2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas

Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus socialinės
integracijos būdas vaikams iš nepalankiose sąlygose
gyvenančių šeimų, LLI-263 (OPEN UP)

Projekto idėja
Rokiškio (LT), Ludzos (LV) ir Jekabpilio (LV) bibliotekose sukurti tinkamas sąlygas , kurios palengvintų
vaikų iš nepalankiose sąlygose gyvenančių šeimų socialinę ir ekonominę padėtį ir prisidėtų
prie Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų bendradarbiavimo.

Projekto partneriai
Ludzos rajono savivaldybė – vadovaujantis projekto partneris (LV) www.ludza.lv
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (LT) www.rokiskis.rvb.lt
Jekabpilio miesto savivaldybė (LV) www.jekabpils.lv

Šį projektą finansavo Europos Sąjunga. Visas projekto biudžetas – 176 680,75 Eur.
Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 150 178 ,64 Eur.
PROJEKTO LAIKOTARPIS
2018.04.01–2019.11.30

•

•
•

•

Suremontuotos Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos patalpos
(81.38m2) – koridorius, 1 kambarys, balkonas (Taikos g. 19).
Atnaujintose (suremontuotose) patalpose įkurta interaktyvi edukacinė erdvė, kur laiką smagiai ir
turiningai leidžia vaikai ir paaugliai – besimokydami, dalyvaudami įvairiose edukacinėse veiklose,
žaisdami bei pramogaudami. 2018 m. rugsėjo 13 d. vyko interaktyvios erdvės atidarymas.
Įsigyta nauja įranga ir baldai: nešiojami kompiuteriai (10 vnt.), interaktyvus ekranas (1 vnt.),
projektorius (1 vnt.), multifunkcinis spausdintuvas (1 vnt.), 3D spausdintuvas (1 vnt.),
projektoriaus ekranas (1 vnt.), 3D akiniai (15 vnt.), mobilioji garso sistema (1 vnt.), interaktyvus
stalas (1 vnt.), ausinės (9 vnt.), Xbox One konsolė (1 vnt.) + Kinect (1vnt.) + žaidimai (18 vnt.), 3D
filmai (19 vnt.), virtualios realybės (VR) VIVE cosmos akiniai (1 vnt.) + žaidimai (2 kompl.), LED
informacinis ekranas (1 vnt.), informacinis pastatomas stendas (1 vnt.), video kamera (1 vnt.),
veidrodinis fotoaparatas (1 vnt.), paveikslų pakabinimo sistema (1 vnt.), paveikslų rėmai (25 vnt.)
rašomieji stalai (2 vnt.), kompiuteriniai stalai (8 vnt.) sėdmaišiai (15 vnt.), sulankstomos kėdės
(30 vnt.), roletai balkonui.
Siekdami pagerinti žinias, dirbdami su įvairiomis socialinėmis grupėmis, bibliotekininkai ir Rokiškio
socialinės paramos centro darbuotoja kartu su kitais Ludzos (LV) ir Jēkabpilio (LV) bibliotekininkais
dalyvavo 3 jungtiniuose seminaruose, projekto baigiamojoje konferencijoje bei patirties
pasidalijimo kelionėje į Berlyną.

• 2018 m. balandžio 9 d. Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka organizavo pirmąjį seminarą
„Kompetencijų tobulinimas dirbant su vaikais iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų“, kuriame
dalyvavo 35 bibliotekininkai, socialiniai darbuotojai iš Rokiškio, Ludzos (LV) ir Jēkabpilio (LV) .
• 2018 m. rugsėjo 24-27 d. 8 specialistai iš Rokiškio viešosios bibliotekos kartu su kitais Ludzos (LV)
ir Jēkabpilio (LV) bibliotekininkais išvyko į pažintinę kelionę į Berlyną (Vokietija), aplankė 3
bibliotekas ir 1 socialinį centrą. Kelionės tikslas – sužinoti apie savo kolegų iš Vokietijos, dirbančių
su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikais, patirtį bei pasidalinti savąja.

• 2019 m. sausio 17 d. 9 bibliotekininkai ir Rokiškio socialinės paramos centro darbuotoja dalyvavo
Latvijos partnerio organizuotame seminare „Naujos technologijos socialinėje integracijoje –
pranašumai ir rizika“. Seminaras vyko Jekabpilyje, Latvijoje.
• 2019 m. kovo 28 d. 10 Rokiškio viešosios bibliotekos bibliotekininkų dalyvavo vadovaujančio
partnerio organizuotame seminare „Kaip elgtis kritinėse situacijose“. Seminaras vyko Ludzoje,
Latvijoje.
• 2019 m. spalio 29 d. 13 bibliotekininkų iš Rokiškio, Rokiškio socialinės paramos centro darbuotoja
ir Rokiškio rajono savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai kartu su projekto partnerių bibliotekų
darbuotojais ir kt. specialistais dalyvavo vadovaujančio partnerio organizuotoje projekto
baigiamojoje konferencijoje Ludzoje, Latvijoje.

