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Jono Pauliaus II pradinės mokyklos pastatas Rydzewo mieste



MŪSŲ 
DARBAS,
MŪSŲ 
PASIJA



Informacija apie pradinę mokyklą šv. Jonas 
Paulius II Rydzewo mieste

Jono Pauliaus II pradinė mokykla Rydzewo mieste yra visuomenės švietimo įstaiga. Jis yra Milkų 
savivaldybėje, Gižycko apskrityje, Varmijos Mozūrų vaivadijoje. Mokykla įsikūrusi turistiniame 
Rydzewo kaime prie Niegocino ežero. Šiuo metu pradinę mokyklą lanko 80 mokinių, kurie mokosi 8 
skyriuose, t. y. I-VIII klasėse. Taip pat yra vaikų darželio skyrius, kuriame mokosi 17 4, 5 ir 6 metų 
amžiaus vaikų. Šiuo metu įmonėje dirba 20 darbuotojų, įskaitant: 16 kvalifikuotų mokytojų ir 4 
administracijos bei pagalbinio personalo darbuotojai.

Vaikai į mokyklą atvyksta iš aplinkinių kaimų: Paprotki, Jagodne Małe, Jagodne Wielkie, Borki, 
Kleszczewo ir Rydzewo, Przykop, Czyprki. Be privalomųjų pamokų, mokykla siūlo daugybę 
popamokinės veiklos: pagalbą mokiniams, turintiems sunkumų įgyti žinių ir įgūdžių, pavyzdžiui, 
logopedinę pagalbą, išlyginamąsias pamokas, korekcines pamokas, taip pat veiklą, skirtą interesams ir 
aistroms ugdyti: meno, sporto, dramos, skaitymo, šokių, kompiuterių, taip pat anglų kalbos, 
matematikos, istorijos, istorijos, biologijos, lenkų kalbos pomėgių ugdymą. Mokyklos mokiniai ir 
darželio vaikai yra labai kūrybingi. Jie aktyviai dalyvauja mokyklos ir išorės projektuose, įskaitant ES 
projektus



Apie mokyklą...

Mokykla įgyvendino dvejų metų (2018-2020 m.) ES projektą: "Švietimo pasiūlos kokybės gerinimas, 
siekiant ugdyti mokinių iš Didžiųjų Mazūrijos ežerų krašto teritorijos: Miłki seniūnija, Giżycko 
seniūnija,  Mikołajki seniūnija bendrąsias kompetencijas, kurios dėka mokiniai turi galimybę plėtoti 
savo interesus ir kompensuoti mokymosi trūkumus naudodamiesi IKT. Jau daugelį metų 
įgyvendiname mokyklinę knygų skaitymo ugdymo programą, kuri atitinka "Nacionalinę skaitymo 
ugdymo programą". Skatiname skaitymą, mokiniams dalyvaujant nacionalinėse akcijose "Visa Lenkija 
skaito vaikams", "Bibliotekų naktis", "Kaip neskaityti, kaip skaityti", "Skaityk man, mama", 
"Entuziastinga pertrauka" ir kt. Į mokyklą kviečiame svečius, kurie skaito kartu su mokiniais.  
Dalyvaujame susitikimuose su rašytojais. Organizuojame daugybę skaitymą skatinančių konkursų. 
Bendradarbiaujame su Gižycko rajono pedagogine biblioteka, Milkų bendruomenės biblioteka.  
Mokyklos bibliotekininkas tobulina savo darbą su vaikais dalyvaudamas internetiniuose seminaruose, 
mokymuose ir kursuose, kuriuose ugdomos profesinės kompetencijos. Per pamokas, skatinančias 
skaityti knygas, naudojame žaidimus. Organizuojame kūrybišką bibliotekos veiklą, kuri didina vaikų 
susidomėjimą skaitymu. Rengiame skaitymą skatinančius renginius mokyklose, įskaitant bibliotekos 
vardadienius, bibliotekų šventes ir teminius pabėgimo kambarius.



Mokyklos bibliotekos organizavimas Jono Pauliaus II 
pradinėje mokykloje Rydzewo mieste

Mokykloje yra biblioteka su skaitykla, kuria aktyviai naudojasi 
tiek mokiniai, tiek mokyklos darbuotojai, tėvai ir gyventojai. Mokykla 
taip pat įgyvendina ilgalaikę skaitymo skatinimo programą (nuo 2016 
m.) "Nacionalinė skaitymo skatinimo programa", kuria siekiama 
pagerinti mokinių skaitymą stiprinant mokyklos bibliotekos, kaip 
vietos socialinio gyvenimo centro, kuris yra kultūros ir žinių prieigos 
centras, vaidmenį. Programos poveikis - padidėjęs skaitytojų skaičius, 
nes mūsų bibliotekoje sukaupta naujų knygų ir papildyta knygų 
kolekcija.



