
1 
 

 

„Erasmus+ programos projektas “Efektyvios mokinių skaitymo skatinimo 

strategijos“ Nr. 2019-1-PL01-KA201-06542 

ALYTAUS DAINAVOS PROGIMNAZIJA  

SKAITYMO SKATINIMO STRATEGIJA  

SKAITYMO SVARBA IR PRASMĖ 

Skaitymo skatinimo svarbą ir prasmę atskleidžia įvairūs vaikų raidos 

tyrimai, kurie patvirtina, kad reguliarus skaitymas stimuliuoja mažų vaikų smegenų 

vystymąsi, stiprina tėvų ir vaiko ryšį, be to, ugdo kalbą ir socialinius bei emocinius 

įgūdžius.1  

Neurologiniai tyrimai atskleidė, kad skaitymas ir panašios veiklos gerina 

smegenų veiklą, mažina stresą ir nežinomybės baimę.2 Skaitymas savo malonumui 

padeda ugdyti empatiją, gerina savęs ir kitų supratimą, tarpusavio santykius, 

bendruomeniškumą, socialinę įtrauktį, gali sumažinti depresijos simptomus ir pagerinti 

savijautą.3 Ypatingą reikšmę skaitymas atlieka ir mokymuisi visą gyvenimą. Yra 

nustatyta, kad skaitantys žmonės turi daug daugiau motyvacijos ir gebėjimų mokytis 

visą gyvenimą, yra lanksčiau prisitaikę prie profesinių iššūkių.4   

Mokslininkai B. Gruževskis (2019) ir  K.Sabaliauskaitė (2020) teigia, kad 

vaikui būtina kiekvieną dieną skaityti bent po 20 minučių, todėl tikimasi, kad 

organizuojamos skaitymo veiklos mokykloje atves vaikus į skaitytojo pasaulį. Pačių 

mažiausių kelias į knygą tik prasideda, todėl labai svarbu, kad vaikai pajustų 

savarankiško ir skaitymo kartu su vyresniais draugais ar šeimos nariais džiaugsmą, 

susipažintų su populiariausia ir naujausia vaikų ir jaunimo literatūra. Jiems bus suteikta 

galimybė pamatyti perskaitytų knygų ekranizacijas, spektaklius.  

 
1 Baliutavičiūtė, E. Skaitymo įgūdžių tyrimai: skaitytoją ugdyti verta nuo pat vaikystės. Esu laimingas, nes 

skaitau. – Vilnius: VšĮ „Laikas skaityti“, 2015, p. 7-9; Reading with children starting in infancy gives lasting literacy 
boost, Prieiga internetu:  http://www.aappublications.org/news/2017/05/04/PASLiteracy050417 
2 More Scientific Evidence That Reading Is Good for You, The Atlantic, 2013-07-08. Prieiga internetu: 

https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/07/more-evidence-reading-good-you/313575 
3 Literature Review: The impact of reading for pleasure and empowerment: The Reading Agency, June 2015. 

Prieiga internetu: 

https://readingagency.org.uk/news/The%20Impact%20of%20Reading%20for%20Pleasure%20and%20Empower

ment.pdf  
4 https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/search/-

/search/estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_INSTANCE_bHVzuvn1SZ8J?p_auth=IoW0tZEs&text=Rea

ding+benefits 

http://www.aappublications.org/news/2017/05/04/PASLiteracy050417
https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/07/more-evidence-reading-good-you/313575
https://readingagency.org.uk/news/The%20Impact%20of%20Reading%20for%20Pleasure%20and%20Empowerment.pdf
https://readingagency.org.uk/news/The%20Impact%20of%20Reading%20for%20Pleasure%20and%20Empowerment.pdf
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 Organizuojant skaitymo veiklas šiems vaikams užtikriname turiningą laiko 

leidimą, akiračio praplėtimą, ugdome vaikų ir jaunimo kultūrinę savimonę, o tuo pačiu 

ir atveriame vaikams kelią į geresnius mokymosi rezultatus. Edukacinėse knygos 

meno dirbtuvėse ir susitikimais su rašytojais bei iliustruotojais siekiama lavinti estetinį 

vaikų skonį ir ugdyti kūrybingumą, įsileisti knygą į savo kasdieną. 

