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Tikslinė situacija ???
Visa Lenkija skaito savo 
vaikams



Akciją "Visa Lenkija skaito vaikams" organizuoja fondas "ABCXXI Visa 
Lenkija skaito vaikams". Fondo steigėja ir valdybos pirmininkė nuo pat jo 
įregistravimo 1998 m. gruodžio 2 d. yra Irena Koźmińska.
Be šios veiklos, fondas organizuoja: 
1) "Auksinis sąrašas" - vaikams rekomenduojamos skaityti knygos, 

suskirstytos pagal amžiaus grupes. 
2) Astridos Lindgren literatūrinis konkursas už šiuolaikinę knygą vaikams ir 

jaunimui.
3)Švietimo projektai, įskaitant:

a)Išmintingas ir skaitmeninis,
b)Švietimas per skaitymą, 
c) Šeimos skaitymas.

4) Naujoviški leidybos projektai. 
5) Įvairūs mokymai.

Visą fondo "ABCXXI Visa Lenkija skaito vaikams" veiklos sritį galima rasti 
mūsų interneto svetainėje:

https://calapolskaczytadzieciom.pl/dzialania
/

https://calapolskaczytadzieciom.pl/dzialania/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/dzialania/


Vykdydamas kampaniją 
"Visa Lenkija skaito 
vaikams", Fondas paskatino 
tūkstančius savanorių, 
kampanijos vadovų, skatinti 
vaikus skaityti, surengė 18 
visos Lenkijos vaikų skaitymo 
savaičių, kuriose dalyvavo 
milijonai vaikų, surengė 
mokymus laisvės atėmimo 
bausmę atliekančioms 
motinoms, auginančioms 
vaikus iki 3 metų, ir 
įgyvendino programą "Visa 
Polonija skaito vaikams".

Tipiška nuotrauka iš akcijos "Visa 
Lenkija skaito vaikams" renginio 
Gižycko savivaldybės darželyje Nr. 4 - 
nuotr. iš darželio archyvo

Polonia - Lenkijos gyventojai, gyvenantys už Lenkijos sienų (apie 20 mln. žmonių).



Fondas inicijavo programas: 
 "Skaitymo mokyklos" ir 
"Skaitymo darželiai", prie kurių 
prisijungė tūkstančiai įstaigų; 
"Skaitymas šeimoje" ir Skaitymo 
šeimų klubų kūrimas; "Švietimas 
per skaitymą", kuriame jau 
dalyvavo keli šimtai pradinių 
mokyklų. Ji taip pat surengė 
šimtus paskaitų ir seminarų apie 
skaitymo naudą, įskaitant 
internetinius kursus, ir įkvėpė bei 
parėmė skaitymo kampanijų 
rengimą Čekijoje, Slovakijoje, 
Lietuvoje ir Ukrainoje

"Skaitančių mamų" klubo veikla 
Gižycko rajono pedagoginėje 

bibliotekoje



Giżycko  miesto meras p. Wojciechas 
Iwaszkiewiczius skaitė darželyje 
„Bajka“(darželio pavadinimas) vaikams. 



Akcija "Visa Lenkija skaito vaikams" - Pšemyslio 
(pietryčių Lenkija) mokykloje



Fondas ABCXXI “Visa Lenkija skaito 
vaikams“ sukūrė Auksinių knygų 
sąrašą,kurios rekomenduojamos 
skaityti vaikams  pagal mokinių amžių. 
Sąraše esančios knygos parenkamos 
ypač atsakingai. Šiuo metu 
„Auksiniame sąraše“ yra daugiau nei 
350 knygų pavadinimų – pripažintų ne 
tik Lenkijos, bet ir pasaulinės 
literatūros klasika, taip pat įtraukti ir 
nauji pastarųjų metų leidiniai.

Mokyklos šiuo "Sąrašu" naudojasi 
papildydamos savo bibliotekų knygų 
fondus.



