
 

 

„Erasmus+ programos projektas  

“Efektyvios mokinių skaitymo skatinimo strategijos“  

Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421 

ALYTAUS DAINAVOS PROGIMNAZIJA  

BIBLIOTEKOS SKAITYMO SKATINIMO STRATEGIJA 

SKAITYMO SVARBA IR PRASMĖ 

Knygos – vienas geriausių intelektualaus laisvalaikio praleidimo būdų. Jos 

skatina tobulėti, išmokti kažką naujo, pateikia atsakymus į daugelį klausimų. 

Norėdamos suprasti vieną ar kitą knygos mintį, epizodą, mūsų smegenys turi nuolat 

galvoti, todėl skaitymas skatina daugiau mąstyti. Knygos – pagrindinė mokymosi 

priemonė. Knygos padeda lengviau ir paprasčiau paaiškinti ir įsisavinti įvairius dalykus. 

Jose perskaitoma informacija paprastai turi daugiau naudos nei diskusijos ar kiti 

mokymosi būdai.  

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Bibliotekoje yra 9402 vnt. dokumentų. Iš jų grožinės ir vaikų literatūros – 9166 vnt. 

Skaitytojai: 

1-4 kl. skaito 86% 

5-8 kl.- 41% 

Darbuotojai – 12% 

Fondo apyvarta 8,8% 

Apyvarta nėra didelė todėl, kad trūksta vaikų ir paauglių naujausios 

literatūros, pagal bendrąsias lietuvių kalbos ugdymo programas mokiniams privalomos 

perskaityti literatūros. 2021 m. mokiniai statistiškai mažiau skaitė bibliotekoje dėl 

COVID-19 situacijos šalyje ir mokinių ugdymo nuotoliniu būdu. 

Apyvartai padidinti reikėtų atnaujinti vaikų ir paauglių grožinės literatūros 

fondą, įkurti naujas erdves (poilsio zoną, žaidimų salelę, individualią erdvę), nupirkti 

stalo žaidimų, daugiau dėmesio skirti individualiems pokalbiams su mažai skaitančiais 

mokiniais, organizuoti susitikimus su rašytojais, mokslininkais, kurie mokėsi mūsų 

mokykloje, daugiau kokybiškų teminių parodų.  



BIBLIOTEKOS SKAITYMO SKATINIMO STRATEGIJOS TIKSLAI 

Progimnazijos bibliotekos tikslai: 

• didinti skaitančių mokinių skaičių; 

• kurti skaitymą skatinančią aplinką. 

Veiklos skaitymo skatinimo strategijos tikslams pasiekti 

Data Veikla 

Ruduo (rugsėjis, 

spalis, lapkritis) 

Šiaurės šalių literatūros savaitė.  

Skaitome kūrinių ištraukas, jas iliustruojame, rankdarbių 

paroda „Kad nesušaltų troliai...“ 

Žiema (gruodis, 

sausis, vasaris) 

Knygų Kalėdos. Dovanoja knygas bibliotekai. Garsiniai 

skaitymai. 

Popietė „Jurgis Kunčinas – poetas, prozininkas, eseistas, 

vertėjas“. 

Leidinių paroda skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. 

Tarptautinio knygų skirtukų manų projekto pristatymas. 

Pavasaris (kovas, 

balandis, gegužė) 

Knygnešio diena. Supažindinami mokiniai su lietuviškų 

knygų draudimo laikotarpiu. Mokiniai pristato namų 

darbus. Viktorina. 

Tarptautinė vaikiškos knygos diena. Garsiniai skaitymai. 

Animaciniai filmukai. Piešiniai. 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Garsiniai 

skaitymai. Viktorina. 

Vasara (birželis, liepa, 

rugpjūtis) 
Dalyvavimas iššūkyje „Vasara su knyga“. 

REKOMENDACIJOS 

1. Nuolat atnaujinti bibliotekos grožinės literatūros fondą; 

2. Organizuoti garsinio skaitymo pamokėles bibliotekoje pradinukams; 

3. Organizuoti susipažinimo su informacine paieška užsiėmimus 5-8 

klasių mokiniams; 

4. Kurti naujas skaitymo erdves (turėtų būti abonementas, tylioji 

skaitykla, žaidimų salelė, poilsio zona, individuali erdvė); 

5. Prenumeruoti periodinę spaudą mokiniams; 

6. Esant galimybei įvesti papildomą bibliotekininko etatą. 