 MOKYKLOS PATIRTIS SKATINANT SKAITYMĄ  

Alytaus Dainavos progimnazijoje įvairūs skaitymo skatinimo projektai 

vyksta nuo 2015 metų. Mokyklos mokiniai dalyvauja miesto, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose skaitymo skatinimo projektuose. Mokyklos 2020, 2021 ir 2022 metų 

veiklos planuose keliamas uždavinys – gerinti ugdymosi rezultatus ir mažinti atotrūkį, 

kuriam pasiekti  numatytos priemonės, skirtos skaitymo gebėjimų gerinimui:  

• dalyvavimas mokyklos, miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose; 

• dalyvavimas bibliotekos iniciatyvose rinkti metų knygą, minėti tarptautinę 

vaikiškos knygos dieną, šiaurės šalių literatūros savaitę, spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dieną;  

• dalyvauti knygų garsiniuose skaitymuose; 

• renginių, skatinančių skaityti ir rašyti organizavimas: lietuvių kalbos savaitė, 

dailyraščio, meninio skaitymo, epistolinio rašinio, raštingiausio mokinio 

konkursas.   

MOKYKLOS MOKINIŲ ĮSITRAUKIMO Į SKAITYMĄ RODIKLIAI 

2021 m. mokykloje atliktos internetinės apklausos, kurioje dalyvavo 219 

respondentų, duomenys rodo, kad išaugo mokyklos mokinių, leidžiančių laisvalaikį 

internete, dalis. Knygų skaitymui iš visų laisvalaikio veiklų (televizijos žiūrėjimas, radijo 

klausymas, naudojimasis internetu) jie skiria mažiausiai laiko. 63% apklaustų vaikų 

skaitymą vertina, kaip prasmingą ir turiningą veiklą, tačiau visiškai neskaitančių yra net 

25% , perskaitančių 1-3 knygas per metus – 46%, 4-5 knygas – 19%, 6 ir daugiau 

knygų – vos 10%. Akivaizdu, kad vaikams trūksta motyvacijos, sudominimo, jiems 

reikia pagalbos ir nuorodų, kaip pasirinkti gerą knygą. Taip pat vaikai buvo klausiami, 

kas juos labiausiai motyvuoja paimti į rankas knygą? 
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 Dažniausiai paminėti atsakymai buvo: 1) dominanti tema, knygos turinys 

- 48%, 2) galimybė pasidalinti įspūdžiais apie perskaitytą knygą - 35%, 3) susitikimai 

su knygų rašytojais ir dailininkais - 28%, 4) interaktyvios veiklos - 16%. Deja, net 27% 

mokinių įvardino, kad jų skaityti nemotyvuoja niekas. Apklausa taip pat atskleidė, kad 

vis dar silpna tradicija skaityti šeimoje. Vaikai neturi stipraus pavyzdžio šalia savęs.  

 SKAITYMO SKATINIMO STRATEGIJOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

Skaitymo skatinimo strategijos tikslas - didinti įvairaus amžiaus skaitančių 

mokinių skaičių, ugdant supratimą, kad skaitymas – prasminga veikla.   

Skaitymo skatinimo uždaviniai, priemonių planas 

Eil.

Nr. 
Uždaviniai  Priemonės uždaviniams pasiekti 

1. 

Kurti skaitymą 

skatinančią aplinką 

ir skaitymą pristatyti 

kaip ypatingai 

patrauklią ir vertingą 

veiklą 

1.1. „Skaitančios mokyklos“ foto paroda 

1.2. Mokyklos erdvėse įrengti skaitymo kampelius  

1.3. Skaitytojo kampelių įrengimas pradinių klasių 

kabinetuose ar erdvėse šalia kabineto 

1.4. Akcija „Skaitymo rytmetis“ 

1.5. Iliustruotojo foto būdelė 

1.6. Trumpalaikiai leidyklų vaikams stendai 

1.7. Mokyklos biblioteka ir erdvės puošiamos vaikų 

sukurtomis perskaitytų knygų iliustracijomis ir citatomis 

1.8. Mokyklos erdvėse įrengti audio knygos kampeliai 

1.9. Akcija „Vasara su knyga“  

2. 

