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RAŠTINGUMO IR MOTYVACIJOS SKAITYTI UGDYMAS LATVIJOS 
MOKYKLOSE 
 

2021 m. rugsėjo 20-24 d. Latvijoje 50 mokytojų grupė, atstovaujanti 

partneriams, dalyvavo dar vienuose 5 dienų mokymuose pagal Latvijos partnerių 

organizuojamą projektą " Veiksmingos mokinių skaitymo ugdymo strategijos". 

Pirmąją dieną, t. y. 2021 m. rugsėjo 20 d., mokymus vedė Rygos 93-oji mokykla 

(Rīgas 93.vidusskolā). 

Diskusiją moderavo Latvijos universiteto profesorė Gunta Siliņa Jasjukeviča, kuri 

kalbėjo tema "Kaip skatinti asmeniškai prasmingą skaitymą pradiniame ugdyme". Per 

jos kalbą nusidriekė vadinamojo "naudingo skaitymo" tema: 

− Mes skaitome , norėdami 

pradžiuginti kitą žmogų, pavyzdžiui, 

norėdami parašyti eilėraštį močiutei ar 

seneliui, pirmiausia turime jį išsirinkti, 

perskaityti, o tada pagalvoti, kaip jį 

interpretuoti; 

− skaitome receptus, kurie bus 

naudingi ruošiant valgį; 

− rengiame teatro spektaklius, kurie motyvuoja mus perskaityti kūrinį ir tinkamai jį 

interpretuoti; 

− skaitome tekstus, susijusius su tradicijomis, kultūra, kurie padės pasirengti 

renginiui apie papročius, pavyzdžiui, Kalėdoms; 

− ant popieriaus lapo užrašome sakinį, prasidedantį žodžiais "Man patinka...", 

ir paprašome jį užbaigti. 

Toliau Rygos mokyklų mokytojai pristatė savo patirtį skatinant skaitymo įgūdžius: 

1) DIBELS NEXT testo naudojimo galimybės vertinant skaitymo įgūdžius 

ir nustatant paramos veiklą"; DIBELS matuoja įgūdžius, susijusius su skaitymo 

procesu. DIBELS rezultatai gali būti naudojami mokinio individualiai raidai įvertinti. 

Latvijoje jie naudojami skaitymo įgūdžiams vertinti ir paramos priemonėms 

nustatyti.  

 2) Indra Siksalytė savo pranešime "Apie įvairias platformas ir užduotis, skirtas 

skaitymo įgūdžiams skatinti" pristatė programėles, : mokymosi programėlės, 

edupuzle, padlet, classick, powerpoint, išradingai naudojamos mokyti skaityti taip, 

1 nuotrauka. Mokyklos pastatas Nr. 93 Rygoje, 

Latvija.   
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kad būtų patrauklios ir mokiniams, ir 

mokytojams visose švietimo 

pakopose. Indra taip pat aptarė 

"Skaitymo įgūdžių skatinimą Rygos 

93-ojoje mokykloje", kuris vykdomas 

pasitelkiant stalo žaidimus, žaidimus 

su stimuliatoriais, prekybos centruose 

organizuojant vietas, kuriose vaikams 

skaitoma, steigiant kalbų klubus, 

naudojant perteikti turinį - muziką, 

madą, viską, kas gali būti patrauklu 

paaugliams, kuriant tekstus naudojant 

kodus, šifrus, naudojant žaidimus 

žodžiams kurti ir pan. 

3) Valstybinės užsienio kalbų agentūros darbuotoja Liene Valdmane pristatė 

Latvijoje sukurtą mokomąją ir metodinę medžiagą, skirtą grįžtančiųjų, prieglobsčio 

prašytojų ir mokinių, kurių tėvai nusprendė gyventi Latvijoje, raštingumui skatinti.  

4) Inga Volfa pristatė pranešimą "Raštingumas užsienio kalba (vokiečių kalba)". 

Be to, 93-iosios mokyklos mokytojai aptarė literatūros vadovėlių vertinimo 

problemą.  

Į grupes suskirstyti mokymų dalyviai taip pat buvo pakviesti į mokyklos biblioteką.  

 

 Po pietų mokymo grupė vykdė veiklą Rygos jaunimo centre "Kaņieris".  

