
KRETINGOS MARIJOS TIŠKEVIČIŪTĖS MOKYKLA 

 

SKAITYMO IR TEKSTO  SUVOKIMO GEBĖJIMŲ SKATINIMO PROGRAMA 

„SKAITYK, MĄSTYK, PAŽINK“  

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

I. Projekto idėjos pagrindimas duomenimis (situacijos apibūdinimas ir poreikio įvertinimas): 

2013 m. vyko mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas. Didžioji dalis veiklų įvertinta 

„labai gerai“ (8 iš 15), „gerai“ (3 iš 15). Tačiau keturias sritis dar turėtume tobulinti. Nusprendėme, 

kad,  sekdami vertintojų rekomendacijomis, stipriosios veiklos pusėmis dalinsimės su kolegomis 

šalyje, už mokyklos ribų, o keletą iš tobulintinų sričių, galime įveikti vykdydami projektines, 

netradicines veiklas.  

2011 m. mokykla dalyvavo TIMSS ir PIRLS tyrimuose, 2014 m. atliko standartizuotus 

testus (NEC). Tyrimų ir testų rezultatai nenuvylė, tačiau išryškino problemiškas sritis: mokinių 

skaitymo ir teksto suvokimo vidutinius gebėjimus. Taip pat didesnio pedagogų dėmesio reikalauja 

ir gamtamokslinis ugdymas.  

Remiantis išorinio vertinimo ir Nacionalinio egzaminų centro išvadomis ir 

rekomendacijomis mūsų mokyklai, taip pat neraminančiais 2012 m. bendrovės „Vilmorus“ atlikto 

Lietuvos piliečių skaitymo įgūdžių bei įpročių tyrimo rezultatais, nuspręsta įstaigoje vykdyti 

skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimų skatinimo programą „Skaityk, mąstyk, pažink“ visose 

ugdymo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir specialiojo ugdymo) pakopose, programos 

vykdymui ir įgyvendinimui pasitelkiant ugdytinių šeimas.  

Tekstas yra pagrindas mokantis bet kurio dalyko, todėl sieksime skaitymą paversti mąstymo 

procesu, reikalaujančiu aktyvios skaitančiojo veiklos.  

 

II. Programos vykdymo trukmė: 

Programa vykdoma nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. 

 

III. Programos įgyvendinimo partneriai ir jų vaidmuo projekte: 

 Kretingos muziejus teikia istorinių, kraštotyrinių faktų pažinimo ir edukacinę pagalbą. 

 Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka padeda organizuoti 

susitikimus su kuriančiais rašytojais, padeda susipažįstant su anksčiau gyvenusių lietuvių ir užsienio 

rašytojų biografija ir kūryba, padeda organizuojant popietes, diskusijas, knygų pristatymus ir 

aptarimus. 

 Dienos veiklos centras prisideda prie renginių organizavimo, stiprinant ryšius tarp dviejų 

įstaigų bendruomenių. 

 

IV. Programos įgyvendinimo grupė (vardai ir pavardės, pareigos, vaidmuo projekte): 

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Vaidmuo programoje 

1.  Ieva Rukšienė Direktorė Programos priežiūra ir 

administravimas 

2.  Nijolė Vasiliauskienė Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Programos priežiūra ir 

administravimas 

3.  Lina Jadenkuvienė Pradinių klasių 

mokytoja 

Programos priežiūra ir 

administravimas 



4.  Audronė Klapatauskienė Pradinių klasių 

mokytoja 

Programos vykdymas ir 

administravimas pradiniame 

ugdyme 

5.  Aurelija Lukošienė Specialioji pedagogė, 

lavinamosios klasės 

mokytoja 

Programos vykdymas ir 

administravimas specialiajame  

ugdyme  

6.  Dalia Statnickienė Kūno kultūros 

mokytoja 

Programos vykdymas ir 

administravimas specialiajame  

ugdyme 

7.  Asta Sabaliauskienė Auklėtoja Programos vykdymas ir 

administravimas 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme 

 

V. Programos įgyvendinimo veiksmų planas:  

Eil. 