Supažindinti vaikus 

su vyksiančiais 

literatūriniais 

renginiais, bibliotekų 

organizuojamais 

konkursais, 

festivaliais ir 

akcijomis 

2.1. Informaciniai bukletai apie bibliotekose ir Alytaus 

muziejuose vyksiančias literatūrines akcijas, parodas, 

konkursus, susitikimus su knygų kūrėjais ir pan.  
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3. 

Stiprinant motyvaciją skaityti, organizuoti 

festivalį mokykloje, kurio metu kviesti 

vyresnių klasių mokinius, tėvus, 

profesionalius knygų kūrėjus ir teatro 

aktorius vaikams paskaityti, papasakoti, 

kaip rašomos knygos, organizuoti 

kūrybines dirbtuves, atskleidžiant, kaip 

gimsta knyga 

3.1. Akcija „Tėčiai skaito vaikams“ 

3.2. Vaikų literatūros festivalis  

4. 

Aktyviai į skaitymą 

įtraukti vaikus, 

turinčius specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių 

4.1. Skaitymas su šunimis 

4.2. „Pojūčių“ teatro interaktyvus spektaklis „Ypatingas“ 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams  

4.3. Bežodės knygos kūrybinės dirbtuvės su Ieva 

Babilaite 

5. 

Organizuoti 

literatūrines išvykas 

vaikams 

5.1. Išvyka į didžiausią skaitytojams skirtą renginį 

Lietuvoje – tarptautinę Vilniaus knygų mugę  

5.2. Išvyka į vaikų literatūros renginį Vilniuje „Vaikų 

knygų sala“  

5.3. Išvyka į literatūrinius pabėgimo kambarius 

6. 

Aktyviai minėti 

respublikines ir 

tarptautines 

literatūrai skirtas 

datas 

6.1. Kovo 21 d. – tarptautinė Poezijos diena 

6.2. Kovo 16 d. - Knygnečio diena 

6.3. Balandžio 2 d. – tarptautinė vaikų knygos diena. 

Akcija „Atvirlaiškis iš knygos“ 

7. 
Vykdyti projektines 

veiklas 

7.1. Teikti paraiškas vietos, nacionaliniams ir 

tarptautiniams konkursams 

7.2. Dalyvauti partnerių projektuose 
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VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI IR STEBĖSENA 

Eil. Nr. Etapo pavadinimas Atsakingi asmenys 

1.  Strategijos pristatymas mokyklos 

bendruomenei (mokyklos taryba, mokytojų 

taryba, mokinių taryba) 

Mokyklos vadovas 

 

2.  Komandos strategijai įgyvendinti 

formavimas 

Metodinė taryba 

3.  Veiklos plano parengimas ir atsakomybių 

pasiskirstymas 

Strategijos įgyvendinimo 

komanda 

4.  Veiklos plano įgyvendinimas Mokyklos bendruomenė 

5.  Veiklos stebėsena, grįžtamasis ryšys 

komandai ir mokyklos bendruomenei  

Mokyklos vadovai 

 

6.  Ateities veiklų, strategijos tęstinumui 

užtikrinti, planavimas.   

Mokyklos bendruomenė 

 

Tikėtina, kad strategijoje aprašytos interaktyvios ir įtraukios veiklos 

paskatins vaikus skaityti, sustiprins bendruomenės komunikacijos, bendradarbiavimo, 

kūrybiškumo ir kitas kompetencijas. Mokyklos bendruomenė aktyviai dalinsis gerąja 

patirtimi su kitų mokyklų pedagogais ir mokiniais.  

Strategiją parengė Alytaus Dainavos progimnazijos projekto „Efektyvios mokinių 

skaitymo skatinimo strategijos“ komanda 