•
•
•
•

•
•

2018 m., projekto pradžioje, buvo suformuota „IT-komanda“ – 10 vaikų grupė iš socialinę atskirtį
patiriančių šeimų. „IT-komandos“ nariai dalyvavo bibliotekininkių organizuotuose 36 IT
užsiėmimuose, kurie vyko naujai įkurtoje bibliotekos interaktyvioje edukacinėje erdvėje .
2018-2019 m. vasarą „IT-komandos“ nariai dalyvavo 2-ose tarptautinėse stovyklose Latvijoje ir
Lietuvoje.
2019 m. birželio 17-21 d. Rokiškio viešoji biblioteka organizavo tarptautinę stovyklą Žiobiškio
km., kurioje dalyvavo 30 vaikų iš Rokiškio, Jekabpilio (LV) ir Ludzos (LV) socialinę atskirtį
patiriančių šeimų.
2018-2019 m. bibliotekininkai organizavo linksmas, edukacines, informacines atviras pamokas
(OPEN LESSONS) vaikams ir paaugliams (pamokos bibliotekos lankytojams). Projekto metu vyko
105 atviros pamokos/užsiėmimai, kurių metu vaikai turėjo galimybę naudotis visa projekto metu
įsigyta įranga, mokytis programuoti ir pasigaminti įvairiausius modelius su 3D spausdintuvu, žaisti
įvairius interaktyvius žaidimus, piešti ant interaktyvių ekranų, žiūrėti 3D filmus, fotografuoti ir t.t.
415 vaikų dalyvavo minėtose pamokose/užsiėmimuose.
Rokiškio viešoji biblioteka organizavo 2 projekto darbo grupių susitikimus, kuriuose dalyvavo
projekto partneriai iš Jekabpilio (LV) ir Ludzos (LV) .
Projekto metu bibliotekos patalpose (Taikos g. 19) parengta 11 vaikų darbų parodų.

•

Publikuoti 2 projekto straipsniai Rokiškio laikraštyje „Rokiškio Sirena“.

•

Parengti ir išsiųsti 2 pranešimai spaudai bei naujienų portalams. Pirmasis pranešimas spaudai
publikuotas https://aina.lt/naudojantis-informacinemis-technologijose-tikimasi-sumazinti-vaikusocialine-atskirt/ ir leidinyje „Savivaldybių žinios“. Antrasis pranešimas spaudai publikuotas
„Rokiškio Sirenos“ tinklalapyje - https://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/svietimas/gyvendinančiojoprojekt-atveriamos-naujos-galimybs-latvijos-ir-lietuvos-bibliotekose?fbclid=IwAR3A_yCGBjqkaauwQQAP9CJD3V3U43NV4w4wNaXiNQ4NQ4NW4NQuNQuNQaNaQaWaNaQiQaQaQVQV9QJ9
bJaQaWaWaQaQQ99

•

Pagaminta 300 vnt. bloknotų (informacija LT, LV ir EN), skirtų projekto veikloms viešinti (Rokiškio
viešoji biblioteka buvo atsakinga už bloknotų gamybą).

•

Projekto veiklos, straipsniai, video prezentacijos, kita su projektu susijusi informacija paviešinta:
www.latlit.eu.; www.rokiskis.rvb.lt; www.facebook.com/rokiskioviesojibiblioteka;
https://drive.google.com/file/d/1rAu-yuB0siJ9dRaPi9SsGYpDWBgLYO3R/view.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos patalpos (Taikos g. 19)

2018 m. rugsėjo 13 d. bibliotekos patalpose (Taikos g. 19) buvo atidaryta nauja interaktyvi edukacinė erdvė vaikams ir
paaugliams. Naujai įrengtame kambaryje puikuojasi didžiulė interaktyvi lenta, „Xbox“ žaidimų konsolė, 3D
spausdintuvas, interaktyvus žaidimų stalas, kompiuteriai ir kitos modernios technologijos, kurios vaikams suteikia
galimybę žaisti interaktyvius žaidimus, kurti filmukus, žaisti, bendrauti bei smagiai leisti laisvalaikį naudojantis
naujausiomis informacinėmis technologijomis.

2018 m. balandžio 9 d. Rokiškio Juozo Keliuočio biblioteka Rokiškio rajono savivaldybės salėje organizavo
pirmąjį jungtinį seminarą „Kompetencijų kėlimas dirbant su vaikais iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų“.
Mokymuose dalyvavo po 10 bibliotekininkų iš Ludzos (LV) ir Jekabpilio (LV) bei 14 bibliotekininkų iš Rokiškio
rajono bibliotekų bei Rokiškio socialinės paramos centro darbuotoja. Seminaras buvo skirtas bibliotekininkų,
dirbančių su vaikais iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų, kompetencijų kėlimui.

2018 m. rugsėjo 24-27 d. aštuoni Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbuotojai kartu su
Jekabpilio (LV) ir Ludzos (LV) bibliotekininkais vyko į Berlyną, į patirties pasidalijimo kelionę, kur
aplankė tris bibliotekas ir socialinį centrą.

2019 m. sausio 17 d.

2019 m. kovo 28 d.

