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SKAITYMO ĮGŪDŽIAI - KALBOS RAIDOS IR INTEGRACIJOS Į 
VISUOMENĘ PAGRINDAS.

Skaitymo įgūdžiai prasideda šeimoje, tęsiasi mokykloje ir atsispindi
visuomenėje. Kai vaikai pradeda lankyti mokyklą, skaitymo įgūdžiai turi
didelę įtaką jų mokymosi rezultatams. Gebėjimas skaityti suteikia
vaikams galimybę bendrauti, mokytis amato, tyrinėti sukauptą istorinį
paveldą ir sužinoti, koks neįprastas ir įdomus yra pasaulis, net
neišeinant iš savo namų. Todėl neįkainojami yra metodiniai mainai ir
projektai, kuriuose kartu galime dalytis asmenine patirtimi, mažomis
pergalėmis kelyje į galimybes ir įgyti naujų žinių, kaip sudominti jaunus
žmones skaitymu ir ugdyti jų informacijos atrankos įgūdžius.



JELGAVOS TECHNIKOS MOKYKLOS KNYGŲ SAUGYKLA - ATVIRA 
SKAITYMO APLINKA



JELGAVOS TECHNIKOS MOKYKLOS BIBLIOTEKA - ATVIRA APLINKA 
TOBULĖJIMUI IR SKAITYMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMUI

Jelgavos technikos mokyklai po remonto persikėlus į naujas, modernias
patalpas, susidomėjimas biblioteka išaugo kelis kartus. Patogi darbo
aplinka, galimybė naudotis kolekcijomis, darbuotojų atvirumas ir žinios
pakeitė požiūrį į technikos mokyklos kultūrą. Naudojimasis fondu taip
pat labai išaugo ne tik dėl padidėjusio skaitytojų skaičiaus, bet ir dėl
gerai įrengtos skaityklos, kurioje yra ne tik vieta atsipalaiduoti ir skaityti,
bet ir kompiuteriai, skirti studijuoti ir skaityti elektronines knygas.
Bibliotekos darbuotojai atliko vertingą ir atsakingą darbą kurdami ir
prikeldami naująją biblioteką naujam gyvenimui, suteikdami
lankytojams teigiamą patirtį ir sukeldami norą sugrįžti.



VADOVĖLIŲ IŠDĖSTYMAS BIBLIOTEKOS FONDE ATITINKA 
PROFESINIUS DALYKUS



REGULIARIAI RENGIAMOS TEMINĖS KNYGŲ PARODOS 
SKAITYKLOJE



BIBLIOTEKOJE REGULIARIAI RENGIAMOS MENO PARODOS, 
KURIOSE SKAITYTOJAI GALI SUSITIKTI SU MENININKAIS



POEZIJOS DIENOS JELGAVOS TECHNIKOS MOKYKLOJE
Be Jelgavos poezijos dienos renginių, Jelgavos technikos mokykloje taip pat
vyksta informaciniai renginiai. Pagrindinis vaidmuo tenka latvių kalbos
mokytojams, kurie skatina mokinius skaityti poeziją ir patiems kurti eilėraščius.
Atsakymai nenustoja stebinti, nes geriausieji gauna galimybę dalyvauti renginyje
mokyklos bibliotekoje. Ateina tie jauni žmonės, kurie yra parašę daug eilėraščių
ir jau seniai juos rašo. Taip pat vyksta kolektyvinė eisena prie Rainio paminklo
(gėlių padėjimas - tradicija, kurią žino visi, nuo vaikystės gyvenantys Latvijoje).
Poezija skaitoma visur, ir nėra platesnio renginio, kuris iš tiesų skatintų skaityti,
klausytis, išreikšti save. Prieš 4 metus technikos mokykloje buvo sukurta tradicija
- bibliotekoje skaitytus eilėraščius spausdinti knygoje. Šis sumanymas
pareikalavo daug darbo, tačiau labai džiugu, kad vis daugiau jaunų žmonių rašo
eilėraščius ir kad knyga turėtų būti išleista vis storesne forma. Padarykime viską,
ką galime, kad ši tradicija neišnyktų ir kad būtų pripažintas jaunų žmonių
entuziazmas ir talentas. Tai būtų vertingas raktas į skaitymo strategijų

tobulinimą.



SIEKIANT TOBULINTI BIBLIOTEKOS VEIKLĄ IR KURTI NAUJAS JOS 
PLĖTROS IDĖJAS, BUVO IŠKELTOS ŠIOS UŽDUOTYS:

• Kultūrinės patirties kūrimas bibliotekoje;

• Biblioteka kaip techninės mokyklos plėtros ramstis;

• Kūrybiškai stengtis padaryti knygų ekspozicijas prieinamesnes ir taip 
patenkinti skaitytojų poreikius ir pageidavimus; tobulinti paslaugų pasiūlą;

• Bendradarbiavimo su profesionaliais teminiais ekspertais plėtojimas 
siekiant užtikrinti aukštą kolekcijos turinio kokybę;

• Skaitytojų poreikių analizė, siekiant geriau pasiekti visuomenę, plėtojant 
kolekciją, paslaugas ir mokslinių tyrimų aplinką;

• Kviesti naujų knygų autorius į literatūrines popietes, taip skatinant jaunimą 
savarankiškai skaityti ir pažinti pasaulį.



Dalyvaudami ERASMUS projekte "Veiksmingos mokinių skaitymo ugdymo 
strategijos", kuriame susitikome su kitų šalių pedagogais, kartu siekėme apibrėžti 

problemą, suprasti jos visuotinį pobūdį ir sustiprinti savo įsitikinimą, kad 
kūrybiškas požiūris į problemą gali padėti rasti daug įvairių sprendimų, kaip 

pagerinti skaitymo įgūdžius.