Auksinio sąrašo pavyzdys skirtas 
jaunimui nuo 16 metų:
1) Karen Blixen “Atsisveikinimas su Afrika”, 
“ Babetės šventė”
2) Dalai Lama, Howard C. Butler  “Laimės 

menas”
 3) Guareschi  “Donas Camillo ir jo būrys” 
4) Jerzy Ficowski “Vaizdas iš kairės pusės”
5) Francis Scottas Fitzgeraldas “ Didysis 

Getsbis”
 6) Zbigniewas Herbertas  ”Gyvenimas su 

apynastriu”, “Barbarai sode”, “Ponas 
Cogito (ir kiti šio autoriaus kūriniai) 

7) Khaledas Hosseini “Berniukas su 
aitvaru”, “Tūkstantis didingų saulių”
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8) Bohumil Hrabal “ Ypatingai prižiūrimi 
traukiniai”, “Stalo įrankiai”, “Aš 
patatnavau  Anglijos karaliui”

 9) Viktoras Hugo “ Vargdieniai” 

 10) Ryszard Kapuściński “Imperatorius”, 
“Imperija” ir kiti šio autoriaus darbai

 11) Mario Vargas Llosa  “Pokalbis 
katedroje” ir kiti šio autoriaus darbai

 12) Gabrielis Garcia Marquezas  “Šimtas 
metų  vienatvės” ir kiti šio autoriaus 
kūriniai

 13) George'as Orwellas “Gyvūnų ūkis” 

14) Isaacas Bashevisas Singeris  
“Meistras iš Liublino”

 15) Mariusz Szczygieł  “Gotlandas”

 16) Wisława Szymborska eilėraščiai “ 
Liao Yiwu - mirusiųjų lyderis”.
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Astridos Lindren konkursas
Nuo 2006 m. fondas kas trejus metus 
organizuoja Astridos Lindgren literatūrinį 
šiuolaikinių knygų vaikams ir jaunimui 
konkursą. 
Konkurso tikslas - populiarinti vertingą vietinę 
literatūrą. 
Konkurse dalyvauja tiek pripažinti rašytojai, 
tiek debiutantai. Knygos skirstomos į tris 
kategorijas, laimėtojų knygos yra išleidžiamos 
po įvykusio konkurso rezultatų paskelbimo.
Nuo pat pirmojo konkurso, teisėjams 
vadovauja pirmininkė profesorė Joanna 
Papuzińska. 
Pirmieji keturi konkurso leidiniai jau turi 
daugiau nei 40 apdovanojimų.
 2020 m. Kovo mėn. įvyko penktojo leidimo 
nugalėtojų knygų premjera.

Astridos Lindgren, 1960
DViešoji nuosavybė

Šaltinis:https://pl.wikipedia.org/
wiki/Astrid_Lindgren#/media/

Failas:Lindgren_1960.jpg



2019m. konkurso nugalėtojai. 
Amžiaus kategorijoje nuo 0 iki 6 pirmą vietą laimėjo 
„Sekame  dingusios jūrų kiaulytės Gučio pėdsakais“ 
autorė Małgorzata Kur. Antroji vieta -„Kur meškos 
klaidžioja naktį “autorė Katarzyna Zielińska . Trečioji 
vieta-„Ponas Šagis ir keturios letenos“ - Iwona 
Czarkowska .
Nuo 6–10 amžiaus kategorijoje  1 vieta skirta  
knygai „Asmenukė su stalu” autorius Krzysztofas   
Kochańskis . Antroji vieta: „Saulė ir mėnuliai”  
autorė  Barbara Kosmowska . Trečioji vieta -„Mano 
bičiulis Jeremi“ - Ewa Martynkien. 
10–14 metų amžiaus kategorijoje I vieta skirta 
kūriniui  „Vasara Rode“ - Katarzyna Ryrych. Antroji 
vieta-„Gėda už centą“ - Zuzanna Orlińska 
Trečia vieta „Kur gandrai suka atgal“ autorė Joanna 
Jagiełło. 
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Scena iš konkurso santraukos.  Šaltinis - Fondo pranešimas žiniasklaidai.
https://calapolskaczytadzieciom.pl/dla-mediow/v-konkurs-literacki-im-a-lindgren-na-wspolczesna-ksiazke-dla-
dzieci-i-mlodziezy-rozstrzygniety/#gallery-6 



Kita fondo veikla - programa

Švietimas per skaitymą

Programa skirta 5–7 klasių mokiniams. Jos tikslas 
- remti jaunų žmonių moralinę raidą ir literatūros 
skaitymo propagavimą.

Užsiėmimų metu, prižiūrimi mokytojų, mokiniai 
sužinos apie visuotines moralines vertybes, 
skaitydami žinomų lenkų autorių apsakymus iš 
rinkinio „Kartus šokoladas “ 1 ir 2 tomai.

