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Badanie zwyczajów czytelniczych na Łotwie 2018 (I)

Typowi czytelnicy książek na Łotwie w 2018 r: 

➢kobiety, młodzież w wieku 15-18 i 19-24 lat, mieszkańcy Rygi

➢osoby z wyższym wykształceniem, uczniowie lub studenci według zawodów 

➢osoby, które w rodzinie posługują się w równym stopniu językiem rosyjskim i 
łotewskim

➢o dochodzie powyżej 571 EUR miesięcznie, na osobę w gospodarstwie domowym

Typowi „nie czytelnicy” książek na Łotwie w 2018 r:

➢Mężczyźni, grupa wiekowa 51-65 lat, ludność wiejska

➢osoby bezrobotne lub poszukujące pracy

➢o dochodzie do 170 EUR 
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Źródło: https://www.gramatizdeveji.lv/_files/Petijums_gramatu_lasisanas_paradumi_feb_2018.pdf



Badanie zwyczajów czytelniczych na Łotwie 2018(II)

➢Około połowa (52%) osób na Łotwie czyta książki co najmniej raz w 
miesiącu - są to stali czytelnicy

➢Ponad jedną trzecią (38%) populacji Łotwy można określić jako osoby 
często czytające - czytające książki co najmniej 1-2 razy w tygodniu. 

➢24% Łotyszy można określić jako czytelników okazjonalnych, 
czytających książki co 2-3 miesiące lub rzadziej
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Źródło: https://www.gramatizdeveji.lv/_files/Petijums_gramatu_lasisanas_paradumi_feb_2018.pdf



Raport OECD Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności 
Uczniów PISA 2018 na temat umiejętności czytania w środowisku 

cyfrowym 

➢Osoby osiągające wysokie wyniki w czytaniu w sposób zrównoważony 
korzystają z różnych źródeł informacji - czytają wiadomości ze źródeł 
elektronicznych, ale także książki w formie papierowej.

➢Na Łotwie uczniowie, którzy częściej czytają książki papierowe, uzyskują w 
teście czytania PISA 2018 wynik o 43 punkty wyższy niż uczniowie, którzy 
prawie nie czytają książek.

➢W sumie łotewscy piętnastolatkowie uzyskali 479 punktów w ocenie 
czytania OECD PISA 2018, czyli nieco poniżej średniej OECD wynoszącej 487 
punktów.
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Źródło: https://lvportals.lv/dienaskartiba/327865-oecd-petijums-skaidro-skolenu-lasitprasmi-digitalaja-vide-2021



IEA PIRLS - Wpływ rodziców na czytanie przez dzieci

➢Największy wpływ na osiągnięcia uczniów w zakresie czytania i pisania ma wspólne 
czytanie książek w przedszkolu, które jest najbardziej bezpośrednim działaniem 
promującym czytanie. 

➢Średnio rodzice uczniów na Łotwie uczyli się w 2016 roku przez 14,6 roku, czyli krócej niż 
w Finlandii, Szwecji, na Litwie i w Rosji. Rodzice uczniów z Kanady, Norwegii, Danii i 
Dubaju najdłużej korzystali z edukacji formalnej - ponad 15 lat.

➢Niższe wyniki w czytaniu i pisaniu osiągają uczniowie, których rodzice zaczęli uczyć czytać 
w wieku 5 lat. Jeszcze bardziej znaczące różnice występują w przypadku uczniów, których 
rodzice zaczęli uczyć dopiero w wieku 6 lub 7 lat - odsetek ten wynosi do 10%.

➢Wyższe wyniki osiągają uczniowie, których rodzice uważają, że główna odpowiedzialność 
za umiejętność czytania i pisania spoczywa na rodzicach lub dziecku, a nie na instytucji 
edukacyjnej. 
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Źródlo: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/iea-pirls-petijuma-dati-atspogulo-vecaku-ietekmi-uz-berna-
lasitprasmi?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F



O projekcie

➢Okres realizacji: 01.09.2019.-31.08.2022.

➢Cele projektu: promowanie wśród młodzieży 
nawyków czytania poprzez opracowanie 
nowych metod pedagogicznych i dzielenie się 
tymi doświadczeniami z nauczycielami. 

Vairāk informācijas: 

https://erasmus.poregizycko.pl

https://www.jelgavastehnikums.lv
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Partnerzy projektu

Polska:
➢Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w 

Giżycku 

➢Szkoła Podstawowa w Rydzewie 

➢Przedszkole nr 4 w Giżycku

➢Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 
w Giżycku

Litwa:
➢Alytuska Szkoła Dzukija

➢Alytuskie Pro-Gymnasium Dainava

➢Alytuskie Centrum Edukacji Zawodowej

Łotwa:
➢Szkoła średnia nr 93 w Rydze

➢Litewska Szkoła Średnia w Rydze

➢Szkoła Techniczna w Jełgawie

Więcej informacji : 

https://erasmus.poregizycko.pl

https://www.jelgavastehnikums.lv
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Działania w ramach projektu
➢50 osób uczestniczy w międzynarodowym szkoleniu (łącznie 15 dni)
➢Opracowanie 50 materiałów metodycznych promujących czytanie
➢Opracowanie strategii promowania czytelnictwa dla 10 instytucji edukacyjnych
➢Opracowanie strategii bibliotecznych dla 10 placówek oświatowych
➢50 umiejętności zawodowych podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników 

projektu
➢Przygotowanie trzech zaleceń dla władz lokalnych i krajowych, podkreślających 

potrzeby w zakresie rozwoju czytelnictwa
➢Zorganizowanie trzech konferencji w celu upowszechnienia wyników
➢Ściślejsza współpraca w dziedzinie edukacji między 10 instytucjami edukacyjnymi 