Nr. 

Numatomos veiklos 

(darbai, priemonės, renginiai ir kt.) 

Numatomas 

vykdymo 

laikas 

Vykdytojas  

1.  Skaitymas su artimaisiais: tėvai, seneliai seka 

pasakas grupės vaikams.  

Bent kartą 

per mėnesį 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

2.  Tėveliai įrašo pasaką į žaislą „Meškiuką -

Sapniuką“, kuri klausoma prieš pietų miegą. 

Kasdien 

programos 

vykdymo 

metu 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

3.  Aktyvus grožinės literatūros kūrinio klausymas: 

įgarsinant, vaidinant, siejant tekstą su savimi, 

užbaigiant žinomų pasakų frazes. 

Kartą per dvi 

savaites 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

grupės ir specialiojo 

ugdymo klasės 

4.  Literatūros kūrinio ir jo ekranizacijos lyginimas, 

aptarimas (emocijos, raiškos priemonės), 

diskusijos. 

2 dienas 

kiekvieno 

mėnesio 

pirmą savaitę 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 

specialiojo ir bendrojo 

ugdymo klasės 

5.  Skaitymas su artimaisiais (mama, seneliu, broliu 

ir t.t.) įvairiu metu ir įvairiose vietose (laikraštis 

prie pusryčių stalo, pasaka prieš miegą, linksmos 

istorijos, anekdotai kelionėse ir pan.). 

Bent kartą 

per mėnesį 

Pradinio ugdymo ir 

specialiojo ugdymo 

klasės 

6.  „Skaitymo mokyklėlės“ užsiėmimai: knygų 

aptarimas, diskusijos, literatūrinių personažų 

charakterių analizė, inscenizacija, laiškų kūrinių 

veikėjams rašymas, rašinių skaitytų knygų tema 

rašymas,  interaktyvusis skaitymas (grafinis 

informacijos pateikimas, kūriniuose minimų 

faktų, detalių vertinimas iš mokslo pusės), 

skaitymo balsu popietės  ir pan. 

Kartą per dvi 

savaites 

Bendrojo ugdymo  

klasių mokiniai 



7.  „Skaitymo mokyklėlės“ užsiėmimai: knygų 

aptarimas, inscenizacija, interaktyvusis 

skaitymas (sujungti, atrasti, pritaikyti, atpažinti, 

aktyviai klausyti) skaitymo balsu popietės  ir 

pan.  

Kartą per dvi 

savaites 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 

specialiųjų klasių 

mokiniai 

8.  Vyresnieji mokiniai, jų tėvai, mokytojai, 

bendrauja (skaito) su dienos veiklos centro 

bendruomene. 

Kartą per 

pusmetį  

Specialiojo ugdymo, 

bendrojo ugdymo 4 

klasių mokiniai, jų 

tėvai ir mokytojai, 

Dienos veiklos centro 

lankytojai, 

darbuotojai. 

9.  Keitimasis, dalijimasis knygomis – „Skaičiau ir 

siūlau Tau“. 

Kiekvieno 

mėnesio 

pirmą dieną 

Programos dalyviai 

(pagal pageidavimą) 

10.  Pažintinė kelionė į Židikus (Marijos 

Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos muziejaus ir 

kapo lankymas).  

Kartą per 

metus 

Specialiojo ugdymo 

mokiniai 

11.  Pažintinė kelionė į Joniškį (Jono Avyžiaus 

gimtinės ir muziejaus lankymas). 

Kartą per 

metus 

Bendrojo ugdymo 1-ų 

klasių mokiniai 

12.  Pažintinė kelionė į Marijampolę (Anzelmo 

Matučio muziejaus Zomčinėje lankymas). 

Kartą per 

metus 

Bendrojo ugdymo 2-ų 

klasių mokiniai 

13.  Pažintinė kelionė į Anykščius (Jono Biliūno 

gimtinės ir muziejaus lankymas). 

