KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO VIDURINĖ MOKYKLA
PROJEKTO
„SKAITYKIME KARTU" APRAŠYMAS
Projekto
pavadinimas
Projekto trukmė

„Skaitykime kartu“
Nuo 2005 metų. Tęstinis

Projekto vertė

Projekto trumpas
apibūdinimas

Projekto dalyviai
Projekto vadovas/
koordinatorius

Projekto tikslas – ugdyti sąmoningus skaitytojus, puoselėti meilę knygai,
siekiant, kad skaitymas taptų neatskiriama augančios asmenybės dalimi.
Projekto uždaviniai:
• Skatinti gebėjimą rinktis knygas ir gebėti jas aptarti.
• Paminėti svarbius lietuvių ir visuotinės literatūros jubiliejus, žymias
kūrėjų sukaktis.
• Rengti knygos populiarinimo akcijas.
Penktų-dešimtų klasių mokiniai (5с, 6 bendrasis pogrupis, 9c, 10b)
Aldona Kruševičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Projekto veiklos rezultatas, tęstinumas
Ne visi vaikai savaime mėgsta skaityti, kai kuriems reikia suaugusiojo paskatinimo, ir knyga tokiam
tampa neatskiriama gyvenimo dalimi. Deja, nemažai ir tokių, kurie nenori skaityti nei paraginti, nei
sudominti. Kad skaitytų kiek galima daugiau paauglių, ir buvo pradėtas ilgalaikis projektas „Skaitykime
kartu“. Mokytoja skaito knygas, skirtas paaugliams, rekomenduoja perskaityti mokiniams. Kabinete yra
nemaža mokytojos knygų biblioteka tokių leidinių, kokių mokyklos bibliotekoje nėra. Iš tos kabineto
bibliotekos mokiniai ima knygas, jas skaito, paskui individualiai su mokytoja aptaria. Jei mokinys skaitė
įdomią knygą, o mokytoja jos neskaitė, mokytoja skolinasi iš mokinio knygą ir perskaičiusi aptaria
individualiai su vaiku ar vaikais, jau perskaičiusiais knygą. Kai kurie specialiai ieško knygų, kurios
mokytoja būtų neskaičiusi, kad galėtų mokytojai „užduoti namų darbų“. Dėl to dar linksmiau. Rengiamos
įvairios akcijos. Pavyzdžiui, minėdami Knygnešio dieną, surengėme akciją „Dovanoju – paskaityk“.
Mieste praeiviams dovanojome knygų, linkėdami paskaityti ir primindami, kad minime Knygnešio dieną.
Apie tą akciją rašė „Pajūrio naujienos“.
Minėdami Tarptautinę vaikų knygų dieną, mokykloje kasmet per vieną pertrauką dovanojame
knygų skirtukus visiems, kurie ima iš bibliotekos knygą, visiems, kurie per pertrauką koridoriuje skaito
knygą.
Minime ir rašytojų jubiliejus. Bendrai aptariame knygas. Bendrai jas ir skaitome. Pavyzdžiui,
bibliotekoje nėra labai populiarių Gendručio Morkūno knygų, tai mokytoja surengė po pamokų garsinį
skaitymą ir mes, turėdami vieną knygą, visi išgirdome ir aptarėme jos turinį.

2004 m. gruodis.
Tradicinė knygų aptarimo popietė, kurioje, apžvelgiant metų skaitinius, kiekvienas pristato po vieną
labiausiai patikusią knygą. Tą popietę projekto dalyviai jau ima vadinti „Knygų muge“.

2005 m. gruodis.
Popietei pasibaigus. Mintys apie skaitytas knygas padovanojo idėją, kad ir patys galime knygą
parašyti. Parašėme. Pristatėme. Yra ir vienintelis popierinis variantas, saugomas 7 kabinete, ir garsinė
pateiktis.

2006 m. pavasaris.
Skaistė Puidokaitė, dabar jau baigusi mokyklą moksleivė, perskaičiusi Icchoko Mero knygą
„Geltonas lopas“, sukūrė iliustraciją. Kadangi „Geltonas lopas“ visiems projekto dalyviams labai patiko,
buvo surengtas viešas knygos aptarimas, pasikvietėme į popietę ir kitų klasių mokinius.

2007 m.
Mokykloje minime mėgstamos rašytojos Astridos Lindgren 100-ąsias gimimo metines. Rašėme
laiškus A.Lindgren pasakų veikėjams, parengėme išsamius pranešimus apie skaitytas knygas. Popietė
buvo labai rimta, nors rašytojos knygos tiesiog žaižaruoja linksmybėmis ir sąmoju.
Paskui dalyvavome Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus ir IBBY
Lietuvos skyriaus surengtame konkurse. Jame buvo apdovanotas Laurynas Navasaitis, kuris tuomet buvo
aštuntokas.

2008 m.
Mūsų projekto dalyviai su Kretingos savivaldybės viešosios M.Valančiaus bibliotekos Vaikų
skyriumi surengė literatūrinę popietę „Mes atėjome iš A.Lindgren knygų“ , skirtą mažiesiems
skaitytojams. Ten buvome surengę ir savo iliustracijų skaitytoms knygoms parodą. Atvyko į popietę
skaitytojų iš Vydmantų, atėjo iš Kretingos kitų mokyklų.

Popietė visiems labai patiko. Pasibaigus popietei, neskubėjome skirstytis – mūsų laukė tortas.

2008 m. buvo paskelbti Skaitymo metais. Mes manome, kad nuo tų metų prasidėjo Skaitymo era.
Rinkome aktyviausius skaitytojus. Mokytoja juos apdovanojo knygomis, parkeriukais ir atminimo
ženkleliais, kuriuos atsiuntė IBBY skyrius. Nemažai popiečių surengta ir 2009, 2010 metais.

Pažymėtina popietė, skirta rašytojos Vytautės Žilinskaitės 80-čiui.

2011 m.
Tarptautinę vaikų knygos dieną minėjome Šiaulių dramos teatre, kur vykome pakviesti IBBY
Lietuvos skyriaus. Ten ne vienas iš mūsų pirmą kartą pamatė rašytoją, vertėją ar vadovėlio autorių.
Liūdna buvo, kad pamėgto rašytojo Gendručio Morkūno gyvybę pasiglemžė sunki liga, bet jo knyga
„Velniškai karštos atostogos“ buvo paskelbta geriausia metų knyga paaugliams, tad mes negailėjome
katučių, kai rašytojui skirtą apdovanojimą atsiėmė jo žmona Regina Morkūnienė. Apdovanojimą įteikė
vaikų literatūros tyrinėtojas ir vadovėlių mokiniams autorius Kęstutis Urba.
Rugsėjį pradėjome popiete apie rašytojus, kurių jubiliejus minime šiais mokslo metais, o sausio
mėnesį paminėjome pirmosios lietuviškos knygos 465 metines. Mūsų laukia kiti renginiai ir skaitomos
knygos, nes mes nepamirštame kasdien pasiteirauti: „Labas, ką skaitai?“, nes tai mūsų, projekto dalyvių,
šūkis. Tiesa, kai kurie projekto dalyviai jau norėtų, kad mes būtume ne projekto dalyviai, o skaitytojų
klubo nariai.
Mokyklos svetainė
Informacija apie
http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai
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