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Ponios ir ponai!. 

Žinau, kam kalbu.

Esu įsitikinęs, kad visi, dalyvaujantys šioje konferencijoje, priklausote 

unikaliai žmonių grupei iš Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos.

Jūs esate „įsitraukę skaitytojai”

Mėgstate skaityti knygas ir tai darote noriai. Per metus perskaitote 

daugiau nei 7 tomus knygų. Knygas skaitote ir tradiciniais, ir 

skaitmeniniais formatais. Tai grožinė literatūra ir knygos, susijusios su jūsų 

profesija. Juos galite gauti iš bibliotekos, įsigyti arba gauti iš draugų.

Jūsų namuose yra daugiau nei 100 tomų biblioteka.

Nuolat intelektualiai tobulėjate ir svariai prisidedate prie vietos 

bendruomenės ir visos šalies vystymosi.

Gaila, kad tokie žmonės kaip jūs sudaro tik 13 proc. suaugusių Lenkijos 

gyventojų, t. y. apie 4,25 mln. žmonių.

Gaila, kad tokie žmonės kaip jūs sudaro tik 13 proc. suaugusių Lenkijos 

gyventojų, t. y. apie 4,25 mln. žmonių.



Jūsų sąjungininkai yra „neįsitraukę skaitytojai”.  Šiai grupei priklausantys 

žmonės (terminologija ir skaičiai paimti iš Nacionalinės bibliotekos ataskaitos) taip 

pat daug skaito, tačiau jie skiriasi nuo jūsų tuo, kad nemėgsta skaityti. Jie skaito, 

nes žino, kad jiems to reikia. Tačiau jie neatvyks į konferenciją apie skaitymą.

Tokie žmonės Lenkijoje sudaro 7 % suaugusių gyventojų, t. y. apie 2,3 mln. 

žmonių.

Intelektualiai besivystančių žmonių grupei taip pat galima priskirti grupę "Žmonės, 

kurie skaito laikraščius ir internetą" (terminologija pagal Nacionalinės 

bibliotekos ataskaitą). Tai daugiausia 30-49 metų amžiaus vyrai (60 %), darbininkai 

ir privatūs verslininkai. Jie daugiausia turi techninį vidurinį ir profesinį išsilavinimą. 

Ši grupė sudaro 5 % suaugusių Lenkijos gyventojų, t. y. apie 1,6 mln. žmonių. 

Kartu šios grupės sudaro 13%+7%+5%=25%.

Taigi tai kas ketvirtas suaugęs Lenkijos pilietis (4,25+2,3+1,6=8,15 mln. žmonių). 

O likusieji - tai yra 75 % suaugusių Lenkijos piliečių, beveik =24 mln. žmonių ?



Tarp šių žmonių Nacionalinė biblioteka (2017 m. ataskaita ) išskiria dvi grupes.

Pirmoji iš jų yra "žmonės, kurie paprastai neskaito knygų". - t. y. tie, kurie per

metus neperskaitė nė vienos knygos ( įskaitant profesines knygas). Jie sudaro

net 48 % suaugusių (vyresnių nei 15 metų) lenkų gyventojų, t. y. apie 15,5 mln.

žmonių. Tarp jų yra 49 % verslininkų ir savarankiškai dirbančių asmenų, 36 %

vadovų, 29 % specialistų, 50 % dirbančių ne fizines profesijas (pvz., tarnautojų ir

mokytojų). Šiai grupei taip pat priklauso jaunimas - 46 % 15-24 metų amžiaus

vyrų ir 35 % moterų, taigi tarp jų gali būti ir aukštųjų mokyklų studentų.

