
"Skaitymo ugdymas ir viešųjų bei mokyklų bibliotekų veikla Gižyc-
ko rajone

Renginį "Skaitymo ugdymas ir mokyklų bei viešųjų bibliotekų veikla Gižycko rajone" planuota
surengti 2020 m. rugsėjo-spalio mėn. tiesioginio susitikimo forma Gižycko mieste.

Tačiau dėl  jau  įsibėgėjusios  Kovid-19 pandemijos ir  su ja  susijusių  apribojimų (karantinas
grįžus iš Lenkijos) Latvijos partneriai paprašė atidėti šį renginį.

Kadangi Lietuvoje, Alytuje, numatyti mokymai jau buvo nukelti į 2021 m., partneriai nusprendė
pasinaudoti Nacionalinės "Erasmus" programos agentūros suteikta galimybe veiklą vykdyti virtualiai.

Todėl  mokymai  buvo
atidėti  iki  lapkričio  mėn.   Tą
mėnesį  Lenkijoje,  Lietuvoje  ir
Latvijoje  viename  kambaryje
galėjo mokytis ne daugiau kaip
5 žmonės. Dėl to kilo papildo-
mų organizacinių sunkumų.

Mokymai vyko naudo-
jant "Microsoft TEAMS" moky-
mo  platformą,  kurią  mokymų
poreikiams  pritaikė  Gižycko
elektronikos  ir  informacinių
technologijų mokyklų komplek-
so mokytojas Aleksander Piet-
noczka.

Nuotrauka. Mokymų metu dirba mokytojų komanda iš "Aytusa" profesinio mokymo centro

Mokymų dalyviai komandose po 5 asmenis buvo įsikūrę savo mokyklose ir (arba) vietovėse,
kiekvienoje komandoje vertėjo pareigas ėjo anglų kalbos mokytojas/mokytoja. Mokymo medžiagą ir
(arba)  prezentacijas instruktoriai  parengė anglų  kalba.  Mokymus vedė Gižycko apskrities mokyklų
partnerių mokytojai ir išorės ekspertas Marcinas Zarodas. 

Marcin Zaród yra 2013 m. Metų mokytojas, Lenkijos Respublikos grupės "Superbelfrzy" narys
ir vienas iš administratorių, prisiekęs anglų kalbos vertėjas, Tarnuvo žydų kultūros paminklų priežiūros
komiteto valdybos narys, Tarnuvo Januszo Korczako 5-osios vidurinės mokyklos anglų kalbos mokyto-
jas, programos "Cybernauci" saugaus interneto pasiuntinys, vienas iš Tarnuvo skaitmeninio švietimo ir
kūrybos centro "Fabryka Przyszłości" įkūrėjų, projektų ekspertas ir treneris:   Skaitmeninės didaktikos
laboratorija, Tarnovas 4.0, Didžiosios Lenkijos fizinio lavinimo mokykla, Skaitmeninės Lenkijos licėjus,
2016 m. Tarnovo mokytojo titulo "Mokytojas su kultūra" laureatas, 2012 m. Metų pedagogas. 

(pagal  https://www.tarnowskieobliczamody.pl/pl/ambasador/91-marcin-zarod).  Šio  asmens,
kuris mūsų partneriams padarė labai teigiamą įspūdį, įsigijimas  labai praturtino pasiektus rezultatus.

Mokymuose dalyvavo 50 projekto dalyvių, po 5 asmenis iš kiekvieno partnerio, įskaitant 20
asmenų iš Gižycko apskrities mokyklų partnerių, 15 mokytojų iš mokyklų partnerių Lietuvoje ir 15 mo-
kytojų iš mokyklų partnerių Latvijoje.

