Iki 2019 m. lapkričio 30 dienos Rokiškio (LT), Ludzos (LV) ir Jekabpilio (LV) bibliotekose
vyks socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikams skirti užsiėmimai, kuriuose vaikai bei
paaugliai bus supažindinami ir mokomi dirbti su naujausiomis informacinėmis
technologijomis bei kompiuterinėmis programomis. Taip pat bus organizuojamos dvi
vasaros stovyklos, kuriose vaikai įgys daugiau socialinių įgūdžių, susipažins su šalių
kultūromis, atliks įvairias užduotis naudodamiesi moderniomis technologijomis. Visa
tai – birželio 1 dieną prasidėjęs 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos
projektas „Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus socialinės integracijos būdas
vaikams iš nepalankiose sąlygose gyvenančių šeimų, LLI-263 (OPEN UP)”.

Jau nuo birželio pirmosios Rokiškio

Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje įrenginėjama

interaktyvi edukacinė vaikų ir paauglių mokymosi erdvė: naujai įrengtame kambaryje netrukus
puikuosis didžiulė interaktyvi lenta, „Xbox“ žaidimų konsolė, 3D spausdintuvas, interaktyvus
žaidimų stalas, kompiuteriai ir kitos modernios technologijos, kurios vaikams suteiks galimybę
žaisti interaktyvius žaidimus, bendrauti ir mokytis, taip mažindamos nepasiturinčių šeimų
vaikų socialinę ir ekonominę atskirtį.
Vyksiančių užsiėmimų metu tiek Latvijos, tiek Lietuvos bibliotekose įrengtose mokymosi
erdvėse vaikų grupės mokysis naudotis moderniomis technologijomis, padedami savo srities
profesionalų mokysis fotografijos bei filmavimo subtilybių, kurs bei montuos filmukus.
Popamokinių užsiėmimų metu taipogi bus organizuojamos „Karjeros dienos“, kurių metu
vaikai lankys įvairias institucijas, įmones, organizacijas, susipažins su įvairių sričių specialistais
bei jų darbo specifika. Interaktyvioje edukacinėje erdvėje vaikai ir paaugliai galės ne tik
mokytis, bet ir turiningai leisti laisvalaikį – žiūrės 3D filmus, žais interaktyvius stalo žaidimus.
Kaip pasakojo projekto Lietuvoje koordinatorė Rasa Vingelienė, mokymai J. Keliuočio viešojoje
bibliotekoje prasidės jau rugsėjo mėnesį ir bus vykdomi visus mokslo metus. „Užsiėmimai
vyks kartą per savaitę pasibaigus pamokoms. Stengsimės vaikams suteikti galimybę ne tik
praturtinti savo žinias, bet ir susipažinti su kitais vaikais, suteikti tinkamas sąlygas turiningam
bei naudingam laisvalaikio praleidimui,“ – sakė R. Vingelienė. Naujai įrengtoje užsiėmimų
erdvėje tikimasi skatinti socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų saviraišką, ugdyti socialinius
įgūdžius ir papildyti jų žinių bagažą šiuolaikiniam jaunimui aktualia informacija.

Projekto metu taipogi bus organizuojamos dvi tarptautinės stovyklos, kurios vyks Lietuvoje ir
Latvijoje. Kiekvienoje stovykloje dalyvaus po 10 socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų iš
Rokiškio (LT), Ludzos (LV) ir Jekabpilio (LV). Pirmoji 10-11m. vaikų grupė – jau surinkta. Ji
rugpjūčio 20 d. vyks į 5 dienų trukmės stovyklą Jekabpilio (LV) rajone. Kita vaikų grupė smagiai
bei turiningai savaitę stovykloje, kuri vyks Rokiškio rajone esančiame Žiobiškio kaime, praleisti
vyks 2019 m. birželio mėnesį. „Abiejų stovyklų metu Latvijos bei Lietuvos vaikai turės galimybę
ne tik susipažinti su abiejų šalių kultūriniais panašumais ir skirtumais, bet ir tobulinti kalbas,
dalyvauti įvairiuose mokymuose, užsiėmimuose, žaisti interaktyvaus stalo žaidimus, gaminti
įvairius modelius naudojantis 3D spausdintuvu bei užsiimti kitomis smagiomis veiklomis“, –
pasakojo R. Vingelienė pridurdama, jog užimtumo į stovyklas vyksiantiems vaikams tikrai
netrūks.

Kaip teigia projekto Lietuvoje koordinatorė Rasa Vingelienė, bibliotekų darbuotojai pastebi, jog
pastaruoju metu bibliotekose praleisti laisvalaikį, bendrauti bei žaisti su draugais vaikai ir
paaugliai renkasi itin dažnai todėl tikisi, jog projektas ne tik sudomins nepasiturinčių šeimų
vaikučius, bet ir suteiks jiems naudingų žinių, padės susibendrauti su kitais vaikais ir taip
mažins jų socialinę atskirtį. „Modernizuotos bibliotekos atvers savarankiško tobulinimosi
galimybes socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikams, suteiks galimybę išplėsti savo
perspektyvas
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priemonėmis, skaitant knygas, žiūrint filmus. Taip vaikai prasmingiau leis laisvalaikį ir įgis
naujų įgūdžių, reikalingų naudojantis moderniomis informacinėmis technologijomis,“ –
pokalbį užbaigė R. Vingelienė.
2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia
prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir
konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.
Projektas „Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus socialinės integracijos būdas vaikams iš
nepalankiose sąlygose gyvenančių šeimų, LLI-263 (OPEN UP)” siekia sukurti tinkamas sąlygas
Rokiškio (LT), Ludzos (LV) ir Jekabpilio(LV) bibliotekose, kurios palengvintų vaikų iš socialinę
atskirtį patiriančių šeimų ekonominę ir socialinę padėtį ir prisidėtų prie Latvijos ir Lietuvos
pasienio regionų bendradarbiavimo.
Visas projekto biudžetas – 176 680,75 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo
finansavimas – 150 178,64 Eur.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio
turinį atsako Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma,
kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Daugiau informacijos apie projektą rasite:
www.latlit.eu., www.rokiskis.rvb.lt