3 nuotrauka. Grupė projekto dalyvių mokymų metu 93 mokyklos mokyklos bibliotekojeNo. 93 

Nuotrauka 2. Mokymai Rygos 93-ojoje 
mokykloje - matomi "Covid -19" reikalavimai 
Latvijoje.   
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"Kaņierio" patalpos, jų išplanavimas ir techninė įranga buvo suprojektuoti 

ir sukurti kartu su jaunimu. Į jų poreikius buvo atsižvelgta nustatant centro funkciją 

ir vizualinį stilių.  Jaunuoliai dalyvavo kuriant centrą kiekviename žingsnyje, įgijo naujų 

įgūdžių ir išmoko kūrybiškai bendradarbiauti.  Aktyviai centro gyvenime dalyvaujantys 

vaikai ir jaunuoliai iš Latvijos gali 

formuoti skaitymo įpročius ir ugdyti 

savo skaitymo interesus. 

Apsilankymas Jaunimo centre 

parodė, kaip jaunimas veikloje gali 

išmokti kurti, ieškoti aktualios 

informacijos, ugdyti teksto prasmę ir 

supratimą, taikyti įgytas žinias.  

 

 

 

Antrąją dieną mokymus Rygoje organizavo Rygos lietuvių vidurinė mokykla (Rīgas 
Lietuviešu vidusskola). 

 

 

 

"Rygos jaunimo centras "Kaņieris" - tai galimybių erdvė Rygos jaunimui ir jų 

organizacijoms, kurioje jie gali įgyti žinių, įgūdžių ir plėtoti bendradarbiavimą. Jaunimo 

centro misija - kurti ir palaikyti įtraukią, draugišką ir socialiai atvirą aplinką. "Kaņieris" 

varomoji jėga yra Rygos jaunimo organizacijos, jų poreikiai ir vystymosi iššūkiai" (citata 

iš centro vizitinės kortelės) 

5 nuotrauka. prie Rygos lituanistinės mokyklos 

4 nuotrauka. Projekto mokymo grupės moterys Kaņierio centre Rygoje. Centro dekoras, kurį jaunimas 

sukūrė vykdydamas tarpvalstybinį projektą, atitinka Švedijos bibliotekose naudojamus sprendimus. 
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Tai vienintelė lietuviška mokykla Latvijoje, kurioje mokosi 480 mokinių ir dirba 

55 mokytojai. 

Mokymo grupė dalyvavo atviroje pamokoje, kurią vedė mokytojas Reinis Vējiņš. 

Po trumpo apšilimo, kelių kalbos pratimų jaunuoliai pradėjo skaityti ir analizuoti 

"Romeo ir Džuljetos" teksto fragmentą, o vėliau jį pristatė teatro forma. Teatro (dramos) 

užsiėmimų dėka mokinys supranta perskaitytą tekstą, mokosi dirbti grupėje, ruošiasi 

viešam kalbėjimui ir, žinoma, lavina dikciją. 

Ši pamoka buvo ryškus teksto suvokimo pavyzdys. Vaikų interpretacijos buvo 

labai gražios. Mokiniai jau patys geba įvardyti, ko jiems trūksta, kad suprastų tekstą: 

daugiau skaityti, žiūrėti filmą apie tą laikotarpį, daugiau praktikuotis skaityti garsiai, tarti 

ir t. t. Teatro mokytoja pasidalijo su dalyviais smagiais susikaupimo pratimais. 

 

Kitas užsiėmimas - mokyklos mokytojų D. Potašovos ir S. Paulos pranešimas 

"Pedagoginiai ir psichologiniai raštingumo aspektai". Lektorės apibrėžė vaikų skaitymo 

gebėjimus ir sunkumus, taip pat mokytojo ir psichologo vaidmenis.  

Jos pristatė disleksijos ir psichomotorinio hiperaktyvumo mokinių mokymosi 

skaityti metodus. Pranešimas buvo labai informatyvus ir pagrįstas moksliniais 

metodais, o pristatytas strategijas galima sėkmingai taikyti bet kurioje mokykloje. 

Po paskaitos buvo surengta ekskursija po mokyklos "užkampius" ir mokyklos 

biblioteką. Dalyviams didelį įspūdį paliko mokyklos patalpos. Jie pritarė, kad tokias 

patalpas turėtų turėti kiekviena mokykla. Vaikai turi daugybę užsiėmimų, projektų, 

išvykų, kurios visiškai apmokamos iš mokyklos lėšų. Jie pabrėžė puikų bibliotekos 

aprūpinimą knygomis ir žurnalais. 

6 nuotrauka. Rygos lituanistinės mokyklos biblioteka 
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Po pietų grupė apžiūrėjo Latvijos nacionalinę biblioteką Rygoje.  