Paskutinio WpC programos etapo metu 
mokiniams reikia  sukurti trumpus pristatymus, 
panaudojant IKT įrankius, apie jų  moralinių 
vertybių pasirinkimą



Programos pagrindas yra knyga 
„Kartus šokoladas“, t.y 15 puikių 
istorijų apie tai, kas gyvenime yra 
svarbiausia, apie draugystę, pagarbą, 
teisingumą, drąsą, laisvę, optimizmą, 
gerumą, taikų požiūrį į pasaulį. 

 Keturiolikos pasakojimų autoriai yra 
Astridos Lindgren literatūros konkurso 
laureatai, kurį organizavo fondas 
„ABCXXI visa Lenkija skaito vaikams“.

 Istoriją apie išmintį parašė  populiarus  
vaikų mėgiamas rašytojas, bestselerių 
autorius, puikus režisierius Andrėjus 
Maleszka.



Siūlomi edukacinių 
pamokų scenarijai pagal 

knygą "Kartusis 
šokoladas".

ĮVADINĖ PAMOKA
Išmintis
Atsakomybė 
Drąsa
Optimizmas
Grožis
Pagarba 
Sąžiningumas

Taika
Draugystė 
Padorumas
SavIdrausmė
Solidarumas
Teisingumas 
Laisvė
Gerumas

https://calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie/

https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Lekcja_wprowadzajaca.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Madrosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Odpowiedzialnosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Odwaga.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Optymizm.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Piekno.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Szacunek.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Uczciwosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Pokojowosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Przyjazn.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Przyzwoitosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Samodyscyplina.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Solidarnosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Sprawiedliwosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Wolnosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Zyczliwosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie/


2019 m. NACIONALINIAME 
KONKURSE ĮVERTINTI 
PRISTATYMAI APIE VERTYBES

1 vieta: 54-oji pradinė mokykla Čenstakavoje

2 vieta: Namysłów 2-oji pradinė mokykla

3 vieta: Specialioji pradinė mokykla Erminove

https://www.youtube.com/watch?v=1LtrkFhTY4g
https://www.youtube.com/watch?v=Mqcasv1xcog
https://www.youtube.com/watch?v=ZyezKWouQCk


Fondas taip pat organizuoja kitą veiklą, 
pvz.
1. Ji skelbia vadovų tėvams seriją "Ar 
norite padėti savo pirmokėliui? Skaitykite 
jam!"
2. Kodėl verta skaityti vaikui?
3. Kaip skaityti vaikui?
4. Globoja žurnale "Świerszczyk" 
pristatomą seriją "Paslėpti žodžiai".
5. Pedagogams ji skelbia leidinius, 
straipsnius ir sąrašus 
1) Skaitymas vaikams 
2) Vertybių mokymas
3) Parama vystymuisi
4) Pamokų scenarijai
5) Pedagogo pagrindai

Informacijos apie ABCXXI fondo 
"Visa Lenkija skaito vaikams" 

veiklą galima rasti adresuj
 

https://calapolskaczytadziecio
m.pl/
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https://calapolskaczytadzieciom.pl/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/


Fondo veikla yra plati ir įvairi, į ją įsitraukia vis daugiau institucijų ir asmenų. 
Deja, Nacionalinės bibliotekos tyrimai nerodo jokio teigiamo poveikio 
perskaitytų knygų skaičiui. Lenkai vis dar per mažai skaito.

Źródło:  Raport Biblioteki Narodowej z 2019 rokuŠaltinis: 2019 m. Nacionalinės bibliotekos ataskaita



Užduotis mokymų dalyviams ar kitiems šio pristatymo skaitytojams
Parašykite straipsnį apie tai, ar fondo veikla (vidutiniškai dirba 5 žmonės, 
metinės išlaidos konkrečioms veikloms kartu sudaro apie 400 000 EUR) 
padidins skaitytojų skaičių Lenkijoje.  Aprašymą siųskite nacionaline kalba 
*.doc arba *.docx arba *. odt formatu, siųskite jį šiuo adresu
 k.ambroziak@poregizycko.pl

Pristatyme pateiktą informaciją, skirtą projekto dalyvių mokymams, surinko Kazimierz Ambroziak - 
Gižycko rajono švietimo plėtros centras. Licencija  CC BY-SA 3.0
Be pirmiau minėtų šaltinių, pristatymui paįvairinti naudotasi "Pixabay".

mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl
mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
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