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ĮVADAS 

Šiuolaikiniame pasaulyje žmogus negalėtų veikti be skaitymo įgūdžių. Jos dėka 

bendraujame tarpusavyje ir keičiamės reikalinga informacija. Skaitymo procesas – tai 

nuolatinio psichikos tobulėjimo, nuolatinio tobulėjimo, skaitytojų gebėjimų brandinimo 

procesas. 

Mokinių skaitymo aktyvumas glaudžiai susijęs su jų šeimų kultūriniu kapitalu, 

ty su tėvų išsilavinimo lygiu ir šeimos knygų kolekcijų dydžiu. Didėjant mokiniui 

priklausančiai knygų kolekcijai, didėja ir galimybė skaityti, ypač savo malonumui. 

Kalbėdami su jaunais žmonėmis venkite vertinti tai, ką jie skaito. Yra daugiau ir 

mažiau vertingų knygų, bet esant prastai skaitytojų auditorijai, kiekvienas skaitymas 

yra svarbus. Taigi, užuot kritikavus jaunų žmonių skaitymo pasirinkimą, verčiau 

išreikšti dėkingumą už tai, kad jie skaito, su jais kalbasi, atidžiai klausosi jų nuomonės 

ir kartu subtiliai, jautriai siūlyti ambicingesnius pavadinimus. atitinka jų interesus. 

Šiuolaikinis jaunimas auga kalbiškai skurdžioje aplinkoje, nes kontaktą su gyvu 

žodžiu pakeitė televizija. Skatinant jaunimą skaityti, dabar svarbiausia susieti 

elementus, kurie klasikiniai siejami su knyga ir biblioteka su elementais, susijusiais su 

kitomis žiniasklaidos formomis arba įvairiais mokinių pomėgiais, pvz., žaidimais, 

muzika, fotografija. 

PAGRINDINIS TIKSLAS 

Pagrindinis naujosios strategijos tikslas – populiarinti skaitymą kaip vieną iš 

saviugdos metodų mokinio darbo metu auditorinės ir popamokinės veiklos metu. 

Per knygą mokinys praplečia informacijos apie jį supantį pasaulį spektrą, 

praturtina savo aktyvų žodyną. Todėl mokytojo ir auklėtojo užduotis – sužadinti 

jaunimo susidomėjimą knyga, ugdyti gebėjimą atsirinkti, vertinti knygą, supažindinti su 

skaitymu ne tik dėl mokymosi, bet ir dėl malonumo. 

  



KONKRETŪS TIKSLAI 

1.  Mokyklos mokinių susidomėjimo skaitymu skatinimas: 

• kvietimas bendradarbiauti su mokiniais, kurie įsijungs į skaitymą 

skatinančias veiklas, kurios yra Mokyklos bibliotekos veiklos dalis, 

• mokyklos knygų mylėtojų klubo „Zaksiążkowani“ įkūrimas, 

• sukurti pozityvų knygų mylėtojo modelį – plataus akiračio, atviro, 

tolerantiško, sąmoningo, jautraus jį supančio pasaulio grožiui jaunuolio. 

2. Skaitymo kaip patrauklios laisvalaikio praleidimo formos propagavimas: 

• formuoti gerus laisvalaikio leidimo įpročius tarp jaunimo, 

• nurodant prevencinį vaidmenį – skaitymas gali apsaugoti nuo pavojų, 

pvz., sumažinti priklausomybės nuo priverstinio naudojimosi 

kompiuteriniais žaidimais, interneto ar azartinių lošimų riziką, 

• skatinti laisvalaikio praleidimo formas, kurios gali teigiamai paveikti jaunų 

žmonių vystymąsi (socialinį, intelektualinį ir emocinį); 

• išmokti tvarkyti laisvalaikį pagal savo poreikius ir interesus; 

• sukurti erdvę kalbėti apie bendras aistras. 

3. Noro ir motyvacijos mokytis žadinimas: 

• ugdyti mokinių pažintinį smalsumą, sukuriant įvairias tiesioginio kontakto 

su knyga galimybes, 

• formuoti susidomėjimą skaitymu kaip reikalingos informacijos ir įkvėpimo 

šaltiniu įdomiai praleisti laiką bei kaip alternatyvą leisti laiką prie 

kompiuterio, 

• priartinti knygų pasaulį, 

• gerinant galimybes naudotis mokykla ir viešosiomis bibliotekomis 

4. Kūrybinių nuostatų formavimas ir įtvirtinimas:  

• spontaniškos mokinių kūrybinės veiklos sužadinimas,  

• gebėjimų įgyvendinti savo idėjas ugdymas, 

• mąstymo ir kūrybinių gebėjimų ugdymas,  

• vaizduotės, fantazijos ir meninės raiškos ugdymas,  

• galimybių mokiniams pristatyti pasiekimų kūrimas. 



5. Mokymuisi visą gyvenimą reikalingų savybių ugdymas: 

• ugdyti gebėjimą pasirinkti ir vertinti knygas, 

• kalbos ugdymas, mokinio leksikos atsargų turtinimas, 

• Įgyti gebėjimą interpretuoti perskaityto kūrinio turinį, 

• tinkamo elgesio modelių rodymas, 

• gebėjimo empatiškai bendrauti grupėje ugdymas, 

• atsakomybės už bendrą darbą jausmo stiprinimas,  

• didinti jautrumą kultūrinėms vertybėms ir žadinti poreikį nuolat dalyvauti 

kultūros gyvenime, 

• didėjantis jautrumas literatūrinės kalbos grožiui, 

• sudaryti sąlygas dalyvauti kultūros renginiuose. 