Įstaiga yra specialiai pastatytame pastate, 

pradėtas naudoti 2014 m. Jis pasižymi 

įspūdinga modernia forma, su daugybe 

stiklo, betono ir plieno (Šviesos pilis). 

Jau daugiau nei 20 metų Latvijos 

nacionalinė biblioteka inicijuoja įdomų 

skaitymo projektą "LASI UN VERTE" 

"Parama mokinių individualių kompetencijų 

ugdymui", skatinantį skaityti geras knygas. 

Knygas kasmet rekomenduoja ekspertų 

grupė, šių knygų spausdinimą remia 

Latvijos švietimo ministerija, o įstaigoms, 

pateikusioms paraiškas dalyvauti programoje, jas dovanoja LNB. Bibliotekų užduotis - 

skatinti skaityti 6 knygas tam tikroje amžiaus kategorijoje. Kiekvienam skaitymui LNB 

parengia pagalbinę medžiagą. Perskaitę pasirinktus leidinius, dalyviai užpildo 

vertinimo anketą. Vertinimo komisiją sudaro vaikai, paaugliai ir tėvai. Pavasarį - per 

skaitytojų šventę - Didįjį skaitymo festivalį - vyksta prizų įteikimas. Apdovanojamos 

visos šeimos, dalyvaujančios skaitymo linksmybėse. Be kita ko, mamoms įteikiami 

knygų prizai, o tėčiams, pavyzdžiui, bilietai į kiną. 

2021 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos mokytojai - projekto dalyviai 
surengė mokymus Rainių ir Aspazijos muziejuje Rygoje. 

 
  

 Rainio ir Aspazijos namas Baznīcas gatvėje 30 yra unikalus XIX a. 

paminklas Rygos centre. Namas, kuriame pora gyveno grįžusi iš Šveicarijos, buvo 

Latvijos kultūrinės ir politinės veiklos centras.  

Rainis, savininkas Janis Pliekšāns (1865-1929) - latvių rašytojas, dramaturgas ir žurnalistas, rusų, vokiečių 
ir anglų literatūros vertėjas, knygų vaikams autorius. Socialdemokratų politikas, 1926-1928 m. buvo 
Latvijos švietimo ministras. Padarė didelę įtaką latvių literatūrinės kalbos ir latvių literatūros raidai. 1897 
m. vedė Aspaziją. Aspazija, iš tikrųjų Johanna Emīlija Lizete Rozenberg, Elza Pliekšāne 1865-1943 ) - latvių 
poetė ir dramaturgė, moterų emancipacijos šalininkė, Seimo narė (1920-1934).  Source - Wikipedia - 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rainis 
,  https://pl.wikipedia.org/wiki/Aspazija 

7 nuotrauka. Latvijos nacionalinės bibliotekos 

pastato vaizdas 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rainis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aspazija
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 Butas-muziejus restauruotas ir įrengtas pagal nuotraukas ir dokumentinę 

medžiagą, poetų atsiminimus, dienoraščius. Rainio ir Aspazijos bibliotekoje yra apie 

6000 knygų 14 kalbų ir apie 3000 periodinių leidinių. 

 Mokytojai apžiūrėjo "poetų memorialinius kambarius", biblioteką, 

o vestibiulyje ( atskirame kiemo pastate, kuriame galima apžiūrėti parodas) išklausė 

Latvijos universiteto darbuotojų (docentės Antros Ozolos ir docentės Ritos Kiselovos) 

pranešimą apie LU OESD, PIZA, PIRLS apklausų vertinimą ir rezultatų panaudojimą 

skaitymo įgūdžiams skatinti.  

 PIRLS tyrimą, arba Tarptautinį skaitymo gebėjimų pažangos tyrimą, 

tarptautiniu mastu koordinuoja Tarptautinė mokyklų pasiekimų vertinimo asociacija - 

IEA . Matavimo objektas - skaitymas siekiant literatūrinės patirties (literatūrinių tekstų 

skaitymas) ir skaitymas siekiant informacijos (taikomųjų tekstų skaitymas). 

 

 Neseniai 2016 m. atliktame tyrime Latvijos moksleiviai pasirodė labai gerai 

- vidutiniškai surinko 559 taškus, t. y. panašiai kaip Norvegijos, Taivano, Anglijos 

moksleiviai. Aukščiausius balus šiame tyrime gavo vaikai iš Rusijos (581), Singapūro, 

Honkongo, Airijos, Suomijos .... Lenkijos. Vien Rygoje vaikai surinko 571 balą.  