Mokymo aprašymas
Ponas Marcin Zaród buvo mokymų treneris pirmadienį, 2020 11 23, ir antradienį, 2020 11 24. Jis įgy-
vendino temą "Projekto dalyvių skaitmeninių kompetencijų ugdymas. Šios mokymų dalies programa
buvo parengta pagal dokumentą "Skaitmeninės kompetencijos ugdymo ir supratimo orientacinė siste-
ma Europoje DIGCOMP. 
Gižycko mieste vykusių mokymų turinys: 

1) 3 kompetencija: Turinio kūrimas ir redagavimas 



Dalyviai susipažino su Word, Excel, Power Point, Prezi, Sway, Emaze, Blogger, taip pat su al-
ternatyviomis priemonėmis, pavyzdžiui, Google įrankiais, žinių žemėlapiais (Google.it), nemo-
kamais atviraisiais švietimo ištekliais. Jie taip pat nagrinėjo šiuos klausimus: autorių teisių ir li-
cencijų laikymasis, leistini trečiųjų šalių turinio naudojimo būdai.

2)  4 kompetencija: saugumas ir duomenų apsauga 
Mokiniai sužinojo apie riziką, susijusią su IRT naudojimu, saugumo slaptažodžių tipus, antivi-
rusinę programinę įrangą, fizinės ir  psichinės sveikatos apsaugą nuo rizikos,  susijusios su
IRT, įskaitant pusiausvyrą tarp internetinio ir neinternetinio pasaulio, kas yra ZUI. Jie kalbėjo
apie aplinkos apsaugą, t. y. energijos taupymą ir kaip kompensuoti IRT poveikį aplinkai.

Mokytojų kompiuterio monitoriaus ekrano išvaizda aptariant licencijų tipus. 

3) Kompetencija 5 Problemų sprendimas.  
Dalyviai sužinojo, kur ieškoti pagalbos ir atsakymų, kaip atpažinti poreikius ir spragas bei kaip
skatinti inovacijas ir kūrybiškumą.

P. Martino paskaitas ir pranešimus papildė savarankiškas stažuotojų darbas.

Nuotrauka. Mokytojų - mokymų dalyvių - savarankiško darbo pavyzdžiai.  PREZI programos pri-
statymo skaidrės

2020 11 25, trečiadienį, nuo 8.00 val. projekto dalyvis - Gižycko elektronikos ir IT mokyklų komplekso
anglų kalbos mokytojas Waldemar Bargiel mokymų metu pristatė šias temas: "Bendra informacija apie
mokyklą", "Bibliotekos organizavimas Gižycko elektronikos ir IT mokyklų komplekse". ,,Skaitymo ugdy-
mo metodai/strategijos, taikomi Gižycko elektroninių ir informacinių technologijų mokyklų komplekse".
Pristatymą papildė mokyklos biblioteką pristatantis filmas.  
Toliau pateikiamos pasirinktos skaidrės iš minėto pristatymo.
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Kitas asmuo, kuris trečiadienį vedė mokymus, buvo Gižycko rajono švietimo plėtros centro direkto-
riaus pavaduotoja Grażyna Imporowicz. 
Kitas keturias valandas pranešėjas pristatė rajono pedagoginės bibliotekos organizaciją ir uždavinius,
aptarė labai platų "Skaitymo ugdymo metodų/strategijų" rinkinį, kurį jos darbuotojai įgyvendina Gižycko
rajono mokyklose ir  vaikų darželiuose. Šios veiklos adresatai  yra mokytojai,  vaikai  ir  jaunimas bei
tėvai. 

Toliau pateikiamos pasirinktos skaidrės iš pristatymų, iliustruojančių bibliotekos darbą skaitymo ugdy-
mo srityje.
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Gižycko rajono pedagoginės bibliote-
kos organizuota akcija "Bibliotekų na-
ktis", pristatyta Gižycko mieste, buvo 
stebima Latvijos mokykloje



Ketvirtadienį, 2020 11 26, trenerio funkcijas vėl atliko Waldemar Bargiel, kuris 5 pamokų metu ap-
tarė skaitymo situaciją Lenkijoje, pristatydamas pranešimus "Skaitymo įtaka gyventojų socialinei ir ma-
terialinei  raidai  bei  šalies ekonominiam vystymuisi",  "Bendras skaitymo lygis  Lenkijoje",  "Skaitymo
įgūdžių ugdymas Lenkijos mokyklose", "Nacionalinė skaitymo plėtros programa Lenkijoje 2015-2020
m.", "Moksleivių skaitymo kompetencijų ugdymo strategijos, pristatytos leidinyje "SKAITYMAS - NA-
UJOJI KOKYBĖ".