6 Terapinis skaitymo poveikis: 

• mokinių savigarbos stiprinimas, skatinant juos dalyvauti įvairioje veikloje, 

• silpnesnių ir nedrąsių mokinių stiprinimas ir aktyvinimas, 

• formuoti ir didinti supratimą apie poreikį suteikti džiaugsmo kitiems, 

• palaikyti ir stiprinti kolegialius ryšius tarp mokinių, 

• suteikti teigiamų emocinių ir estetinių išgyvenimų, kurie sumažina 

psichologinę įtampą. 

 ĮGYVENDINIMO FORMOS 

1. Skaitymo konkursai. 

• "Sleeveface" - konkursas, kurio tikslas - sukurti nuotrauką su 

įkomponuotu knygos viršeliu. 

• Gerai žinomo romano alternatyvaus viršelio konkursas. 

2. Mokyklos iniciatyvos, skatinančios skaitymą. 

• „Skaitymo pertrauka“ – veiksmas, kurio metu per pertrauką tarp pamokų 

sumušamas skaitančių žmonių rekordas. 

• Dalyvavimas visos šalies akcijoje „Kaip aš neskaitau, kai skaitau“. 

• Mokyklos knygų mylėtojų klubo „ZakBookkowani“ sukūrimas. 

• Nacionalinė garsaus skaitymo diena. 

• Uždraustų knygų savaitė. 

• Leisti mokiniams pasiskolinti knygas žiemos ir vasaros atostogoms. 



3. Bendradarbiavimas su apskrities pedagogine biblioteka. 

• Dalyvavimas mokymuose; informavimas apie renginius bibliotekoje. 

• Dalyvavimas bibliotekos organizuojamoje „Bibliotekų naktyje“. 

• Dalyvavimas Gižycko Poviato pedagoginės bibliotekos 

organizuojamuose kultūriniuose renginiuose. 

• Mokiniams ir tėvams teikimas Gižycko Poviato pedagoginės bibliotekos 

parengtais sąrašais ir teminėmis santraukomis. 

• Suteikti mokytojams informaciją apie programas ir IKT priemones, 

padedančias siekti pamokos tikslų. 

• Pristatymų apie interneto saugumą teikimas. 

4. IKT priemonių naudojimas skaitymui skatinti. 

• Naudojimasis mokyklos svetaine ir Facebook skaitymui skatinti. 

• IKT grafikos programų naudojimas kuriant žymes, alternatyvius garsių 

romanų viršelius, plakatus, lankstinukus. 

• Garsinių knygų kūrimas pasirinktiems eilėraščiams per informatikos 

pamokas. 

• Mokinių informavimas apie socialinių kanalų, kuriuose diskutuojama apie 

knygų skaitymą, egzistavimą. 

5. Knygų parodos organizavimas. 

• "Įvertinkite knygą" - lenta su mokinių ir mokytojų pasiūlytų ir įvertintų 

knygų pavadinimais. 

• "Bookflix" lentos - "Netflix" knygų versijos - sukūrimas. 

•  Organizuoti naujų knygų parodas mokyklos skaitykloje. 

• Teminės parodos, skirtos konkrečioms šiuolaikiniam jaunimui artimoms 

temoms. 

• Mokinių darbų paroda. 

• Parodos, skatinančios mokyklos gyvenimo įvykius. 

• Parodos apie mokinių dalyvavimą ES projektuose. 

6. Bibliotekos ir internatinės mokyklos bendradarbiavimas. 

• Įsteigti internatinėje mokykloje mikrobiblioteką, t. y. knygoms skirtą vietą, 

kuri atliktų mažos bibliotekos vaidmenį. Dalijimasis būtų vykdomas 

skolinimo ir grąžinimo pagrindu arba atnešant naują leidinį, t. y. "pasiimk 

knygą ir palik knygą" principu. 



• Žymiausių autorių knygų citatų iškeliavimas į matomas mokyklos 

internato vietas, pavyzdžiui, gatvės meno, t. y. neįprastų optinių iliuzijų 

paveikslų knygų-literatūros temomis, pavidalu.  

• Organizuoti skaitymo akciją "Flashmob", t. y. kartu garsiai skaityti viešoje 

erdvėje arba gamtoje.  

• Sukurti mokyklos internate erdvę, skirtą skaitytojui, - atnaujinti kambarį, 

kuriame žmonės gali atsipalaiduoti ir skaityti knygas bei laikraščius.  

• Vaikų darželių ir vaikų namų auklėtinių skaitymo renginių, kuriuos 

organizuoja mokyklos internate gyvenantys jaunuoliai, organizavimas. 

• Jtraukti jaunimą į susitikimus "Magiškame žodžių rate", kuriuose jie kartu 

garsiai skaito pasirinktą knygą bibliotekoje, kad daugiau susidomėjusių 

klausytojų galėtų skaityti savarankiškai. Toks veiksmas gali tapti gražiu 

įpročiu ir atverti jaunų žmonių akis rašytinio žodžio grožiui bei paskatinti 

juos skaityti savarankiškai. Knygos tema taip pat gali būti įžanga į pokalbį 

svarbiomis temomis. 