Antroji grupė yra „tradiciniai skaitytojai”. Tradiciniai skaitytojai mėgsta skaityti

knygas, tačiau jie neskaito per daug knygų, pavyzdžiui, 1 -2 per metus. Šioje

grupėje aiškiai vyrauja moterys (58 %). Jos mieliau skaito knygas ir spaudą

tradicine forma. Pasitaiko, kad jos naudojasi bibliotekų paslaugomis. Tradiciniai

skaitytojai sudaro 26 % suaugusių Lenkijos gyventojų, t. y. apie 8,5 mln. žmonių.
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Tokį visuomenės susiskaldymą daugiausia lėmė mūsų istorija (ilgą laiką buvome neraštingų

valstiečių šalis), iš dalies 45 metus vyravusi komunistinė filosofija (darbininkų klasė buvo

svarbi), taip pat tai, kad demokratiškai išrinkta valdžia pasirinko kitus prioritetus, pavyzdžiui,

nedarbo mažinimą, o ne investicijas į intelektualinį visuomenės vystymąsi.

Blogiausia tai, kad skirstymas į šias grupes gali būti paveldimas.

Tėvai, kurie apskritai neskaito knygų, augins vaikus, kurie taip pat neskaito knygų (48 proc.

gyventojų).

Tradiciniai skaitytojai - augins vaikus, kurie bus tradiciniai skaitytojai (26 % gyventojų).

Taigi ir toliau būsime žemos kvalifikacijos darbuotojų masė.

Žinoma, jos labai reikalingos ir vertinamos Europoje, pavyzdžiui, plaunant indus Vakarų šalių

restoranuose.

Vykdydami projektą norime sukurti metodus, kurie padėtų vaikams ir 

jaunuoliams intelektualiai tobulėti skaitant knygas.

Tai ypač svarbu vaikams, kuriems dėl įvairių priežasčių negali padėti jų 

šeimos.



Mūsų tikslas

Vaikų 

darželis

Pradinė 

mokykla

Vidurinė 
mokykla

48 % vaikų, 

kurių tėvai 

paprastai 

neskaito 

knygų.

60%(?) 

skaitytojų 

įsitraukė 

(kaip ir 

Švedijoje))

Struktūrinis skaitymo įgūdžių 

ir įpročių ugdymas

Gižycko apskrities švietimo plėtros 

centras

Nuotraukos - projekto

ištekliai, piešinys -

nuosavas darbas



Ponios ir ponai

Nepaisant to, kad į mokyklą einu jau 57 metus (7 

metus mokiausi pradinėje mokykloje, 5 metus -

vidurinėje technikos mokykloje, 5 metus 

studijavau universitete ir 40 metų dirbau) ir kad 

tai yra 39-asis subsidijuojamas švietimo 

projektas, kurio autorius esu, pradėdamas 

redaguoti pasiūlymą turėjau susipažinti su 

dabartine žinių padėtimi. 

Todėl perskaičiau kelias knygas ir dešimtis 

straipsnių, ataskaitų ir tyrimų rezultatų.

Keletas ten pateiktų problemų ir reiškinių mane 

labai nustebino.

Dabar norėčiau jums juos pristatyti.



Pirmoji iš staigmenų.

Geriausiai Europos Sąjungoje knygas skaito švedai (65

proc. perskaito daugiau nei 5 knygas per metus), antri -

olandai (52 proc.), trečioje vietoje - danai (51 proc.).

Paskutines vietas užima Italija (19 %), Rumunija (19

%), Portugalija (13 %). Lenkijoje šis rodiklis siekia 27 %

ir užima 20 vietą iš 27 ES šalių.

Išanalizavau, ar yra kokių nors materialių įrodymų apie

skaitymo poveikį. Vienas iš visuomenės intelektinio

išsivystymo rodiklių yra inovacijos.

Pagal ekonomines inovacijas švedai yra pirmi ES, danai

- treti, o olandai - ketvirti.

Italija užima 19 vietą, Portugalija - 10 vietą, o Rumunija

- 27 vietą

Alfredas Nobelis

Vikipedija. 

Viešoji nuosavybė



Tyrinėjau, kaip praturtėja įvairių šalių piliečiai. Ar 

skaitymas turi tam kokios nors įtakos. Atsižvelgiau į 

nacionalinių pajamų augimą 2000-2018 m.  