Skaitymo intensyvumas Lenkijoje (skaidrė iš vienos iš prezentacijų)
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Viena iš žemo skaitymo lygio Lenkijoje priežasčių gali būti švietimo sistema, kuri orientuota į išorinių
egzaminų rezultatus.

Viena iš pateiktos informacijos

Po prezentacji każdego tematu uczestnicy szkolenia zostali poproszeni o przedstawienie swojego po-
glądu na prezentowany temat. Zbiór tych wypowiedzi znajduje się na podstronie „Otwarte zasoby edu-
kacyjne”. 
Ilustracją tego dnia jest zdanie zaprezentowane przez 

Tą dieną mokymus baigė savivaldybės darželio Nr. 4 direktorė Iwona Słowikowska, kuri pristatė: Bi-
bliotekos organizavimas Gižycko savivaldybės darželyje Nr. 4,
Skaitymo ugdymo organizavimas Gižycko savivaldybės darželyje Nr. 4, Skaitymo ugdymo metodai/
strategijos, taikomi Gižycko savivaldybės darželyje Nr. 4.
Iwonos Słowikowskos pranešimų skaidrės.
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MOKSLINIS FAKTAS
 Žmonės orientuojasi į malonumą. Tai reiškia, kad renkamės mėgstamą maistą, klausomės 
mėgstamos muzikos ir lankomės pas mėgstamus draugus. 
Artėjame prie to, kas teikia malonumą, ir tolstame nuo to, kas kelia nepasitenkinimą ar 
skausmą.
Jei vaikas retai patiria skaitymo "malonumą" ir vis dažniau susiduria su "nemalonumais", 
jo natūrali reakcija bus pasitraukti iš skaitymo.
Mūsų tikslas - sukurti skaitytojus visam gyvenimui - abiturientus, kurie skaitytų ir mokytųsi 
visą gyvenimą.  Iš tikrųjų mes kuriame koledžo amžiaus skaitytojus - žmones, kurie skaito 
pakankamai gerai, kad galėtų baigti mokyklą, bet beveik nustoja skaityti išleistuvių dieną. 
Tai labai didelė sistemos klaida (šis vertinimas susijęs su Amerikos sistema, bet gali būti, 
kad jis galioja ir Lenkijoje). 
(JIM TRELEASE - amerikiečių pedagogas ir rašytojas, pabrėžiantis, kad skaitymas garsiai 
vaikams yra būdas įskiepyti jiems meilę literatūrai)



Penktadienį, 2020 11 27, mokytojos vaidmenį atliko Rydzewo mokyklos mokytoja Beata Harasim,
kuri pristatė temas: Pasirinkti skaitymo ugdymo metodai, taikomi Lenkijos mokyklose, Visuotinės ska-
itymo akcijos ir iniciatyvos "Nacionalinis skaitymas", "Bibliotekų naktis", "Visa Lenkija skaito vaikams",
"Lenkija skaito - Švedija skaito". - arba kaip tai daroma Švedijoje.

Pirmajame iš šių pranešimų buvo pristatyti Varšuvos švietimo plėtros centro, kuris 2013-2015 m.
intensyviai dirbo kurdamas skaitymo ugdymo mokyklose metodus ir strategijas, pasiekimai. Kitose tri-
jose pristatytos pasirinktos nacionalinio masto skaitymo akcijos. Nors tai didelio masto veiksmai, kuriu-
ose dalyvauja daug žmonių ir institucijų, jie nepadeda pastebimai ir akivaizdžiai padidinti skaitytojų
skaičiaus, kaip rodo Nacionalinės bibliotekos tyrimai.

askutiniame pranešime bandoma pažvelgti į skaitymą švedų (uoliausių Europos skaitytojų) akimis ir
daroma išvada, kad skaitymą galima pagerinti sistemingai skatinant vaikus ir užtikrinant pakankamą fi-
nansavimą švietimui (mokyklų bibliotekoms) ir kultūrai (viešosioms bibliotekoms). 

