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Alytaus Dzūkijos mokykla 

Skaitymo skatinimo strategija 

 Ji parengta remiantis Lietuvos Respublikos kultūros, švietimo ir mokslo ministrų 

patvirtinta Skaitymo skatinimo programa, kurios tikslas - sukurti ir įgyvendinti 

nacionalinę skaitymo skatinimo politiką, siekiant didinti skaitymo motyvaciją, stiprinti 

institucijų bendradarbiavimą ir didinti prieinamumą.  

 Mokyklos biblioteka yra socialinės komunikacijos institucija, kurios paskirtis - 

saugoti, tvarkyti ir skleisti dokumentuose užfiksuotas mintis, idėjas, žinias, informaciją 

ir patirtį. Svarbiausias bibliotekos tikslas - skleisti informaciją ir patirtį, kad kultūros 

vartotojai galėtų nevaržomai ja naudotis. Mokyklos biblioteka suteikia galimybę visiems 

bendruomenės nariams naudotis informacija ir žiniomis bei skatina demokratinę ir 

atvirą visuomenę. Vykdydama savo misiją, biblioteka turi tapti intelektualiniu, kultūriniu 

ir informaciniu mokyklos centru.   

 

 Mokyklos biblioteka skirta ugdyti ir stiprinti skaitymo įgūdžius nuo mažens, 

skatinti vaizduotę ir kūrybiškumą. Vaikai turi jausti, kad biblioteka yra skirta jiems, kad 

čia jie gali rinktis knygas, žaislus, klausytis pasakų, bendrauti ir pan. Paaugliai yra 

unikali grupė, kuriai reikėtų skirti ypatingą dėmesį. 

Mokyklos bibliotekoje: 

1. knygų skaičius - 12 787 vnt. 

Grožinė literatūra - 10 488 vienetai. 

2. Skaitytojai: 

a. 1-4 klasių mokiniai -67 proc. 

b. 5-8 klasių mokiniai - 43 proc. 

c. darbuotojai - 84 proc. 

3. per metus perskaitytų knygų: 

a. Pradinės klasės - 581 vienetas. 

b. 5-8 klasės - 182 vienetai 

c. Darbuotojai - 275 vienetai 

d. Specialiosios klasės - 1 vienetas  

e. Iš viso: 1039 vienetai 

4 Bibliotekos fondo apyvarta 8,2 proc. 



Fondo apyvarta (pasiskolintų knygų skaičius) dėl įvairių priežasčių nėra didelė: 

1. Trūksta naujausių knygų. 

2. Trūksta knygų, kurias rekomenduojama skaityti pagal Lietuvos švietimo 

programą. 

3. Skaitytojai nesirenka senų, išblukusių, suplyšusių knygų, jie nori naujų 

knygų.  

4. Dėl karantino ir mokyklos renovacijos biblioteka dirbo minimaliu režimu, 

todėl buvo sunku dirbti su skaitytojais.  

5. Dėl renovacijos specialiųjų klasių vaikai buvo perkelti į kitą pastatą.  

 

Ką daryti: 

1. Atlikti mokinių skaitymo interesų apklausą. 

2. Sukurti idėjų banką. 

3. Skirti daugiau dėmesio ir išteklių vaikų susitikimams su žinomais rašytojais. 

4. Pasiūlyti mokiniams įdomių ir įvairių stalo žaidimų. 

5. Organizuoti integruotas pamokas ir įvairias parodas, pasinaudojant atliktais   

modernizavimo darbais, dėl kurių biblioteka tapo erdvi ir atnaujinta.  

6. Organizuoti skaitymo renginius netradicinėse vietose.  

7. Pritraukti kuo daugiau studentų į bibliotekos organizuojamus renginius.   

8. Finansuoti daugiau naujausios vaikų mokymo programos literatūros pirkimų. 

9. Individualiai dirbti su potencialiais skaitytojais. 
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