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Skaitymo ugdymas Lietuvoje, mokyklų bibliotekų ir viešosios 

bibliotekos veikla Alytuje.  

 
 2021 m. lapkričio 8-12 d. Lietuvos partnerių organizuoti mokymai Alytuje vyko 

kaip tretieji, nors buvo planuota, kad jie bus pirmieji, tačiau "ponas Covid" lėmė, kad 

turėjo būti kitaip. Tikrieji mokymai vyko istorinėje Kurnėnų mokykloje netoli Alytaus 

(Oita), kuri buvo įkurta 1936 m. lietuvių kilmės amerikiečių inžinieriaus Lauryno 

Radziukyno iniciatyva ir lėšomis. Daug statybinių medžiagų - langai, durys, mokykliniai 

suolai, lentos, parketlentės, radiatoriai, 

sanitarinė įranga - tuo metu buvo atgabentos 

iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Mokykla veikė 

1936-2008 m. 2014-2020 m. ji buvo 

renovuota ES lėšomis. Šiuo metu joje veikia 

meno, kraštotyros ir švietimo centras. Juo 

rūpinasi Alytaus rajono savivaldybė. 

Mokymus, kuriuose dalyvavo 

daugelio bendruomenių žmonės, surengti ne partnerių mokyklų pastatuose, pilnuose 

vaikų, taip pat reikėjo dėl Kovid pandemijos rekomenduojamų elgesio taisyklių. 

Mokymų dalyviai į mokyklas, o iš tikrųjų į partnerių bibliotekas, įžengė tik pasibaigus 

pamokai, kai jose nebuvo vaikų.  

Alytuje vykusiuose mokymuose, be skaitymo ugdymo ir bibliotekų veiklos, buvo 

įtrauktas modulis, susijęs su skaitmenine kompetencija pagal DIGCOMP. Šis modulis 

buvo mokymų Gižycko mieste tęsinys. 

Pirmoji mokymų diena, pirmadienis, 2021-11-08 

Mokymus pradėjo Alytaus profesinio rengimo centro IT mokytojas Kęstutis 

Viselga, kuris pristatė temą "Skaitmeninė infrastruktūra Lietuvos mokykloms: 

Informacinių technologijų galimybės ir įgyvendinimas". 

Vėliau Nijolė Amšiejienė pristatė temą "Kūrybinio skaitymo strategijos" apie 

skaitymo kortelių panaudojimą lavinant skaitymo įgūdžius. Pranešėja pasidalijo savo 

patirtimi ir kortelių naudingumu ugdant skaitymą ir skaitymo supratimą. Šių ir kitų 

lektorių pranešimus galima rasti Atviruosiuose švietimo ištekliuose.  

Buvusi mokykla, Kurnėnai, Alytaus 
rajonas, Lietuva, Autorius Vilensija, 
Licencija CC BY-SA 3.0. Būklė prieš 
renovaciją. 
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Po pietų pertraukos buvo nuvykta į APRC biblioteką, kur dalyviai susipažino su 

įdomia bibliotekos architektūra, įvairiais bibliotekos kompleksais, fondais ir veiklomis. 

Gidės vaidmenį atliko ten dirbanti Vijoleta Vaitulevičienė. 

 

Vijoleta Vaitulevičienė APRC bibliotekoje praktikantams pristato už ES lėšas įsigytų naujų knygų 

parodą.  

Antroji mokymų diena, antradienis 2021-11-09 

Antrosios dienos mokymai prasidėjo skaitmeninės kompetencijos moduliu. Trenerė 

Jurgita Kamandulienė supažindino dalyvius su įvairiomis priemonėmis, kurios gali būti 

plačiai naudojamos mokymosi procese, ypač skaitymo pamokose (istorijos, dialogai 

ir kt.) Vedėja taip pat parodė "Teams" platformos galimybes, mokymų metu dirbdama 

hibridiniu būdu. 

 Ji taip pat pristatė skaitmenines priemones ("Edpuzzle", "Padlet", "Testmoz", 

"Mindomo"), kurių naudojimas turėtų pagerinti ne tik mokinių kompiuterinius, bet 

ir skaitymo bei rašymo įgūdžius.   

Eglė Lynykienė, kalbėjusi kaip antroji dienos pranešėja, pristatė Lietuvos 

nacionalinę skaitymo skatinimo 2019-2024 m. programą. Pranešėja taip pat pasidalijo 

savo patirtimi, ką daro, kad pagerintų mokinių skaitymo įgūdžius. Ji pristatė projektus, 

susijusius su mokinių skaitymo gebėjimų ugdymu - "Vaikų literatūros sūpynės", "Laikas 

knygai". 
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Trečiasis pristatymas "Skaitymas šuniui - būdas susidraugauti su knyga" sukėlė 

daugiausiai emocijų, nes į šį pristatymą atvyko nuostabus šuo. Inesa Ežerskytė-

Purenok (specialioji pedagogė, logopedė, kinologė) ir Joana Grygutis (psichologė, 

kinologė) pristatė, kaip terapija su šunimis gali padėti ugdyti gebėjimą ir norą skaityti. 

 

Mokymo vaizdas. 

