmatu" 

izraisīja vislielāko sajūsmu, jo uz šo prezentāciju ieradās suns. Inesa Ežerskytė-

Purenok (speciālā pedagoģe, logopēde, kanisterapeite) un Joana Grygutis (psiholoģe, 

kanisterapeite) iepazīstināja ar to, kā terapija ar suņiem var palīdzēt attīstīt lasītprasmi 

un vēlmi lasīt.   

 

Treniņu aina. 

Mācību diena noslēdzās ar Dainavas proģimnāzijas bibliotēkas apmeklējumu, 

kur tika uzklausīta informācija par bibliotēkas darbu, pasākumiem, izstādēm un 

bibliotēkas ieguldījumu skolēnu lasītprasmes attīstībā. Tikšanos bibliotēkā papildināja 

Dainavas proģimnāzijas didaktiskās relaksācijas telpas apmeklējums (oriģināla 

direktores Editas ideja), kurā tika prezentētas šīs telpas iespējas.  

Un ārpus programmas apmācāmie devās uz modernu piramīdu netālajā Merknē, 

kur viņiem bija iespēja uzlādēt savu enerģiju, kas nepieciešama turpmākai apmācībai 

un darbam (???). 
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Trešā mācību diena10-11-2021 ( trešdiena) 

Pirmajās divās stundās Kęstutis Viselga stāstīja par interneta radītajām 

briesmām. Nobeigumā viņš sniedza kopsavilkumu, kas noderēs ikvienam šī medija 

lietotājam: 

1) Izmantojiet pretvīrusu programmatūru; 

2) Izmantojiet jaunāko sistēmas programmatūru; 

3) Uzmanieties no nezināmas izcelsmes e-pasta ziņojumiem ar pielikumiem; 

4) Izmantojiet ugunsmūrus; 

5) Saglabājiet svarīgu failu rezerves kopijas; 

6) Izmantojiet spēcīgas paroles; 

7) Šifrējiet svarīgus ziņojumus. 

Otrā prezentācija, ko sniedza Danute Venclovaitiene, Lasīšanas stratēģijas 

kartes, bija par radošo lasīšanu un tās stratēģijām. Lektore dalījās savā pieredzē 

un metodēs, ko viņa izmanto, lai mudinātu skolēnus lasīt. 

 

Aina no apmācības 

Darba diena noslēdzās ar Dzūkijas skolas bibliotēkas apmeklējumu, kur Inga 

Diškevičiene iepazīstināja ar bibliotēkas darbību, organizētajiem lasīšanas vakariem, 

tikšanās reizēm ar rakstniekiem, izstādēm u.c., kā arī ar Dzūkijas skolas muzeja 

darbību un izglītojošiem pasākumiem, iesaistot bērnus lasīšanas procesā. 
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Ceturtā mācību diena11-11-2021 (ceturtdiena) 

Mācību sanāksmi atklāja Vilija Špokiene, kura iepazīstināja ar iespējām atbalstīt 

lasīšanas mācīšanu, izmantojot dažādus IT rīkus. Lektore ne tikai pastāstīja par 

lietojumprogrammām, ko viņa izmanto savā darbā, bet arī deva iespēju dalībniekiem 

piedalīties virtuālā diskusijā par to, kas katram dalībniekam ir lasīšana. (Tika izmantots 

rīks Poll Eveywhere). Dalībnieki iesaistījās arī atklātā diskusijā par to, kādi rīki viņiem 

palīdz attīstīt lasītprasmi. 

Viņa iepazīstināja ar vairākiem rīkiem, kurus var izmantot pirms, teksta 

lasīšanas un pēc tās. 

Otrā prezentācija, ko sniedza Justinas Vancevičius (programmas "Bērnu zeme" 

vadītājs), bija interesanta un informatīva. Tā iepazīstināja ar interesantām bērnu 

grāmatām, autoriem, izdevniecībām un Lietuvā notiekošajām kampaņām, 

pasākumiem un gadatirgiem, kas iesaista bērnus un viņu vecākus lasīšanā. Lekcija 

iedvesa optimismu, jo, pēc lektores teiktā, Lietuvā ir rakstnieki, izdevniecības 

un interesantas grāmatas. Pēc Justinas kunga domām, Lietuvā bērnu literatūra pašlaik 

piedzīvo savu uzplaukumu. 

 

Projektā iesaistītie skolotāji apmācību laikā Alytusā. 

Tradicionāli dienas noslēdzošais mācību punkts bija bibliotēkas apmeklējums, 

šoreiz Jurija Kunčina bibliotēka Alytus (pilsētas publiskā bibliotēka), kur nodaļas 

vadītāja iepazīstināja ar bibliotēkas darbu, aktivitātēm, izstādēm, akcijām un bija 

acīmredzami gandarīta par lielo apmeklētāju skaitu, kuri labprāt lasa grāmatas 

un izprot to priekšrocības.  
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Projekta dalībnieki Alytus pilsētas bibliotēkā 

Piektā apmācības diena 2021-11-12 (piektdiena) 

Piektdien stažieri apmeklēja Viļņas Nacionālo Martynas Mažvydas bibliotēku. 

Iestādes prezentācijas laikā viņi uzzināja par bibliotēkā organizētajiem pasākumiem, 

tikšanās reizēm un lasīšanas akcijām. Viņi iepazinās ar bibliotēkas izglītojošajām 

telpām, kas tiek izmantotas, iesaistot bērnus un viņu ģimenes lasīšanas procesā.  

Skolotāji atzīst, ka mācību laikā gūtā pieredze ir vērtīgs atbalsts viņu turpmākajā 

darbā ar bērniem un jauniešiem.  

Zemāk ir foto galerija no ekskursijas Lietuvas Nacionālajā bibliotēkā, ko 

sagatavojuši skolotāji no Jelgavas. 
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Mācību kursa apraksts, pamatojoties uz Silvi Balčiuvienes kundzes informāciju, 

ko rediģējis Kazimiers Ambrozjaks (Kazimierz Ambroziak) 

https://www.jelgavastehnikums.lv/images/stories/jav/fotogalerija/2021-2022/erasmus-lt/a5a44c07-6604-4643-967b-c61a1473c81f.jpg
https://www.jelgavastehnikums.lv/images/stories/jav/fotogalerija/2021-2022/erasmus-lt/a83ec96b-230a-413e-bef7-81a8b4de0927.jpg
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