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Skaitymo esmė

Skaitymą mes turėtume suvokti kaip 
„individo gebėjimą suprasti, apmąstyti 
rašytinius tekstus, juos vertinti ir jais 
naudotis, siekiant įgyvendinti savo 
tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei 
veiksmingai dalyvauti visuomenės 
gyvenime“ (OECD PIRLS, 2001)



Kodėl vaikai ir paaugliai nenori 

skaityti?

Nemato tinkamo pavyzdžio namuose 

(neskaito tėvai, todėl neskaito ir vaikai).

Per greitas gyvenimo tempas (mokykla, 

būreliai, laisvalaikis su draugais).

Mieliau renkasi žiūrėti televiziją, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, naršyti telefone.



Metodai, kuriais per pamokas skatinu 

vaikus ir jaunimą skaityti:

▪ „Minčių lietus/žemėlapis“,

▪ „Proto mankšta“,

▪ „Interviu“,

▪ „Dvipusis dienoraštis“.



Metodai, kuriuos dažniausiai taikau

1. „Minčių lietus/žemėlapis“. Šis metodas parankus mokinių
mąstymo įgūdžiams ugdyti, naujoms idėjoms generuoti,
perteikti informaciją apie perskaitytą tekstą. Jo esmė tokia:
mokytojas, pateikęs klausimą ar pasiūlęs temą, paragina
mokinius vardyti kuo daugiau galimų atsakymų į pateiktą
klausimą ar pareikšti kuo daugiau minčių pasiūlyta tema.
Svarbu, kad mokytojas ar jo paskirtas mokinys kilusias mintis
surašytų lentoje ar dideliame popieriaus lape. Šį metodą
dažniausiai naudoju tikrindama, ką mokiniai prisimena apie
perskaitytą tekstą, sužinau, kas jiems patiko, paliko
didžiausią įspūdį.





Metodai, kuriuos dažniausiai taikau

2. “Proto mankšta“. Šio metodo esmė ta, kad mokiniai

savarankiškai rašo, ką žino arba tariasi žinantys apie

perskaitytą tekstą (galima kelti ir klausimus). Šiai veiklai

pamokoje paprastai skiriama apie penkias minutes. Šis

metodas ypač naudingas norint išsiaiškinti, ar mokiniai

perskaitė nurodytą kūrinį.





Metodai, kuriuos dažniausiai taikau

3. Interviu. Mokiniai perskaito tekstą ir pateikia iš anksto

parengtus klausimus savo klasės draugams. Interviu tikslas:

išsiaiškinti konkrečią nuomonę ar informaciją. Interviu

metodą dažniausiai taikau norėdama patikrinti, kaip

mokiniai atliko namų darbus, ar perskaitė nurodytus

kūrinius. Tokiu atveju jiems pasiūloma interviu būdu

paklausinėti vienam kitą. Šis metodas ypač pasiteisino

vedant nuotolines pamokas, tai puiki galimybė prakalbinti

mokinius.





Metodai, kuriuos dažniausiai taikau

4. „Dvipusis dienoraštis“. Tai būdas nurodyti skaitytojo ryšius su tomis

teksto vietomis, kurios sukėlė didžiausią jo susidomėjimą arba siejasi su

jo paties patirtimi. Toks dienoraštis ypač naudingas, kai mokiniai skaito

ilgesnį tekstą ne per pamokas. „Dvipusį dienoraštį“ mokiniai pasidaro

per popieriaus lapo vidurį nubrėždami vertikalią liniją. Kairėje lapo

pusėje jie turėtų pasižymėti mintį ar skaityto teksto dalį, padariusią jiems

didžiausią įspūdį: galbūt priminusią jų pačių išgyvenimus, sukrėtusią

juos, o gal paskatinusią prieštarauti autoriaus nuomonei. Dešinioji lapo

pusė skirta mokinių komentarams: kodėl šią mintį (ar citatą) jie užsirašė į

sąsiuvinį, apie ką susimąstyti ji privertė, kokių klausimų iškėlė. Pastabos į

dienoraštį rašomos skaitant tekstą, o ne po to, kai jis jau bus

perskaitytas.



„Dvipusis dienoraštis“

Citata iš skaitomo kūrinio Mokinio komentaras



Skaitymas protui – tolygu 

fiziniai pratimai kūnui. 

(Dž. Adisonas)