Geri skaitytojai, t. y. švedai, kasmet gauna 1309 

tarptautinius dolerius, skaičiuojant perkamąja galia 

vienam asmeniui, olandai - 1265, danai - 1074.

Italų turtas padidėjo tik 606 tarptautiniais doleriais, portugalų - 636, o rumunų - 1028

doleriais.

Lenkijoje turtas padidėjo 1126 tarptautiniais doleriais vienam asmeniui (tačiau

nepamirškime ES biudžeto subsidijų Lenkijai ir Rumunijai ir šių šalių piliečių,

dirbančių turtingesnėse ES šalyse, piniginių perlaidų).

Taigi Lenkija ateityje gali būti turtingesnė už Italiją ir Portugaliją, tačiau niekada

nepasivys Švedijos ir Nyderlandų.



Pajamų 
padidėjimas

Knygų skaitymo 
intensyvumas 

(intelekto 
vystymasis) 

Inovacijos

Atsižvelgdamas į minėtus 

duomenis, manau, kad 

egzistuoja toks ryšys.

Jei norime būti turtingesni, turime didinti skaitymo

intensyvumą!



Išlaidos (% BVP 2017 m.) Danija Švedija Lietuva Latvija Lenkija

Švietimas 6,50% 6,70% 4,90% 5,80% 4,90%

Poilsis, kultūra ir religija 1,70% 1,20% 1,50% 1,70% 1,20%

Iš viso (Švietimas + poilsis, 
kultūra ir religija)

8,20% 7,90% 6,40% 7,50% 6,10%

Nacionalinio biudžeto
išlaidos švietimui ir
(poilsiui, kultūrai ir
religijai) vienam
gyventojui per metus
tarptautiniais doleriais

4274 4186 2229 2195 1948

Su gyventojų intelektiniu tobulėjimu susijusių sričių - švietimo (mokyklų bibliotekos) 
ir kultūros (viešosios bibliotekos) - finansavimo lygis

Data: Eurostat, own calculations
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Tarptautinio ketvirtokų skaitymo pasiekimų tyrimo rezultatai

Antroji staigmena

Lenkų vaikai labai gerai mokomi skaityti. 565 balai yra aukščiausias 5 lygis. Tai reiškia, kad "vaikas /

mokinys atskiria svarbią informaciją nuo nesvarbios, daro išvadas, remdamasis tekste išsklaidytais

aiškiais ir netiesioginiais pranešimais, interpretuoja veikėjų elgesį ir tarpusavio santykius, įvertina

naudojamų priemonių poveikį teksto suvokimui".

Data. PIRLS 2016 Report.
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Man patinka, kai knyga padeda 
įsivaizduoti kitus pasaulius. 

Skaitydamas daug ko išmokstu. 

Man patinka skaityti tekstus, kurie 
verčia mane mąstyti. 

Man patinka skaityti. 

Man patinka kalbėti apie tai, ką 
perskaičiau / skaitau. 

Man patinka gauti knygas dovanų. 

Norėčiau / norėčiau turėti daugiau 
laiko skaitymui. 

Skaityti yra nuobodu.

Pasaulis

Lenkija

Tačiau mokiniai Lenkijoje nemėgsta skaityti ir nemėgsta knygų (jiems patinka mažiau nei 
kitiems pasaulio vaikams ). Tai rodo kitas tyrimas, atliktas per PIRLS

Duomenys: PIRLS ataskaitos. 

Grafikas - paties autoriaus darbas



MOKSLINIS FAKTAS 

(CITATA IŠ JIM TRELEASE)

Žmonės yra orientuoti į malonumą. Tai reiškia, kad renkamės 

mėgstamą maistą, klausomės mėgstamos muzikos ir lankomės pas 

draugus, kurie mums patinka. 

Mes artėjame prie to, kas kelia malonumą, ir tolstame nuo to, kas 

kelia nepasitenkinimą ar skausmą.

Jei vaikas retai patiria skaitymo "malonumą" ir vis dažniau susiduria 

su "nemalonumais", natūralus atsakas bus pasitraukimas.