Mokyklos bibliotekos organizavimas Jono Pauliaus II pradinėje 
mokykloje Rydzewo mieste

      Į biblioteką kviečiame svečius, kurie pristato įdomias skaitymo priemones, pavyzdžiui, 
kamišibai teatrą. Organizuojame išvykas į Gižycko rajono pedagoginę biblioteką, kur vaikai 
dalyvauja įdomiuose skaitymą skatinančiuose žaidimuose. Kasdieniniame darbe mokytojai nuo 
pat pradžių diagnozuoja skaitymo įgūdžius. Jie analizuoja ir techniką, ir greitį, ir perskaityto 
teksto supratimą. Įvairiose veiklose mokiniai demonstruoja savo žinias ir įgūdžius, naudodamiesi 
knygelėmis, metaplanais, daugialypės terpės ir erdvinėmis prezentacijomis, taip tobulindami 
skaitymo įgūdžius. Skaitymo įpročiai taip pat ugdomi žaidžiant dramą.

2019/2020 mokslo metais pradėjome projektą: "Jonukas ir Ola iš Milkų komunos eina į darželį", 
kurio tikslas - populiarinti ikimokyklinį ugdymą Milkų komunoje, suvienodinti galimybes ir 
tobulinti pagrindines kompetencijas bendravimo užsienio kalbomis, socialinių įgūdžių, 
iniciatyvumo, verslumo srityse. 

Tai darome organizuodami papildomas išlyginamąsias pamokas, kad kompensuotume nustatytus 
trūkumus ir ugdytume pagrindines kompetencijas.



Mokiniai įgyvendina originalią Skaitymo tobulinimo programą  Jono 
Pauliaus II pradinėje mokykloje Rydzewo mieste

Tikslai ir rezultatai:

Mokiniai įgyja šiuolaikinio skaitytojo kompetencijų: jie yra pasirengę naudotis 
informacija ir savarankiškai jos ieškoti. Jie geba įvertinti informacijos patikimumą ir 
pasirinkti (pagal savo gebėjimus ir įgūdžius).

Mokiniai labai noriai leidžia laiką skaitykloje ir mokyklos bibliotekoje. Skaityklos 
įranga, daugialypės terpės ištekliai ir knygos leidžia įkvepiančiai dirbti: įdomiai 
organizuojama bibliotekos veikla skatina mokinius savarankiškai skaityti.



Pagal Nacionalinę skaitymo skatinimo programą mokyklos bibliotekininkė parengė ir 
įgyvendino Skaitymo skatinimo programą Rydzewo Šv Jono Pauliaus II pagrindinėje 
mokykloje.

2016 m. parengta programa, kurios pagrindiniai uždaviniai - ugdyti skaitymo 
pomėgius, aktyvinti mokyklos bibliotekos veiklą ir teikti mokiniams skaitmeninį ir medijų 
švietimą, ypač atsižvelgiant į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.

Mokyklos bibliotekoje vyksta nuolatiniai užsiėmimai I-III ir IV-VIII klasių 
mokiniams (trys valandos per savaitę), taip pat specialūs užsiėmimai (šventės, renginiai, 
įvykiai, akcijos) visai mūsų mokyklos mokinių bendruomenei.

Akcijos "Mūsų svajonių knygos" dėka buvo įsigyta keli šimtai pavadinimų knygų 
vaikams ir paaugliams, taip pat mokyklinių knygų su specialiaisiais ugdymo poreikiais 
(garsinės knygos, filmuoti skaitymai, specialios knygos silpnaregiams vaikams). 
Pavadinimai buvo parinkti atsižvelgiant į mokinių interesus.

Pastebimas ženklus vaikų skaitymo aktyvumo didėjimas, knygų turinio pažinimas ir 
aukšti lenkų kalbos egzamino aštuntoje klasėje rezultatai (aukštesni už šalies vidurkį).



SKAITYMO UGDYMO PAVYZDŽIAI MŪSŲ 
MOKYKLOJE:
1. Dailės akademija

Dailės akademijos seminarų leitmotyvas buvo 
pasakos, padavimai ir legendos, suteikiančios 
galimybę įdomiai interpretuoti šiuolaikinį pasaulį, 
įskaitant ir jo grėsmes, tuo pat metu atsiremiant į meną 
ir plačiai suprantamą kūrybinę veiklą.

Kiekvienas iš dešimties susitikimų buvo skirtas 
pasirinktai pasakai ar legendai, kuri buvo mokyklos 
mokinių meninių pratybų leitmotyvas. 

Dailės pratybos yra natūralus pedagoginio turinio 
plėtojimas ir papildymas, naudojant dailės kalbą ir 
meninės raiškos priemones įvairioms mokyklinėms 
užduotims atlikti darbe su mokiniais, įskaitant jų 
skaitymo interesų žadinimą.

