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Problemos įvadas 

Dirbdamas su 16-20 metų jaunuoliais, pastebėjau, kad skaitymas yra didžiulė 

problema, jei kalbame apie tradicinį skaitymą (knygos skaitymą). Šiame amžiuje 

jaunuoliai gali rinktis įvairias alternatyvas: straipsnius internete, garsines knygas, 

"YouTube" kanalus su įvairiomis istorijomis, kurių galima klausytis ir sekti tekstą 

(neprivaloma). Šiuo metu daugelis jaunų žmonių labiau mėgsta klausytis podkastų nei 

skaityti tradicines knygas. Žmonės nuolat skuba ir bando taupyti laiką atlikdami kelias 

užduotis, pavyzdžiui, važiuodami dviračiu ir tuo pačiu metu klausydamiesi ko nors 

(paskaitų, audioknygų ir pan.). 

Kai paklausiau mokinių: "Ar skaitote knygas?" - dauguma atsakymų buvo tokie: 

"Ne, tikrai neturiu tam laiko", "Norėčiau, bet man užtrunka per ilgai skaityti knygą nuo 

viršelio iki viršelio, todėl mieliau žiūriu filmą arba klausausi audioknygos". 

Iš savo profesinės patirties galiu pripažinti, kad dėl to ne tik trūksta kai kurių 

svarbių įgūdžių (susikaupimo, kritinio mąstymo ir kt.), bet ir nukenčia ilgalaikė atmintis, 

todėl daugelis mokinių nesugeba suprasti rašytinių nurodymų, kurie pateikiami prieš 

atliekant užduotis mokykloje, ir todėl negali pasiekti gerų rezultatų. 

Įgyvendindama šį puikų projektą galvojau apie įvairias strategijas, kurias 

galėčiau taikyti būsimose pamokose, kad mokiniai skaitytų daugiau knygų ir gautų kuo 

daugiau naudos iš šio proceso.  

Apie vieną iš savo ateities planų papasakosiu vėliau! 

Ką galiu padaryti, kad išspręsčiau šią problemą? 

Dar kartą norėčiau papasakoti apie savo profesinę patirtį. Ką iki šiol dariau, kad 

paskatinčiau mokinius skaityti daugiau knygų, ir ką galėčiau pasiūlyti? 

1) Geri pavyzdžiai - jie visada veikia! 

 Mano pamokose kalbame apie sėkmingus žmones ir jų įpročius. Šių diskusijų 

metu sužinome, kad tie, kurie skaito knygas, yra sėkmingesni dėl daugelio priežasčių. 

Skaitytojai yra lyderiai! Kaip visi žinome, 16-20 metų žmonės siekia būti panašūs į savo 

dievukus. Kiekvienoje srityje jie randa sėkmingą žmogų, į kurį gali lygiuotis, nesvarbu, 

ar tai būtų IT programuotojas, inžinierius, automobilių mechanikas, ar bet kas kitas. Jie 

nori tapti kitais Steve'u Jobsu, Elonu Musku ir daugeliu kitų. Taigi, skaitydami jų 

biografijas, interviu ir žiūrėdami vaizdo įrašus apie juos, priėjome prie išvados, kad 

vienas iš dalykų, lėmusių jų sėkmę, buvo skaitymas! 
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2) Paaiškinkite naudą! 

 Daugelis mano mokinių nėra matę savo tėvų sėdinčių ir skaitančių namuose, 

nes šie yra pernelyg užsiėmę darbu. Kaip paauglys gali sužinoti, kodėl svarbu skaityti?  

Nepakanka pasakyti: "Turite daugiau skaityti, nes privalote!".  

Turite paaiškinti, kas nutinka, kai kas nors skaito. Kaip skaitymas veikia jų protą, 

smegenų pajėgumą, regėjimo kampą ir daugelį kitų dalykų. 

 Mano nuomone, mokytojas yra tinkamas asmuo, kuris turi papasakoti 

mokiniams apie visą skaitymo naudą ir paskatinti juos įtraukti skaitymą į savo 

kasdienybę. Padarykite tai įpročiu - pakeiskite jų gyvenimą. 

 Jimas Trelease'as, amerikiečių mokslininkas, tyrinėjantis skaitymo įtaką 

žmogaus likimui, knygų skaitymo naudą suformulavo savo brošiūroje 

"Skaitymas: galingiausia socialinė jėga Amerikoje" (citata). 

1) Kuo daugiau skaitai, tuo daugiau žinai. 

2) Kuo daugiau žinote, tuo protingesni tampate. 

3) Kuo protingesnis esi, tuo ilgiau mokaisi mokykloje. 

4) Kuo ilgiau mokotės mokykloje, tuo daugiau diplomų gaunate ir tuo ilgiau 

dirbate, taigi ir tuo daugiau pinigų uždirbate per visą gyvenimą.  

5) Kuo daugiau diplomų gaunate, tuo aukštesnius pažymius gauna jūsų 

vaikai mokykloje. 

6) Kuo daugiau diplomų gausite, tuo ilgiau gyvensite. 