Mūsų tikslas (mokyklos tikslas) - išugdyti skaitytojus visam 

gyvenimui - abiturientus, kurie ir toliau skaitys ir mokysis visą 

gyvenimą (*).  Iš tikrųjų mes ugdome koledžo amžiaus skaitytojus -

žmones, kurie skaito pakankamai gerai, kad galėtų baigti mokyklą, 

bet baigimo dieną beveik iš karto nustoja skaityti. 

Tai pagrindinė švietimo sistemos yda!!! 



Tauta, kuri mažai skaito, mažai žino

Tauta, kuri mažai žino, priima blogus sprendimus:

namuose, rinkoje, teismuose, prie balsadėžių.

Neišsilavinusi dauguma gali laimėti rinkimus prieš

išsilavinusią mažumą - tai labai pavojingas

demokratijos aspektas."

Jimas Trelease'as, autorius ("Skaitymo garsiai

vadovas")

Pastarųjų 30 metų skaitymo tyrimai patvirtina paprastą 

formulę - nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės ar 

socialinės ir ekonominės padėties, tie, kurie skaito 

daugiausiai, skaito geriausiai, pasiekia geriausių 

rezultatų ir ilgiausiai mokosi mokykloje (įgyja 

aukščiausią išsilavinimą). Ir atvirkščiai, tie, kurie skaito 

mažai, negali pasiekti daugiau.

Trečioji staigmena

Charakteringi

teiginiai

Nuotrauka. Jim Trelease . Autorius Jim 

Trelease, CC BY-SA 3.0. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Trelease#/med

ia/File:Jim-trelease-profile--1.jpg
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Projekte dalyvavo 50 žmonių iš 10 organizacijų partnerių. Kiekvienam

partneriui atstovavo 5 asmenų grupė, kurią sudarė mokyklų vadovai,

mokytojai: bibliotekininkai, gimtosios kalbos mokytojai, užsienio kalbų

mokytojai ir kiti asmenys, darantys didžiausią įtaką skaitymo ugdymui

mokykloje.

Pagrindinė projekto veikla buvo trumpos 5 dienų mokymo programos

darbuotojams. Buvo organizuoti nuotoliniai mokymai Gižycko mieste,

stacionarūs mokymai Rygoje (Latvija), Alytuje (Lietuva) ir papildomi 4 dienų

mokymai Gižycko mieste (Lenkija).

Mokymų metu dalyviai tobulino informacines kompetencijas skaitymo

ugdymo ir darbo bibliotekoje srityse, susipažino su naujomis skaitymo

ugdymo strategijomis konkrečiose šalyse, dalyvavo skaitymo ugdymo

demonstracijose partnerių mokyklose, analizavo mokyklų ir viešųjų

bibliotekų darbo organizavimą ir metodus.



Mokymai Gižycko 

mieste. 

Dėl Kovid viruso 

pandemijos jis 

buvo 

organizuojamas 

internetu



2020 m. lapkričio mėn.  - Nuotoliniai mokymai Gižycko mieste

Mokymų dalyviai buvo įsikūrę savo namų mokyklose.

Kiekvienoje penkių žmonių komandoje buvo asmuo, verčiantis iš anglų kalbos į 

nacionalinę kalbą.

Mokymus vedė Gižycko apskrities mokyklų partnerių mokytojai, kurie pristatė 

mokyklų bibliotekų darbo organizavimą, inovatyvius mokinių skaitymo ugdymo 

metodus ir formas savo mokyklose ir vaikų darželiuose, skaitymo ugdymą Gižycko 

pedagoginėje bibliotekoje, nacionalines programas, tokias kaip Nacionalinė skaitymo 

skatinimo programa, Bibliotekų naktis, nacionalinės programos.

