
Konferencja w Jełgawie 
 
8 kwietnia w Szkole Technicznej w Jełgawie (Jelgavas Tehnikums) 

zorganizowano konferencję w ramach projektu partnerstwa strategicznego 

ERASMUS+ nr 2019-1-PL01-KA201-065421 "Efektywne strategie w edukacji 

czytelniczej uczniów”, w której wzięli udział bibliotekarze, nauczyciele, młodzież i inni 

interesariusze z instytucji edukacyjnych. 

Konferencję otworzyły dyrektor Szkoły Technicznej w Jelgavie. Janīna Rudzīte, 

oraz Rita Vectirāne, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jelgava ds. społecznych, 

zdrowia, kultury, edukacji i sportu.  

Podczas konferencji Sanda Vanaga, kierownik projektu Szkoły Technicznej 

w Jelgavie, zapoznała uczestników ze znaczeniem czytania, trendami i osiągnięciami 

projektu, a nauczyciele zaprezentowali opracowane materiały metodyczne i swój 

wkład w realizację projektu. 

 Andra Poota, specjalista ds. badań regionalnych Biblioteki Miejskiej w Jelgavie 

i Dace Vācere, kierownik Biblioteki Parafialnej w Zaļeniekach, podzielili się swoimi 

doświadczeniami w promowaniu czytelnictwa. Swoje opinie na temat znaczenia 

czytania wyrazili nie tylko nauczyciele i przedstawiciele biblioteki, ale także młodzież 

z Technikum w Jelgavie. 

Uczestnicy konferencji doszli do wniosku, że największy wpływ na osiągnięcia 

młodych ludzi w zakresie czytania i pisania ma wspólne czytanie książek przez 

rodziców i dzieci jak najwcześniej. Jest to najbardziej bezpośrednie działanie 

promujące czytelnictwo. W miarę dorastania młodych ludzi trzeba coraz bardziej 

kreatywnie podchodzić do angażowania ich w czytanie, zarówno w klasie, 

jak i w bibliotekach, dlatego udział w takich projektach jest cenną pomocą 

w poszerzaniu wiedzy i czerpaniu z nowych pomysłów. 

Informacje na temat projektu oraz opracowane materiały metodyczne oraz 

materiały z konferencji, są dostępne na stronie internetowej projektu: 

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

Lista uczestników konferencji znajduje się w dokumentacji projektu. 

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


 
Projekta Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421 

“Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā”  

konference 2022. gada 28. aprīlī 

PROGRAMMA 

līdz 9:00 Rejestracja, poranna kawa 

9:00-9:25 Otwarcie konferencji 
Dyrektor szkoły Janīna Rudzīte 
Rita Vectirāne, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jelgavy 

9:25-9:40 Informācja o projekcie 
Koordynator projektu Sanda Vanaga 

9:40-10:00 Prezentacja Biblioteki Miejskiej w Jelgavie 
Specjalista ds. historii lokalnej Andra Poota 

10:00-10:10 Prezentacja biblioteki parafialnej w Zaļeniekach 
Kierownik Dace Vācere 

10:10-10:40 Rezultaty projektu - zastosowanie materiałów 
metodologicznych opracowanych w ramach projektu 
nauczyciele Inga Gredzena, Guna Alksne, Jana Mackēviča, 
Anastasija Sidoruka, bibliotekarka Ingrīda Arone 

10:40-11:00 "Znaczenie książek w moim życiu" - historie z życia 
Uczniowie technikum w Jełgawie 

11:00-11:30 Wymiana doświadczeń, dyskusja 
Dzielenie się doświadczeniami zarejestrowanych gości 

11:30-11:40 Występ zespołu kreatywnego Szkoły Technicznej w Jelgavie 

11:40-12:10 Lancz 

No 12:10 Wycieczka po Jelgavas tehnikumu 

Projekts Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421 “Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu 

izglītībā” tiek īstenots, pateicoties programmas Erasmus+ finansiālajam atbalstam. 

Należy pamiętać, że podczas imprezy będą miały miejsce zdjęcia i filmowanie na potrzeby promocji 

projektu. 

 
 



Galeria fotografii z konferencji 
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