Mūsų vaikų darbai buvo eksponuojami Varšuvos 
dailės akademijoje.



"Medžiai atsispindi tekančiame vandenyje. Veidas atsispindi veidrodyje. Gyvenimas atsispindi 
pasakose..." 

Paroda Varšuvos dailės akademijoje. 
Mūsų mokyklos vaikų darbai, sukurti per užklasines pamokas, skirtas pasakoms ir lenkų 

legendoms, parodoje Varšuvoje.



Mega misija: Orange Foundation multimedijos ir skaitymo ugdymo programa. 
Projekto veikla ir rezultatai. 
Edukacinės platformos veikla ir užduotys, kurias reikia atlikti, kad būtų skatinamas skaitymas. 
Skaitmeninio ir medijų švietimo įgūdžių (įskaitant informacijos naudojimą, medijų kalbą, kūrybinį medijų 
raštingumą, bendravimo etiką, mobiliojo ryšio saugumą) tobulinimas; 
Įsigykite planšetinių kompiuterių, knygų, garso knygų, žaidimų, kanceliarinių prekių ir dailės priemonių, 
skirtų užsiėmimams su vaikais; 
Vaikų dalyvavimas įdomioje, novatoriškoje veikloje (žaidybinimas) naudojant interaktyvią lentą, Orange 
Foundation edukacinę platformą ir vaikams skirtas knygas.



Bendradarbiavimas su Miklių kultūros centru: susitikimas su knygų vaikams 
"Kačiukas" autore ir bendras žaidimas. Tokius susitikimus organizuoja bendruomenės 
biblioteka; keliuose iš jų dalyvavo moksleiviai, pavyzdžiui, buvo pristatytos rašytojos 
iš Gižycko Katarzynos Śpiewak knygos.



Diskusija apie skaitymo situaciją Lenkijoje, debatai, kuriuose dalyvavo rašytojai: 
Cezary Harasimowiczius, Hanna Bakula ir Vincentas Severskis. Turime galimybę 
ugdyti vaiko skaitymo įpročius iki 11-12 metų. Po to... per vėlai. Deja, lenkai 
neskaito knygų.



Vaikų ir jaunimo skaitymo gebėjimų ugdymas ir skaitymo skatinimas, 
Kaip priversti mokinius skaityti.

Niekas negimsta skaitytoju. Skaitytoją reikia auklėti, o tai nėra lengva užduotis, nes 
knygos susiduria su vis didesne konkurencija: kompiuteriniai žaidimai, "You Tube", 
socialiniai tinklai ir interneto platformos, kuriose siūlomi filmai ir serialai, atima 
šiuolaikinių vaikų dėmesį. Kita problema, su kuria susiduria bibliotekininkai ir 
mokytojai, yra ta, kad jaunimas atsisako skaityti, t. y. didėja "besipriešinančių 
skaitytojų" skaičius. Tačiau įmanoma ir verta mokyti skaitančius mokinius. 
Skaitymas - tai mąstymas, empatija ir aktyvumas. 
Mokymasis skaityti žaidžiant, ugdymo strategijos, įtraukiančios emocijas ir 
veikiančios daugelį pojūčių vienu metu, dinamiškos darbo su knygomis formos bus 
veiksmingos ugdant jauniausiųjų skaitymo gebėjimus ir skatinant vyresnių mokinių 
skaitymą.



Mokyklos mokiniai bando 
savo jėgas kaip autoriai. 
Jie dalyvauja prozos ir 
poezijos konkursuose.



Poezijos konkursas

„Kai mama yra su manimi..."

Kai mama yra su manimi,

Visi vargai išnyksta

Liūdnos mintys ir nuotaikos, taip pat 
blogiausi dalykai.

Kažkas mane engė, žemino arba aš su 
kažkuo susiginčijau.

Mama, tu viską suprasi,

ir aš tai žinau.

Mama! Mama! Aš tave myliu. Ir niekada 
nesikeiskite.

Kai užaugsiu, būsiu didelis,

Tada, žinai, aš tave apsaugosiu.

„Mano mylima motina"

Mano motina mylimoji,

Iš pat ryto ją apkabinu

Visada ją pabučiuoju

Kai užmiegu, kai atsikeliu

Kai ją matau, šypsausi

Visada jos laukiu

Kartu su ja prižiūriu savo sodą

Net kai man skauda

Dėl jos išnyksta visi mano 
vargai

Dideli ir maži.

Ji yra miela ir maloni,

Kartais ji šiek tiek išprotėja...



Gražus skaitymo turnyras



Skaitymo konkursai mokyklose:  mėgstamoje knygoje vaizduojamo pasaulio 
dizainą, arba knyga dėžutėje.



