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Skaitymo įpročių tyrimas Latvijoje 2018 m. (I)

Tipiniai knygų skaitytojai Latvijoje 2018 m: 
➢moterys, 15-18 ir 19-24 metų jaunimas, Rygos gyventojai,
➢aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys, moksleiviai arba studentai, 

➢Žmonės, kurie vienodai laisvai kalba rusiškai ir latviškai,

➢kurių pajamos viršija 571 EUR (per mėnesį vienam namų ūkio nariui).

Tipiniai Latvijos gyventojai, kurie neskaito knygų (2018 m. apklausos 
duomenimis):
➢vyrai, 51-65 metų amžiaus grupė, 

➢bedarbiai arba darbo ieškantys žmonės,
➢asmenys, kurių pajamos neviršija 170 EUR,

➢kaimo gyventojų.
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Šaltinis : https://www.gramatizdeveji.lv/_files/Petijums_gramatu_lasisanas_paradumi_feb_2018.pdf



Skaitymo įpročių tyrimas Latvijoje 2018 m. (II)

➢Maždaug pusė (52 proc.) Latvijos gyventojų skaito knygas bent kartą 
per mėnesį - tai nuolatiniai skaitytojai.

➢Daugiau nei trečdalis (38 proc.) Latvijos gyventojų gali būti apibūdinti 
kaip dažnai skaitantys - skaitantys knygas bent 1-2 kartus per savaitę. 

➢24 proc. latvių galima apibūdinti kaip atsitiktinius skaitytojus, kurie 
skaito knygas kas 2-3 mėnesius arba rečiau.
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Šaltinis : https://www.gramatizdeveji.lv/_files/Petijums_gramatu_lasisanas_paradumi_feb_2018.pdf



EBPO tarptautinio mokinių vertinimo programos PISA 2018 
skaitmeninio raštingumo ataskaita 

➢Gerai besimokantys mokiniai subalansuotai naudojasi įvairiais informacijos 
šaltiniais - jie skaito naujienas iš elektroninių šaltinių, taip pat popierines 
knygas.

➢Latvijoje mokiniai, kurie dažniau skaito popierines knygas, PISA 2018 
skaitymo teste surinko 43 taškais daugiau taškų nei mokiniai, kurie beveik 
neskaito knygų.

➢Apskritai Latvijos penkiolikmečiai EBPO PISA 2018 skaitymo tyrime surinko 
479 taškus, t. y. šiek tiek mažiau nei EBPO vidurkis (487 taškai).
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Šaltinis : https://lvportals.lv/dienaskartiba/327865-oecd-petijums-skaidro-skolenu-lasitprasmi-digitalaja-vide-2021



IEA PIRLS - Tėvų įtaka vaikų skaitymui 

➢Didžiausią poveikį mokinių raštingumo pasiekimams daro bendras knygų 
skaitymas darželyje, kuris yra tiesioginė skaitymo skatinimo veikla. 

➢2016 m. Latvijoje mokinių tėvai mokėsi vidutiniškai 14,6 metų, t. y. trumpiau nei 
Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje ir Rusijoje. Kanados, Norvegijos, Danijos ir 
Dubajaus mokinių tėvai mokėsi ilgiausiai - daugiau nei 15 metų.

➢Mokinių, kurių tėvai pradėjo mokyti skaityti nuo 5 metų amžiaus, skaitymo ir 
rašymo rezultatai yra prasčiausi. Dar didesni skirtumai nustatyti tarp mokinių, 
kurių tėvai pradėjo mokyti tik sulaukę 6-7 metų amžiaus, - jų procentinė dalis 
siekia iki 10 %.

➢Aukštesnius rezultatus pasiekia mokiniai, kurių tėvai mano, kad pagrindinė 
atsakomybė už raštingumą tenka tėvams arba vaikui, o ne ugdymo įstaigai.
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Šaltinis : https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/iea-pirls-petijuma-dati-atspogulo-vecaku-ietekmi-uz-berna-
lasitprasmi?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F



Apie projektą

➢Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 09 01-2022 08 31.

➢Projekto tikslas: skatinti jaunimo skaitymo įpročius 
kuriant naujus pedagoginius metodus ir dalijantis 
šia patirtimi su mokytojais.

Vairāk informācijas: 

https://erasmus.poregizycko.pl

https://www.jelgavastehnikums.lv
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Projekto partneriai
Lenkija:
Gižycko rajono švietimo plėtros centras 

Rydzewo pradinė mokykla 

Gižycko vaikų darželis Nr. 4
Gižycko elektronikos ir kompiuterijos 
mokyklų kompleksas

Lietuva:
Alytaus Dzūkijos mokykla

Alytaus Dainavos progimnazija
Alytaus profesinio rengimo centras

Latvija:
Rygos 93 vidurinė mokykla

Rygos lietuvių vidurinė mokykla

Jelgavos technikos mokykla

Daugiau informacijos: 

https://erasmus.poregizycko.pl

https://www.jelgavastehnikums.lv
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Projekto veikla
➢Tarptautinių mokymų organizavimas 50 žmonių, iš viso 15 dienų.