(Łotwa, Litwa, Polska)
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Podpisanie umowy o współpracy

Na początku roku szkolnego 
2019/2020 Janīna Rudzīte, dyrektor 

Szkoły Technicznej w Jełgawie, 
podpisała umowę o współpracy z 

Centrum Rozwoju Edukacji Powiatu 
Giżicko w sprawie wspólnej 

realizacji projektu

Źródło obrazów : jelgavastehnikums.lv 9



17.02.2020 Spotkanie Grupy Sterującej Projektu na 
Litwie

Poruszane zagadnienia obejmują:

➢podział budżetu projektu

➢planowa organizacja szkoleń

➢Wizyty w kilku bibliotekach w Alytusie

Źródło obrazów : jelgavastehnikums.lv 10



Szkolenia organizowane przez polskich 
partnerów

➢23.11.2020-27.11.2022 Czterech nauczycieli technikum w Jelgavie i 
bibliotekarz wzięli udział w pierwszym szkoleniu

➢Szkolenie było zaplanowane w Giżycku (Polska), ale z powodu pandemii 
COVID-19 zostało zorganizowane online.

➢Uczestnicy zostali zapoznani z wieloma tematami: 
➢Część 1: tworzenie treści, przestrzeganie praw autorskich, wykorzystanie nowych 

technologii i oprogramowania. 
➢Część 2: Organizacja pracy nauczycieli i bibliotekarzy w zakresie realizacji działań 

promujących i upowszechniających czytelnictwo książek w placówkach 
oświatowych
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09.-10.09.2021 Spotkanie Grupy Sterującej Projektu na Łotwie

Omawiane problemy dotyczące:

➢szkolenia na Łotwie

➢materiały metodyczne opracowane już 
w celu promowania czytelnictwa

➢Wycieczka do Biblioteki Narodowej na 
Łotwie

Źródło obrazów : jelgavastehnikums.lv
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Szkolenie na Łotwie

➢20.09.2021.-24.09.2021. 

➢Szkolenie w Rydze zostało zorganizowane przez 
Litewską Szkołę Średnią w Rydze oraz Szkołę Średnią nr 
93 w Rydze.

➢24.09.2021. uczestnicy projektu odwiedzili Jelgavę

➢Uczestnicy wysłuchali wykładów ekspertów na temat 
promocji czytania i pisania oraz jej znaczenia, a także 
dzielili się swoimi doświadczeniami.

➢Zorganizowano wycieczki edukacyjne do Biblioteki 
Narodowej Łotwy, Domu Rainisa i Aspaziji, Fundacji 
Imantsa Ziedonisa "Viegli", Muzeum Jānisa
Akuraterasa, Biblioteki Miejskiej w Jelgavie oraz 
Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży "Zinītis".”

Źródło obrazów : jelgavastehnikums.lv 13



Szkolenia na Litwie

➢08.11.2021-12.11.2021 w Alicie, Litwa

➢Uczestnicy wysłuchali wykładów na temat 
promocji czytelnictwa i jego znaczenia oraz 
podzielili się swoimi doświadczeniami na temat 
tego, jak skutecznie motywować młodzież do 
czytania książek i jakie metody stosować.

➢Wycieczki edukacyjne do litewskich bibliotek 
szkolnych

➢Wycieczka do Litewskiej Biblioteki Narodowej

Źródło obrazów : jelgavastehnikums.lv 14



07.-08.04.2022 Spotkanie Grupy Sterującej Projektu na Litwie

➢Omawiane problemy:
➢Ocena szkoleń organizowanych przez partnerów 

litewskich

➢finanse projektu

➢konieczność wprowadzenia ulepszeń w 
opracowanych materiałach metodologicznych

➢zadania do wykonania - organizacja szkoleń w 
Polsce, organizacja konferencji w poszczególnych 
krajach

Źródło obrazów : 
jelgavastehnikums.lv
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Szkolenie stacjonarne w Polsce

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią 
COVID-19, początkowe szkolenie zostało 

przeprowadzone zdalnie, dlatego podjęto decyzję o 
zorganizowaniu również szkolenia bezpośredniego w 

Giżycku (Polska), od 3 maja do 7 maja 2022 r.
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«Czytanie dla umysłu jest tym samym, czym 
ćwiczenia fizyczne dla ciała" J. Addison

Źródło obrazów : pixabay.com 17