Stivas Džobsas angl. Steve Jobs 
"Macworld" parodoje San Franciske 2005 
Šiam failui taikoma Creative Commons 
Attribution 2.0 Generic licencija. 
https://lt.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs#/media
/Vaizdas:Stevejobs_Macworld2005.jpg 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Angl%C5%B3_kalba
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Taip pat bus ir atvirkščiai: 

1) Kuo mažiau skaitai, tuo mažiau žinai. 

2) Kuo mažiau žinote, tuo didesnė tikimybė, kad paliksite mokyklą. 

3) Kuo greičiau metate mokyklą, tuo greičiau ir ilgiau skurstate. 

4) Kuo anksčiau metate mokyklą, tuo didesnė tikimybė patekti į kalėjimą. 

Daugiau informacijos apie Jimo Trelease'o darbą galite rasti jo svetainėje 

https://www.trelease-on-reading.com/index.html 

3) Leiskite jiems pasirinkti!  

Kai kalbėjausi su mokiniais apie jų kada nors skaitytas knygas, mokiniai 

prisipažino, kad dažniausiai tai buvo knygos iš privalomo sąrašo, kurį jie gavo iš savo 

gimtosios kalbos mokytojų. Šis faktas nebuvo labai teigiamas, nes daugelis mokinių 

teigė, kad jiems nepatiko pateiktų knygų turinys, idėja ar žanras. Dėl to jiems buvo 

nuobodu ir dėl šios blogos patirties jie nenorėjo toliau skaityti ateityje. 

Iš to padariau išvadą, kad mokytojas turėtų suteikti mokiniams daugiau 

pasirinkimo galimybių. Tai paskatintų juos pačius domėtis knygomis. Skaitydami jie 

pajustų laisvę ir patirtų daugiau malonumo. Įrodyta, kad kiekviena pirmoji patirtis 

palieka pėdsakus požiūryje į dalyką, todėl turime būti tikri, kad skaitymo patirtis būtų 

kuo pozityvesnė. 

 

 

Jimo Trelease'o nuotrauka 
Autorius Jim Trelease 
Licencija  CC BY-SA 3.0 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Trelease 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Airijos bibliotekos nuotrauka. Viešoji nuosavybė. Šaltinis: Pixaboy 

 

Kokią strategiją taikysiu, kad mokiniai daugiau skaitytų ir 

ateityje pasiektų tvarių rezultatų? 

Kadangi esu atsakinga už vieną konkrečią mokinių grupę (kaip vyriausioji 

mokytoja), nusprendžiau į pamokas įtraukti skaitymo strategiją. Kartą per savaitę kartu 

praleidžiame laiką grupėje, todėl manau, kad per ateinančius 2-3 metus, kol baigsime 

mokyklą, įmanoma išsiugdyti skaitymo įprotį. 

Koks yra 6x40min planas. (daugiau nei 2 mėnesius)? 

1) Diskusijų metu pasirinksime vieną romaną, pagal kurį sukurtas filmas. 

2) Suskirstysiu mokinius į 5 grupes po 5. 

3) Romaną "supjaustysiu" į 5 dalis - po vieną kiekvienai grupei. 

4) Kiekviena grupė turi savarankiškai perskaityti savo kūrinį klasėje ir atlikti 

šias užduotis: 

• užrašykite svarbiausiusus veiksmus / faktus / žmones / vietas, 

• rasti ten paminėtas emocijas, 

• parašykite savo mintis apie tai, ką perskaitėte, 

• ant A4 formato popieriaus lapo nupieškite romano ištraukos iliustraciją. 

5) Tada kiekviena grupė po vieną pristato savo užduotį kitiems mokiniams, 

kad pabaigoje visi turėtų išsamų romano "paveikslą". 

6) Galiausiai pažiūrėsime filmą, sukurtą pagal šį romaną, ir, jį pažiūrėję, 

aptarsime rašytinės versijos ir ekranizacijos skirtum. 

Kurią knygą čia 
pasirinkti? 
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Man atrodo, kad vieną romaną galite analizuoti 2 mėnesius. 

 

Mano vaidmuo šiame procese. 

 

Aš organizuosiu procesą, padėsiu mokiniams ir vadovausiu jiems kiekviename 

šio projekto etape. 

Šios strategijos rezultatai 

Mokiniai lavins įvairius įgūdžius, pvz: 

1) gebėjimas dirbti komandoje, 

2) gebėjimas dalytis atsakomybe, 

3) skaitymas ir skaitymo supratimas, 

4) gebėjimas atpažinti emocijas, 

5) kritinis mąstymas ir gebėjimas reikšti savo nuomonę,  

6) gebėjimas pristatyti darbą prieš auditoriją,  

7) gebėjimas išklausyti kitus - empatija, 

8) gebėjimas ilgesnį laiką sutelkti dėmesį į vieną užduotį. 

 

Mokiniai susipažins su įvairiais romanais ir praplės savo akiratį. Kartu 

praleisime laiką ir smagiai praleisime laiką! 
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