Tarptautinė projekto baigiamoji konferencija Ludzoje
„Interaktyvi erdvė – tradicinė ir moderni“
2019 m. lapkričio 29 d. baigiamąją projekto konferenciją, vykusią Latvijoje, Ludzos mieste, organizavo Ludzos rajono
savivaldybė – vadovaujantysis projekto partneris. Konferencijos tikslas – pristatyti projekto rezultatus plačiajai
visuomenei ir išpopuliarinti metodus, kuriuos bibliotekos naudoja dirbdamos su socialinę atskirtį patiriančių šeimų
vaikais. Konferencijos metu projekto partneriai pristatė projekto metu pasiektus rezultatus, aptarė nuveiktas veiklas
bei pasidalino gerąją patirtimi. Rokiškio bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė skaitė pranešimą apie bibliotekoje
įgyvendintas projekto veiklas bei planuotus ir pasiektus rezultatus.

2018 m. projekto pradžioje buvo suformuota „IT-komanda“ – 10 vaikų grupė (vaikai iš socialinę
atskirtį patiriančių šeimų).

IT užsiėmimų metu vaikai buvo mokomi dirbti su naujausiomis IT technologijomis bei įvairiomis
programomis. Vyko foto studijos užsiėmimai – vaikai mokėsi filmavimo, fotografavimo subtilybių. Buvo
organizuojamos karjeros dienos (5) – vaikai buvo supažindinami su įvairiomis specialybėmis, lankė
įvairias įmones, organizacijas. Naujai įkurtoje interaktyvioje edukacinėje erdvėje paaugliai ir vaikai ne
tik mokėsi, bet ir turiningai leido laisvalaikį, žaidė interaktyvaus stalo žaidimus, žiūrėjo 3D filmus.

„IT-komandos“ dalyviai dalyvavo bibliotekininkių organizuotuose karjeros dienose. Lankėsi Rokiškio
policijos komisariate – daug sužinojo apie policininko profesiją. Lankydamiesi Rokiškio „Lelijos“
siuvimo fabrike – susipažino su siuvėjos profesija. Ypač vaikams patiko šokių trenerio profesija, kurią
vaikams pristatė profesionali „Zumbos“ šokėja Inga Pilipavičiūtė-Baltrūnė. Stovyklos Lietuvoje metu
buvo suorganizuotos 2 karjeros dienos – „IT-komandos“ nariai kartu su vaikais iš Latvijos susipažino
su gaisrininko ir medžio drožėjo profesijomis.

IT užsiėmimai vyko 9 mėnesius, kartą per savaitę, kurių metu „IT-komandos“ nariai puikiai leido laiką
bibliotekoje – ne tik išmoko naudotis naujausia modernia įranga, bet ir žaidė įvairius interaktyvius
žaidimus, piešė ant interaktyvių ekranų, žiūrėjo 3D filmus. Profesionalus fotografas Albinas Kuliešis
vaikus išmokė fotografijos meno subtilybių. Iš vaikų padarytų nuotraukų interaktyvioje edukacinėje
erdvėje buvo parengtos parodos (2).

2018 m. rugpjūčio 20-24 d. „IT-komandos“ nariai (vaikai iš
socialinę atskirtį patiriančių šeimų) leidosi į įspūdingą nuotykį
tarptautinėje vasaros stovykloje „Būk aktyvus! Būk pozityvus!”
Jelgavos (LV) rajone. Projekto partnerių iš Latvijos organizuotoje
stovykloje dalyvavo po 10 vaikų iš Rokiškio, Ludzos (LV) ir
Jekapilio (LV) miestų.
2019 m. birželio 17-21 d. Rokiškio viešoji biblioteka organizavo
tarptautinę vasaros stovyklą „ZORO“ Žiobiškio km., kurioje
dalyvavo taip pat 30 vaikų iš Rokiškio, Jekabpilio (LV) ir Ludzos
(LV).
Stovyklų metu Latvijos bei Lietuvos vaikai turėjo galimybę ne tik
susipažinti su abiejų šalių kultūriniais panašumais ir skirtumais,
bet ir tobulinti kalbų žinias, dalyvauti įvairiuose mokymuose,
užsiėmimuose, žaisti interaktyvaus stalo žaidimus, programuoti
ir gaminti įvairius modelius su 3D spausdintuvu bei užsiimti
kitomis smagiomis veiklomis.

• Interaktyvaus stalo ir X-BOX žaidimai.
• Fotografijos užsiėmimai.
• Užsiėmimai su trimatėmis modeliavimo programomis ir 3D spausdintuvu
• 3D formatu rodomi filmai
• Žaidimai ir pramogos su „VIVE COSMOS“ virtualios realybės (VR) akiniais.
Vyko 105 atviros pamokos, užsiėmimai/dalyvių sk. – 415

Papildoma informacija
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.
Už prezentacijos turinį atsako Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. Jokiomis
aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
el. p. rasavingeliene71@gmail.com
tel. +370 61638688

Daugiau informacijos apie projektą rasite:
www.latlit.eu.
www.europa.eu.
www.rokiskis.rvb.lt
www.facebook.com/rokiskioviesojibiblioteka