 Kartu tyrimas rodo, kad Latvijoje mergaitės skaito daugiau nei berniukai ir 

kuo daugiau knygų namuose, tuo geresni mokinių rezultatai.  

8 nuotrauka. Mokytojai - projekto dalyviai klausosi pristatymo muziejuje 
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 Deja, kaip ir Lenkijoje, vaikai nenori eiti į bibliotekas, skaitymas jiems 

neįdomus, nemėgsta gauti knygų dovanų.  

Daugiau informacijos rasite Antro Ozolo parengtoje monografijoje "Mokinių 

skaitymo pasiekimai pradinio ugdymo pakopoje". 

https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/PI

RLS_2016_monografija_gatava_ar_vakiem.pdf 

Po trumpo filmo apie Rainį ir Aspaziją peržiūros mokytojai susipažino su Rygos 

93-iosios vidurinės mokyklos psichologės Andos Kauliņos daktaro disertacija 

"Įtraukiamojo mokymo metodikos, skirtos sumažinti specifinių skaitymo sunkumų 

turinčių mokinių skaičių" ir analizavo šių metodų veiksmingumą. 

Daugiau informacijos 

https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/45267/a_kaulinas_disertacija.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y 

Kitą mokymų dieną, t. y. 2021 m. rugsėjo 23 d., vyko užsiėmimai Rygos 

miesto užklasinėse įstaigose, kurių veikla turi įtakos skaitymo intensyvumui. 

Prieš pietus mokymai vyko Ziedonio fonde. Ziedonio fondas - tai modernus 

švietimo centras, įsikūręs senoje, jaunimui patrauklioje gamykloje. Jame sudarytos 

sąlygos susitikti, mokytis ir skaityti knygas. 

  

Mokytojai buvo sužavėti interjero estetika. Jie troško galimybės mokyti vaikus 

apie juos supančios aplinkos estetiką, kuri turėtų būti traktuojama ne kaip prabanga, o 

kaip elementari savybė. Jie palankiai įvertino tris skaitymo pabėgimo kambarius. 

Ziedonio fonde mokymuose dalyvavę mokytojai susitiko su Rygos miesto tarybos 

Švietimo ir kultūros komiteto pirmininke, politike, mokytoja, poete Iveta Ratinika. Jos 

paskaitoje "Kūrybinis rašymas ir kitos skaitymo technikos" dalyvius sudomino poezija, 

parašyta ant kūno ir utilitarių daiktų.  

Kūrybinis skaitymas, "provokuojantis" skaitymas, pasivaikščiojimas su poetais, 

skaitymas ant stogo, įsikūnijimas į knygos personažą ir atsakinėjimas į ratu susėdusių 

žmonių klausimus, monologo vaidinimas ir kt. - tai kelios idėjos, kurias galima 

panaudoti ir Lenkijoje bei Lietuvoje.  

Imantas Ziedonis (1933-2013). Vienas žymiausių ir populiariausių Latvijos poetų, 

publicistas, apsakymų ir kino scenarijų autorius, aktyvus kultūros ir visuomenės veikėjas. 

Išgarsėjo ir literatūrine kūryba, ir savo neįprasta bei galinga asmenybe. Jo kūryba, raiška, 

gyvenimo būdas ir išsakytos idėjos tebekelia didelį susidomėjimą didžiojoje šiuolaikinės 

visuomenės dalyje. Source https://www.ziedonamuzejs.lv/lv/engrus 

 

 

https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/PIRLS_2016_monografija_gatava_ar_vakiem.pdf
https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/PIRLS_2016_monografija_gatava_ar_vakiem.pdf
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/45267/a_kaulinas_disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/45267/a_kaulinas_disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ziedonamuzejs.lv/lv/engrus
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Po to apie skaitymo testų rengimą kalbėjo Kasparas Špūlė, VISC Egzaminų 

skyriaus - Bendrojo skyriaus vedėjas , kuris papasakojo apie skaitymo testų rengimą.  

Skaitymo supratimas svarbus sprendžiant įvairias problemas - technines, 

inžinerines, menines, istorines ar kitas. Kiekvieną rašytinį šaltinį reikia suprasti. Jis taip 

pat pristatė, kokią pažangą Latvijos mokiniai padarė skaitymo supratimo srityje. 

 

 

Po pietų grupė lankėsi dar dviejuose muziejuose.  