Šios dienos mokymai baigėsi apsilankymu Dainavos progimnazijos bibliotekoje, kur 

buvo išklausyta informacija apie bibliotekos veiklą, akcijas, parodas ir bibliotekos indėlį 

į mokinių skaitymo ugdymą. Susitikimą bibliotekoje papildė apsilankymas Dainavos 

progimnazijos poilsio kambaryje (originali direktorės Editos idėja), kur buvo pristatytos 

šio kambario galimybės.  

O už programos ribų mokiniai vyko į netoliese esančią modernią piramidę 

Merkinėje, kur turėjo galimybę pasisemti energijos, reikalingos tolesniam mokymuisi 

ir darbui (???). 

Trečioji mokymų diena2021-11-10 (trečiadienis) 

Pirmąsias dvi valandas Kęstutis Viselga kalbėjo apie interneto keliamus 

pavojus. Baigdamas jis pateikė apibendrinimą, naudingą kiekvienam šios terpės 

naudotojui: 

1) Naudokitės antivirusine programine įranga; 

2) Nuolat atnaujinkite savo programinę įrangą; 
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3) Saugokitės neaiškios kilmės elektroninių laiškų su priedais; 

4) naudokitės ugniasienėmis; 

5) Išsaugokite atsarginę svarbių failų kopiją; 

6) naudokite stiprius slaptažodžius; 

7) šifruokite svarbius pranešimus. 

Antrasis pranešimas, kurį skaitė Danutė Venclovaitienė, "Skaitymo strategijos 

kortelės", buvo apie kūrybinį skaitymą ir jo strategijas. Pranešėja dalijosi savo patirtimi 

ir metodais, kuriuos taiko skatindama mokinius skaityti. 

 

Mokymo vaizdas. 

Šios dienos mokymai baigėsi apsilankymu Dzūkijos mokyklos bibliotekoje, kur 

Inga Diškevičienė supažindino su šios mokyklos bibliotekos veikla, organizuojamais 

skaitymo vakarais, susitikimais su rašytojais, parodomis ir t. t. Taip pat pristatė 

Dzūkijos mokyklos muziejaus veiklą ir edukacinių užsiėmimų, įtraukiančių vaikus 

į skaitymo procesą, eigą. 

Ketvirtoji mokymų diena2021-11-11 (ketvirtadienis) 

Mokymų susitikimą pradėjo Vilija Špokienė, kuri supažindino su skaitymo 

skatinimo galimybėmis naudojant įvairias IT priemones. Ji ne tik papasakojo apie savo 

darbe naudojamas programas, bet ir suteikė dalyviams galimybę dalyvauti virtualioje 

diskusijoje apie tai, kas kiekvienam iš jų yra skaitymas. (Buvo naudojamas įrankis "Poll 

Eveywhere"). Dalyviai taip pat dalyvavo atviroje diskusijoje apie tai, kokios priemonės 

jiems padeda tobulinti skaitymą.  
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Ji pristatė keletą priemonių, kurias galima naudoti prieš, per ir po teksto skaitymo. 

Antrasis Justino Vancevičiaus (programos "Vaikų šalis" vadovo) pranešimas 

buvo įdomus ir informatyvus. Justinas pristatė įdomias vaikų knygas, autorius, 

leidyklas ir Lietuvoje vykstančias kampanijas, renginius ir muges, skirtas įtraukti vaikus 

ir jų tėvus į skaitymą. Paskaita įkvėpė optimizmo, nes dabar Lietuvoje yra rašytojų, 

leidėjų ir įdomių knygų. Pasak Justino, šiuo metu Lietuvoje vaikų literatūra išgyvena 

pakilimą. 

 

Mokymų Alytuje dalyviai. 

Tradiciškai paskutinis mokymų taškas tą dieną buvo apsilankymas bibliotekoje, 

šį kartą Alytaus Jurgio Kunčino bibliotekoje (savivaldybės viešoji biblioteka), kur 

skyriaus vedėjas pristatė bibliotekos darbą, jos veiklą, parodas, akcijas. ir, žinoma, 

išreiškė savo džiaugsmą dėl daugybės lankytojų, kurie nori skaityti knygas ir suprasti 

to naudą.  

Penktoji mokymo diena 2021-11-12 (penktadienis) 

Penktadienį stažuotojai lankėsi Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje 

Vilniuje. Įstaigos pristatymo metu jie sužinojo apie bibliotekoje organizuojamus 

renginius, susitikimus ir skaitymo akcijas. Sužinojo apie bibliotekoje esančias 

edukacines erdves, kurios naudojamos įtraukiant vaikus ir jų šeimas į skaitymo 

procesą.  

Mokytojai pripažįsta, kad mokymų metu įgyta patirtis yra vertinga pagalba 

tolesniame darbe su vaikais ir jaunimu.  
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Žemiau pateikiame nuotraukų galeriją iš ekskursijos po Lietuvos nacionalinę 

biblioteką, kurią parengė mokymų dalyviai iš Jelgavos. 

 

Mokymų aprašymą pagal Silvi Balčiuvienės informaciją parengė Kazimieras 

Ambroziak 
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