➢50 metodinės medžiagos, skirtos knygų skaitymui skatinti, parengimas. 

➢Skaitymo skatinimo strategijų kūrimas 10 švietimo įstaigų.

➢Bibliotekų plėtros strategijų kūrimas 10 švietimo įstaigų.

➢50 projekto dalyvių skaitmeninės kompetencijos didinimas.

➢Parengtos trys rekomendacijos vietos ir nacionalinėms valdžios institucijoms, 
kuriose pabrėžiami skaitymo plėtros poreikiai.

➢Trijų konferencijų, skirtų projekto rezultatams skleisti, organizavimas.

➢Glaudesnis 10 švietimo įstaigų (Latvija, Lietuva, Lenkija) bendradarbiavimas 
švietimo srityje.
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Bendradarbiavimo susitarimo pasirašymas

2019/2020 mokslo metų pradžioje 
Jelgavos technikos mokyklos 

direktorė Janina Rudzīte pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su 

Gižicko apskrities švietimo plėtros 
centru dėl bendro projekto 

įgyvendinimo.

Vaizdų šaltinis : jelgavastehnikums.lv 9



2020 02 17 Projekto valdymo grupės susitikimas Lietuvoje

Pagrindiniai sprendimai:

➢projekto biudžeto paskirstymas atskiroms 
užduotims.

➢Planuojamo mokymo organizavimo nustatymas

Apsilankymai keliose Alytaus bibliotekose.

Vaizdų šaltinis : jelgavastehnikums.lv 10



Lenkijos partnerių organizuojami mokymai

➢2020 11 23-2022 11 27 Pirmuosiuose mokymuose dalyvavo keturi 
Jelgavos technikos mokyklos mokytojai ir bibliotekininkas.

➢Mokymus planuota surengti Gižycko mieste (Lenkija), tačiau dėl COVID-
19 pandemijos jie buvo organizuojami internetu.

➢Dalyviai buvo supažindinti su keliomis temomis: 
➢1 dalis: turinio kūrimas, autorių teisių laikymasis, naujų technologijų ir 

programinės įrangos naudojimas. 

➢2 dalis: mokytojų ir bibliotekininkų darbo organizavimas įgyvendinant knygų 
skaitymo skatinimo ir sklaidos veiklas švietimo įstaigose.
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2021 09.-10.09.09 Projekto valdymo grupės susitikimas 
Latvijoje

Pagrindinės išvados:

➢mokymo organizavimas Latvijoje,

➢kaip patobulinti metodinę medžiagą, 
parengtą skaitymo skatinimui.

➢Ekskursija į Latvijos nacionalinę 
biblioteką.

Vaizdų šaltinis : jelgavastehnikums.lv 12



Mokymai Latvijoje

➢20.09.2021.-24.09.2021. 

➢Mokymus Rygoje organizavo Rygos lietuvių 
vidurinė mokykla ir Rygos 93-oji vidurinė mokykla

➢2021.09.24 projekto dalyviai lankėsi Jelgavoje.

➢Dalyviai išklausė ekspertų paskaitas apie 
raštingumo skatinimą ir jo svarbą, taip pat dalijosi 
patirtimi vieni su kitais.

➢Organizuotos edukacinės ekskursijos į Latvijos 
nacionalinę biblioteką, Rainio ir Aspazijos namus, 
Imanto Ziedonio fondą "Viegli", Janio Akuratero 
muziejų, Jelgavos miesto biblioteką ir vaikų ir 
jaunimo biblioteką "Zinītis".

Vaizdų šaltinis : jelgavastehnikums.lv 13



Mokymai Lietuvoje

➢2021 11 08-2021 11 12 Alytus, Lietuva

➢Dalyviai išklausė paskaitas apie raštingumo 
skatinimą ir jo svarbą, dalijosi patirtimi, kaip 
motyvuoti jaunimą sėkmingiau skaityti knygas ir 
kokius metodus naudoti.

➢Edukacinės ekskursijos į Lietuvos mokyklų 
bibliotekas.

➢Ekskursija į Lietuvos nacionalinę biblioteką.

Vaizdų šaltinis jelgavastehnikums.lv 14



07.-08.04.2022 Projekto valdymo grupės susitikimas Lietuvoje

Aptarti klausimai:

➢Lietuvos partnerių organizuotų mokymų vertinimas.

➢Projekto finansai.

➢Sukurtos metodinės medžiagos tobulinimo būtinybė.

➢Numatomi darbai - mokymų organizavimas Lenkijoje, 
konferencijų organizavimas atskirose šalyse.

Vaizdų šaltinis : 
jelgavastehnikums.lv
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Mokymai vietoje (ne internetu) Lenkijoje

Dėl COVID-19 programos apribojimų planuotas 
mokymas Lenkijoje vyko nuotoliniu būdu.  Sumažėjus 
protrūkio grėsmei, nuspręsta 2022 m. gegužės 3-7 d. 

organizuoti papildomus tiesioginius mokymus Gižycko 
mieste Lenkijoje.
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"Skaitymas protui yra tas pats, kas fiziniai pratimai 
kūnui" J.Addisonas

Vaizdų šaltinis : pixabay.com 17