Janio Akuraterio muziejus įsikūręs poeto šeimos rezidencijoje, pastatytoje 1933 

m. Įspūdį daro autentiškai įrengti kambariai, židinio kambarys, valgomasis, virtuvė, 

virtuvės reikmenys, poeto kabinetas, šviesi svetainė, dukters ir žmonos kambarys, 

žymių Latvijos dailininkų darbai ant sienų ir net vonios spintelės turinys. 

  

Poeto bibliotekoje yra knygų įvairiomis kalbomis. Pastatas yra nacionalinės ir 

istorinės reikšmės architektūros paminklas, kuriame renkasi šiuolaikiniai rašytojai, 

dailininkai, muzikantai ir aktoriai. 

Mokytojus į neįprastą dvidešimtųjų metų atmosferą įvedė nuostabi, elegantiška 

pagyvenusi ponia, kuri su dideliu užsidegimu pasakojo apie poeto gyvenimą ir kūrybą. 

Taip pat turėjome galimybę dalyvauti dramos užsiėmimuose, kurie kai kuriems 

mokiniams atskleidė aktorinius talentus.   

Jānis Akuraters (1876-1937) - latvių poetas, rašytojas ir politikas. Jis buvo vienas iš 
nepriklausomos Latvijos kūrimo iniciatorių, dalyvavęs 1918 m. lapkričio 17 d. steigiamajame 
Liaudies tarybos posėdyje ir 1918 m. lapkričio 18 d. Latvijos steigimo akte. Jis tapo pirmuoju 
Tėvynės literatūrinės premijos laureatu.  

Source https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Akuraters 

Nuotrauka 9. skaitymo pabėgimo kambaryje 

https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Akuraters
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Ojārs Vācietis muziejus yra nedidelis muziejus, įsikūręs bute, kuriame poetas 

kelerius metus gyveno su šeima. Rinkinyje sukaupta apie 20 000 eksponatų: 

asmeniniai poeto daiktai, rankraščiai, poezijos sąsiuviniai, užrašų knygelės, laiškai, 

nuotraukos, knygos, kanceliarinės prekės, rašomosios mašinėlės ir daug kitų įdomių 

daiktų. 

Muziejuje vykdomas projektas vaikams ir jaunimui, kuriame derinami poezijos 

ir ekologijos elementai. Turėjome galimybę dalyvauti tokioje literatūrinėje ir ekologinėje 

veikloje, propaguojančioje Ojaro Vaciečio kūrybą. Rekvizitų gausa, poetinė tema, 

dalyvių kūrybiškumas ir užsiėmimus vedęs mokytojas-pedagogas aistringai priartino 

mus prie šio latvių poeto kūrybos.  

Paskutinę mobilumo Latvijoje dieną, t. y. 2021 m. rugsėjo 24 d., mokymai vyko 

Jelgavos technikos mokykloje - Jelgavos profesinio mokymo centre (latv. 

Jelgavas Tehnikum - .Profesionālās izglītības kompetenences centrs). 

 

Šioje mokykloje mokytojai klausėsi paskaitų ir (arba) pranešimų apie skaitymo 

skatinimą:  

1) gimtosios kalbos mokytoja kalbėjo apie mokinių aktyvinimo būdus: teksto tuščių 

vietų užpildymą, teksto vizualizavimą, teksto lyginimą su mūsų asmenine patirtimi, 

skaitymo skaitinius: visa klasė skaito skaitinio įžangą, kartu aptaria pagrindinę mintį, 

10 

nuotrauka. 

dramos 

užsiėmima

i muziejuje 

12 nuotrauka. technikos 

mokyklos pastatas 

Jelgavoje 
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mokytoja suskirsto klasę į grupes, kiekvienai grupei duodama perskaityti po teksto 

ištrauką, vėliau ištraukos analizuojamos klasėje, knygos pabaigą skaito visi; 

2) rusų kalbos mokytoja aptarė savo patirtį apie raštingumą pamokose; 

3) bibliotekininkė papasakojo apie tapybos parodas bibliotekoje, autorių 

susitikimus, poezijos dienas, kai mokiniai skaito savo eilėraščius, konkursus, teatrą, 

žingsniavimą, diktantus ir kt. formas, skatinančias mokinius griebtis knygos.  

Erdvioje auditorijoje dalyviai stebėjo pristatymą apie Jelgavos technikos mokyklą, 

po to apžiūrėjo mokyklą (biblioteką, kabinetus, laboratorijas, dirbtuves). 