Svarbi mokymų dalis buvo dviejų dienų modulis, kurį vedė Marcinas Zaroda:

"Skaitmeninių kompetencijų ugdymas pagal Europos skaitmeninių kompetencijų 

ugdymo ir skaitmeninių kompetencijų plėtojimo sistemą, taikant ją skaitymo ugdymui 

ir bibliotekų darbui".  Temos: "Skaitymo ir skaitymo įgūdžių ugdymas" (angl:

a) įrankiai, naudingi kuriant ir redaguojant turinį (3 kompetencija) ,

b) duomenų saugumas ir apsauga (4 kompetencija), 

c) problemų sprendimas (5 kompetencija).

Gižycko mieste įgyvendintų mokymų turinys buvo papildytas per mokymus Alytuje. 



Mokymai Latvijoje. Nepaisant 

pandemijos, pavyko 

organizuoti mokymą su fiziniu 

mokytojų dalyvavimu Rygoje ir 

Jelgavoje.



Mokymai Rygoje ir Jelgavoje: 2021 m. rugsėjo 20-24 d. 

Mokymų dalyviai dalijosi patirtimi apie mokinių skaitymo įgūdžių ugdymo formas ir 

metodus, mokymosi visą gyvenimą vaidmenį žmogaus vystymuisi ir funkcionavimui, 

susipažino su švietimo padalinių veiklos principais, šiuolaikinėmis informacinėmis 

technologijomis ir juose naudojamomis mokymo programomis, Rygos universiteto 

darbuotojų pateiktais naujausių tyrimų rezultatais apie skaitymo lygį ir jo įtaką Latvijos 

ekonomikai.

Dalyvavę mokytojai taip pat sužinojo apie Kanierio jaunimo centro - organizacijos, 

skatinančios jaunimą mokytis veikiant, veiklą, taip pat apie Rainio ir Aspazijos muziejus 

bei kitus Latvijos nacionaliniam paveldui svarbius menininkus.

Organizatoriai išsamiai supažindino partnerius su mokyklų bibliotekų darbu ir puikia 

Rygos nacionaline biblioteka.

Be programavimo veiklos, mokytojai iš Lenkijos lankėsi lenkų mokykloje Rygoje.  

Paskutinę dieną visi susipažino su puikia Jelgavos technikos mokykla, jos mokykline 

biblioteka, vaikų ir jaunimo bibliotekomis Zinityje ir Jelgavos miesto biblioteka. 

Jie pasinaudojo galimybe pamatyti gražius miestus ir aukštos kokybės mokyklas 

partneres. 

Jie grįžo kupini idėjų, su naujomis galimybėmis ir darbo metodais skaitymo ugdymo 

įstaigose.



Mokymai Alytuje, Lietuvoje, taip pat 

organizuoti kaip stacionarūs mokymai, 

nors ir su taisyklėmis pandemijos 

metu.



Mokymai Alytuje - 2021 m. lapkričio mėn. 

Šių mokymų metu dalyviai tęsė Lenkijoje pradėtus mokymus apie informacinių 

technologijų naudojimo kompetencijas įgyvendinant skaitymo ugdymą ir bibliotekinį 

darbą, susipažino su skaitymo plėtros ir skatinimo strategijomis Lietuvoje, 

susipažino su Alytaus profesinio rengimo centro bibliotekos darbu, lankėsi Alytaus 

miesto bibliotekoje ir Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje, susipažino su Kurnėnų 

Lauryno mokyklos įkūrimo istorija, jos dabartine paskirtimi ir vaidmeniu ugdyme.

Alytaus miesto, jo švietimo įstaigų, Alytaus profesinio rengimo centro ir Gižycko 

valsčiaus bendradarbiavimas tęsiasi jau 16 metų ir vis dar atrandame naujų, labai 

įdomių vietų, kurios gali tapti įkvėpimu mūsų įstaigų plėtrai.. 



Papildomo mokymo programa Gižycko mieste 

• 2022 05 04 (trečiadienis)

• Apsilankymas Olštyno regioninėje viešojoje bibliotekoje,

• Apsilankymas Varmijos ir Mazūrijos universiteto Varmijos ir Mazūrijos universiteto bibliotekoje 

Olštyne.

2022.05.05 (ketvirtadienis)

• Projekto "Efektyvios strategijos mokinių skaitymo ugdyme" apibendrinamoji konferencija.