Atspėkite, kas aš esu? 

Mokiniai papasakojo apie savo nuotykius kaip pasirinktų knygų personažai. Konkurse 
reikėjo gerai išmanyti darbą ir gebėti kurti charakteristikas.



GALITE SKAITYTI NE TIK BIBLIOTEKOJE. CROSSBOOKING.
 Mokiniai naudojasi skaitymo kampeliu mokyklos koridoriuje, nes tai yra kryžminės knygos 

akcijos dalis.
Pertraukos  su knyga".



Mokyklų laikraščius, skatinančius mokinius skaityti knygas, dažnai kuria patys 
mokiniai.



Užsiėmimai bibliotekoje - tai galimybė gerai ir kūrybiškai pažaisti su 
įvairiomis knygomis



MOKYKLOS BIBLIOTEKA IR JOS VEIKLA SKAITYTOJAMS

Per skaitymo pamokas mokyklos bibliotekoje mokiniai ruošė pasakų dėliones, kūrė 
stalo žaidimus pagal pasirinktus kūrinius, o vyresnieji mokiniai pagal perskaitytus 

kūrinius rengė "knygas ant kelių". Mokiniai gamino plakatus ir lipdukus su juokingais 
šūkiais ir piešiniais, skatinančiais bendraamžius praleisti laiką su knyga. Vaikai taip 
pat skaito ne knygas: vaikiškus žurnalus su kryžiažodžiais, rebusais ir įdomiomis 

istorijomis.

Šių užsiėmimų metu vaikai taip pat skaitė ne knygų formatus: vaikams skirtus žurnalus, 
kuriuose pilna kryžiažodžių, rebusų ir įdomių istorijų.

Jaunesni vaikai dalyvavo tarpdalykiniame konkurse "Knyga dėžutėje". Pirmokai buvo 
iškilmingai pristatyti kaip skaitytojai, kurie pasižadėjo "skaityti visada ir visur".



Paskyrimas skaitytoju.



Paskyrimas skaitytoju.
„Maža knyga - didelis žmogus" - tai visoje šalyje vykdomas projektas, kurį 
įgyvendinome su mokiniais, pradedančiais lankyti pradinę mokyklą. Specialiai jiems 
parengta knyga pakvietėme pirmokus leistis į neįprastą nuotykį - gebėjimą atpažinti 
raides, sudėlioti jas į žodžius ir sakinius, galiausiai - skaitymo malonumą - tiek 
skaitomo padedant artimiausiems, tiek savarankiškai atrasto.

Pirmokai gavo specialiai jiems paruoštas dovanas: knygelę "Pierwszy abecadło" 
(Pirmoji abėcėlės dėlionė), informacinę knygelę tėvams ir globėjams "Książę 
połączeni, czyli uczenie się na sztuą. Jie taip pat gavo informacinį leidinį tėvams ir 
globėjams "Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem" ("Sujungti knyga, 
mokomės skaityti kartu") ir "Kreatywny alfabet" ("Kūrybinė abėcėlė").

Dovanos buvo iškilmingai įteiktos per nominaciją kaip knygos skaitytojui-draugui.



Darbo su skaitymu idėjos: 

dėlionės, sąsiuviniai, stalo žaidimai, 
viktorinos, kurias rengia patys 

mokiniai. 

Skaitymo skatinimas nuolat įtraukiamas į 
mokyklų ugdymo ir prevencinę 

programą ir yra vienas iš darbo su 
vaikais prioritetų.

Su skaitymu susijusių veiklų įvairovė 
labai didelė, o mokiniai noriai 
įsitraukia į veiklą, susijusią su 
knygomis, nes "skaitymas yra 

geriausia pramoga, kokią tik žmonės 
sugalvojo...".



Bibliotekoje vyksta daugybė skaitymo renginių: nacionalinė akcija 
"Bibliotekų naktis", "Visa Lenkija skaito vaikams", "Kaip 

neskaityti, kaip skaityti", bibliotekų šventės ir mokyklų šventės.



Jonukas ir Grytutė - tai lauko žaidimas, paremtas gerai žinoma 
pasaka. Pasivaikščiojimo metu taip pat galite žaisti istorijomis.



Skaitymo statistiniai duomenys rodo, kad mokinių aktyvumas nuolat 
didėja. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams suteikiama 
galimybė naudotis medžiaga, padedančia siekti užsibrėžtų tikslų. 

Jaunesni mokiniai, dalyvaujantys skaitymo ir žiniasklaidos ugdymo 
pamokose, gerokai praplečia savo skaitymo žinias ir įgūdžius.

Jono Pauliaus II pradinėje mokykloje Rydzewo tęsiama skaitymo 
skatinimo programa.



DĖKOJAME, 

KAD ŽIŪRĖJOTE 
PRISTATYMĄ
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