 

 

Kitas grupės viešnagės Jelgavoje etapas buvo išvyka į Jelgavos miesto biblioteką 

(Akadēmijos g. 26, Jelgava).  Jelgavos biblioteka yra Jelgavos savivaldybės kultūros, 

švietimo ir informacijos įstaiga, pagrindinė regiono biblioteka, didžiausia viešoji 

biblioteka Žiemgaloje (viena iš keturių istorinių žemių, sudarančių dabartinę Latviją, 

esanti pietinėje jos dalyje, kairiajame Dvinos upės krante) Lat. Žiemgala.  

Biblioteka turi 3 filialus - Miežytės biblioteką, Pārlielupės biblioteką ir vaikų 

biblioteką. Biblioteka kuria bendrą Jelgavos miesto ir rajono mokyklų bibliotekų 

katalogą, Jelgavos kraštotyros duomenų bazę, žymių asmenybių duomenų bazę ir kt. 

Tai 26 Jelgavos regiono savivaldybių bibliotekų konsultacinis ir metodinis centras; 

regioninis mokymo centras su kompiuterių klase, tarpbibliotekinio abonemento 

centras.  

Bibliotekos pastatas yra vietinės reikšmės architektūros paminklas. 

13 nuotrauka. technikos mokyklos bibliotekoje 
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Edukacija Latvijoje baigėsi pažintimi su Jelgavos vaikų ir jaunimo bibliotekos 

"Zinitis" veikla. 

 

Pagrindinės bibliotekos paslaugos yra nemokamos ir prieinamos įvairaus amžiaus 

skaitytojams. Bibliotekoje vaikams siūlomos spausdintos knygos, skirtos vaikams nuo 

darželio iki šeštos klasės: grožinė literatūra, pasakos, enciklopedijos, eksperimentai 

ir daug kitų knygų, skirtų naujoms žinioms įgyti latvių ir rusų kalbomis.  

Bibliotekoje įrengta vaikų žaidimų erdvė su gražiomis knygomis ir stalo žaidimais 

mažiesiems. Jaunimo abonemente yra teminės grožinės literatūros rinkinys - latvių 

autorių pjesės, fantasy, siaubo istorijos latvių, rusų, anglų ir vokiečių kalbomis.  

Bibliotekoje taip pat galima įsigyti profesinės literatūros latvių ir rusų kalbomis, 

specialiai atskirtų ir tematiškai suskirstytų DVD diskų, animacinių (animacinių) 

ir šeimos filmų diskų, audioknygų ir muzikos kompaktinių plokštelių. Knygos, pelniusios 

pripažinimą Vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo programoje, pažymėtos specialiomis 

etiketėmis grožinės literatūros skyriuose.  

Nuo 2017 m. Jelgavos miesto biblioteka įgyvendina projektą "Inovatyvių sprendimų 

plėtra bibliotekose įvairių kartų lankytojams pasienio regione". Dėl to Jelgavos "Zinītis" 

vaikų bibliotekos lankytojai gali naudotis savitarnos knygų išdavimo/perdavimo 

įrenginiu ir interaktyviu edukacinių žaidimų stalu. Šios technologijos padeda užtikrinti 

kartų bendravimą ir abipusį ugdymą. Įdiegus šias technologijas, vis daugiau šeimų 

laisvalaikį leidžia bibliotekoje ir noriai susipažįsta su naujomis galimybėmis. 

14 nuotrauka. Vaikų ir jaunimo bibliotekoje 
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Bibliotekos, su kurių darbu susipažino stažuotojai Latvijoje, tiek mokyklų, tiek 

viešosios bibliotekos, yra erdvios, jose įrengta panaudos biblioteka, fondų saugykla 

irskaitykla, kurioje gali vykti įvairios kolektyvinio darbo formos. Dauguma jų buvo 

iš esmės modernizuotos. Knygų lentynos traukia spalvingais viršeliais, įrengtos erdvės 

su sofomis, pufais skatina ilgiau pabūti tarp knygų. Gražios dekoracijos sukuria 

nepakartojamą atmosferą. Bibliotekos išvaizda ir joje dirbantis žmogus, pasiryžęs 

kaupti naujus, patrauklius fondus ir ieškoti vis naujų darbo su skaitytojais formų, gali 

turėti didelę įtaką interesų ugdymui ir skaitymo kompetencijos formavimui. 

 
 

Mokymų Rygoje ir Jelgavoje Latvijoje aprašymą parengė Grażyna Imporowicz 

iš Gižycko rajono Ugdymo plėtotės centro. 