• Kas buvo Adomo Mickevičiaus poemos herojus - Konradas Valenrodas. Apsilankymas Ryno 

pilyje.  

• "Jungtinis lenkų-lietuvių-latvių skaitymas Ryno mokyklos jaunimo nakvynės namuose".

2022 05 06 (penktadienis)

• Dalyvavimas akcijoje "Visa Lenkija skaito vaikams" savivaldybės darželyje Nr. 4. 

• Dalyvavimas Gižycko miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 75-mečio minėjime

2022 05 07 (šeštadienis)

• Projekto santrauka. Mokymų pabaiga ir pažymėjimų įteikimas.



Projekto komanda

Mokyklų partnerių direktoriai ir 

pareiškėjo darbuotojai sudarė 

projekto komandą, kuri nustatė 

veiklos principus ir detales, 

atliko vertinimą ir organizavo 

rezultatų parengimą. 

Komanda susitiko 4 projekto 

susitikimuose Gižycke, 2 

kartus Alytuje ir Rygoje. Taip 

pat buvo organizuojami 

susitikimai internetu.



Projekto rezultatai:

1) 50 žmonių dalyvavo tarptautinėje mokymosi / mokymo / apmokymo veikloje. Veiklos tipas -

trumpos mokymo programos darbuotojams. Bendra trukmė (dienomis) - 19 dienų.

2) 50 projekto dalyvių sukūrė atviruosius švietimo išteklius, pristatančius mokinių skaitymo

ugdymo metodus mokyklose ir vaikų darželiuose.

3) 10 mokyklų komandų parengė naujas mokyklų strategijas, skirtas mokinių skaitymo ugdymui.

4) 10 mokyklų komandų sukūrė naujus mokyklų bibliotekų veiklos modelius partnerių

organizacijose.

5) Patobulintos 50 projekto dalyvių skaitmeninės kompetencijos, kurios bus naudojamos

skaitymo ugdymo procese.

6) Parengtos trys rekomendacijos vietos ir nacionalinėms valdžios institucijoms, kuriose išdėstyti

skaitymo ugdymo poreikiai.

7) Bus surengtos trys konferencijos, po vieną kiekvienoje šalyje partnerėje, skirtos rezultatų

sklaidai, kuriose dalyvaus ne mažiau kaip 300 žmonių.

8) Sukurta projekto interneto svetainė, kurioje patalpinta projekto metu parengta medžiaga. Ją

gali naudoti ir kiti. Svetainę aplankė ne mažiau kaip 1000 žmonių,

9) sustiprintas 10 partnerių iš trijų šalių bendradarbiavimas švietimo srityje.



Visi rezultatai ir projekto eigos aprašymas pateikiami interneto 

svetainėje. 

https://erasmus.poregizycko.pl/index.php/lt/



Informacija apie projekto įgyvendinimą ir 

turima medžiaga bus siunčiama el. paštu 

mokykloms, darželiams ir bibliotekoms 

Varmijos Mozūrų vaivadijoje (min. 2000 

organizacijų), į Lenkijos rajonus (380), 

Alytaus apskričių (Alytaus miesto, Alytaus 

rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Varėnos 

rajono) mokykloms ir darželiams, į Lietuvos 

rajonus (60), į Rygos, Jelgavos mokyklas, į 

apskritis (novads) ir atskirus Latvijos miestus 

(110 +9).



Tikimės, kad projekto dėka 

galėsime veiksmingiau padėti 

savo mokiniams tapti protingais, 

gerais ir laimingais žmonėmis.

Taip pat tikimės, kad mūsų 

patirtimi ir patarimais pasinaudos 

ir kitos mokyklos bei vietos 

valdžios institucijos.

Dėkojame už dėmesį

Vienas iš mūsų aktyvių skaitytojų - Karolis Wojtyla 

Šventasis Jonas Paulius II

Nuotrauka - šaltinis: CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA 

https://www.centrumjp2.pl/nieodplatne-plakaty/


