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ERASMUS+ strateginės partnerystės projektą Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421 

"Veiksmingos mokinių skaitymo ugdymo strategijos" surengta konferencija, kurioje 

dalyvavo bibliotekininkai, mokytojai, jaunimas ir kiti švietimo įstaigų atstovai. 

Konferenciją atidarė Jelgavos technikos mokyklos direktorius Janina Rudzīte ir 

Jelgavos miesto tarybos pirmininko pavaduotoja socialiniams reikalams, sveikatai, 

kultūrai, švietimui ir sportui Rita Vectirāne.  

Konferencijos metu Jelgavos technikos mokyklos projekto vadovė Sanda 

Vanaga supažindino dalyvius su skaitymo svarba, projekto tendencijomis ir 

pasiekimais, o mokytojai pristatė parengtą metodinę medžiagą ir savo indėlį į projektą. 

Jelgavos miesto bibliotekos regioninių tyrimų specialistė Andra Poota ir 

Zaļeniekų parapijos bibliotekos vedėja Dace Vācere pasidalijo skaitymo skatinimo 

patirtimi. Savo nuomonę apie skaitymo svarbą išreiškė ne tik mokytojai ir bibliotekos 

atstovai, bet ir Jelgavos technikos mokyklos jaunimas. 

Konferencijos dalyviai priėjo prie išvados, kad didžiausią įtaką jaunų žmonių 

raštingumo pasiekimams daro tai, kad tėvai ir vaikai kuo anksčiau kartu skaito knygas. 

Tai pats tiesiogiškiausias skaitymo skatinimo veiksmas. Jaunuoliams augant, reikia vis 

kūrybiškiau įtraukti juos į skaitymą tiek klasėje, tiek bibliotekose, todėl dalyvavimas 

tokiuose projektuose yra vertingas būdas padėti jiems plėsti savo žinias ir mokytis iš 

naujų idėjų. 

Informaciją apie projektą ir parengtą metodinę medžiagą, taip pat konferencijos 

medžiagą galima rasti projekto interneto svetainėje  

https://erasmus.poregizycko.pl/index.php/lv/. 

 

Konferencijos dalyvių sąrašą galima rasti projekto dokumentuose. 
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Projekto Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421 
" Veiksmingos mokinių skaitymo ugdymo strategijos"  

2022 m. balandžio 28 d. Konferencija 

PROGRAMA 

iki 9:00 val. Registracija, rytinė kava 

9:00-9:25 Konferencijos atidarymas 
Mokyklos direktorė Janīna Rudzīte 
Rita Vectirāne, Jelgavos miesto tarybos pirmininko pavaduotoja 

9:25-9:40 Informacija apie projektą 
Projekto koordinatorė Sanda Vanaga 

9:40-10:00 Jelgavos savivaldybės bibliotekos pristatymas 
Kraštotyros specialistė Andra Poota 

10:00-10:10 Zaļeniekų parapijos bibliotekos pristatymas 
Vadybininkė Dace Vācere 

10:10-10:40 Projekto rezultatai - naudojant projekto metu sukurtą 
metodinę medžiagą 
mokytojos Inga Gredzena, Guna Alksne, Jana Mackēviča, 
Anastasija Sidoruka, bibliotekininkė Ingrīda Arone 

10:40-11:00 "Knygų svarba mano gyvenime" - istorijos iš gyvenimo 
Jelgavos technikos mokyklos mokiniai 

11:00-11:30 Keitimasis patirtimi, diskusijos 
Dalijimasis registruotų svečių patirtimi 

11:30-11:40 Jelgavos technikos mokyklos kūrybinės grupės pasirodymas 

11:40-12:10 Lunch 

No 12:10 Ekskursija po Jelgavos technikumą 

Projektą Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421 " Veiksmingos mokinių skaitymo ugdymo strategijos" 

Erasmus+" programa. 

Atkreipkite dėmesį, kad renginio metu bus daromos nuotraukos ir vaizdo įrašai projektui reklamuoti.

 



Konferencijos nuotraukų galerija 

https://www.jelgavastehnikums.lv/images/stories/jav/fotogalerija/2021-2022/konference28042022/DSC07677.jpg
https://www.jelgavastehnikums.lv/images/stories/jav/fotogalerija/2021-2022/konference28042022/DSC07669.jpg
https://www.jelgavastehnikums.lv/images/stories/jav/fotogalerija/2021-2022/konference28042022/DSC07681.jpg
https://www.jelgavastehnikums.lv/images/stories/jav/fotogalerija/2021-2022/konference28042022/DSC07709.jpg
https://www.jelgavastehnikums.lv/images/stories/jav/fotogalerija/2021-2022/konference28042022/DSC07720.jpg
https://www.jelgavastehnikums.lv/images/stories/jav/fotogalerija/2021-2022/konference28042022/DSC07670.jpg
https://www.jelgavastehnikums.lv/images/stories/jav/fotogalerija/2021-2022/konference28042022/DSC07850.jpg