Tokią išvadą galima perskaityti iš Nacionalinės skaitymo plėtros Lenkijoje 2016-2020 m. progra-
mos.

Lentelė. Švietimo ir kultūros finansavimo lygio palyginimas šalyse partnerėse ir atrinktose Skandinavi-
jos šalyse, kuriose skaitytojų skaičius yra didžiausias (Šaltinis: sudaryta remiantis Eurostato duomeni-
mis
 

Wydatki (%GDP w 
2017 r.)

Dania Szwecja Litwa Łotwa Polska

Edukacja 6,50% 6,70% 4,90% 5,80% 4,90%
Rekreacja, Kultura i 
religia 

1,70% 1,20% 1,50% 1,70% 1,20%

Razem Edukacja 
+Kultura

8,20% 7,90% 6,40% 7,50% 6,10%

Wydatki na eduka-
cję i kulturę na oso-
bę (dol. międzyna-
rodowe )

4274 4186 2229 2195 1948

Mokymus užbaigė Rydzewo pradinės mokyklos atstovė Katarzyna Kozłowska, kuri pristatė šias te-
mas: Rydzewo pradinės mokyklos bibliotekos organizavimas, Rydzewo pradinės mokyklos skaitymo
ugdymo metodai/strategijos. 
Žemiau pateikiama viena iš pristatymo skaidrių.
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Visi minėti pranešimai buvo pristatyti projekto interneto svetainėje - "Atvirieji švietimo ištekliai" po-
skyryje.

Be to, mokymų dalyviai išsakė savo nuomonę apie Lenkijoje pastebėtas skaitymo ugdymo proble-
mas. Jų pasisakymai buvo paskelbti projekto svetainės "Atvirieji švietimo ištekliai" poskyryje.

Mokytojai - mokymų dalyviai papildė savo kompetencijas žiniomis, įgūdžiais ir nuostatomis, le-
idžiančiomis veiksmingiau formuoti mokinių skaitymo gebėjimus. 

Mokymų dalyviai - lenkų, lietuvių ir latvių mokytojai - susipažino su Lenkijos švietimo sistemos,
kurią sudaro vaikų darželiai (Gižycko savivaldybės darželis Nr. 4), pradinė mokykla (Rydzevo Šv. Jono
Pauliaus II pagrindinė mokykla), vidurinė mokykla ir aukštoji mokykla, pasiekimais ir problemomis. Pa-
grindiniai projekto tikslai: Lenkijos švietimo sistemos, kurią sudaro vaikų darželis (Gižycko miesto da-
rželis Nr. 4), pradinė mokykla (Šv. Jono Pauliaus II pradinė mokykla Rydzewo mieste), vidurinė moky-
kla (Nacionalinės švietimo komisijos vardu pavadintas elektronikos ir informatikos mokyklų komplek-
sas Gižycko mieste) ir užmokyklinio ugdymo įstaiga Poviatų švietimo plėtros centras/Provincinė peda-
goginė biblioteka, pasiekimai ir problemos bei skaitymo situacija Lenkijoje.  

Lenkijoje išmoktų strategijų ir pasiektų rezultatų palyginimas su Lietuvos ir Latvijos partnerių
veikla bei Lietuvoje ir Latvijoje leis parengti efektyvesnes skaitymo ugdymo įgyvendinimo mokyklose
strategijas, įskaitant šiuolaikinio mokyklos bibliotekos vaidmens, jos tikslinės infrastruktūros, įrangos ir
darbuotojų kompetencijų apibrėžimą. 

Veiksmo rezultatas. (Virtualaus) mobilumo skaičius = 30 asmenų. 
Bendra trukmė (dienomis) - 5*30=150 dienų.

Mokymų dalyviai, vykdytojai ir stebėtojai, pristatomi virtualiame "Microsoft TEAMS" platformos vaizde 

str. 7