Kartą per 

metus 

Bendrojo ugdymo 3-ų 

klasių mokiniai 

14.  Pažintinė kelionė į Jurbarką (Petro Cvirkos 

gimtinės ir muziejaus lankymas). 

Kartą per 

metus 

Bendrojo ugdymo 4-ų 

klasių mokiniai 

15.  Sveikatingumo savaitė ,,Sveiko skaitymo 

paslaptys‘‘ (susitikimas su akių ligų gydytoja, 

atmintinės ruošimas, mankštos pratimai tarp/po 

skaitymų, stambiosios ir smulkiosios motorikos, 

padedančios vystyti kalbos ir mąstymo įgūdžius 

stimuliavimo būdai, pratimų deriniai) 

Paskutinę 

mokslo metų 

savaitę 

Programos dalyviai 

16.  Išvyka į Klaipėdos žvejų rūmus, spektaklių 

stebėjimas. 

Kartą per 

metus 

Specialiojo ugdymo ir 

bendrojo ugdymo  

klasių mokiniai 

17.  Susitikimai su rašytojais. Pagal 

bibliotekos 

grafiką  

 

Kretingos rajono 

savivaldybės M. 

Valančiaus viešoji 

biblioteka 

18.  Informacinių tekstų skaitymas ir pritaikymas: 

patiekalų gaminimas pagal receptus; kelionės 

planavimas pasitelkiant žemėlapius, kelionės 

vadovus; informacijos rinkimas prieš numatomą 

neeilinę dieną (pvz.: išvyką į žirgyną) ir pan. 

Kartą per 

mėnesį 

 

Visi programos 

dalyviai 



19.  Skaityti ir kartu su šeimos nariais  

eksperimentuoti: tyrinėti mus supantį pasaulį, 

suprasti gamtos reiškinius, išsiaiškinti, kaip 

veikia prietaisai ir įrankiai, kuriuos naudojame 

kasdieniame gyvenime. Susipažinti su aprašytais 

eksperimentais ir juos bandyti atlikti. 

Kartą per 

pusmetį 

 

Visi programos 

dalyviai 

20.  Raiškiojo skaitymo konkursas.  Pagal 

bibliotekos 

grafiką 

Kretingos rajono 

savivaldybės M. 

Valančiaus viešoji 

biblioteka 

21.  Susitikimas su Kretingos krašto rašytojais, 

dalyvavimas edukacinėje programoje „Tavo 

gimtasis kraštas“. 

Pagal 

muziejaus 

grafiką 

Kretingos muziejus 

22.  Naktis su knyga įstaigoje (teminis skaitymas, 

inscenizacijos, improvizacijos). 

Kartą per 

metus 

Visi programos 

dalyviai ir partneriai 

(pagal pageidavimą) 

23.  Susitikimas su kretingiškiu kompozitoriumi 

Aloyzu Žiliu ir jo vadovaujamu vaikų choru 

(žodžio galios, ekspresijos, jausmų perteikimo 

suvokimas). 

2015-04-02 Programos dalyviai 

24.  Kūrinių inscenizavimas,  atliktų eksperimentų 

namuose aprašymai, sukurtų pasakų aprašymai 

su iliustracijomis, kelionių aprašymai su 

nuotraukomis ir pan., programos baigiamojo 

renginio metu.  

2016-01-05 . Visi programos 

dalyviai 

 

VI. Planuojami rezultatai ir jų matavimas: 

 Sužadintas skaitymo poreikis ir motyvacija ugdo skaitytojus, kuriems dėl to, kad patys 

skaito ir jiems su pasitenkinimu skaitoma, geriau sekasi mokytis, siekti tikslų bei įveikti įvairius 

iššūkius. Labiau vystomi kalbos įgūdžiai, gebėjimas suprasti tekstus, gerinami mąstymo įgūdžiai, 

gebėjimas samprotauti ir mąstyti kritiškai, didėja ugdytinių savęs vertinimas, puoselėjamos ir 

išgyvenamos moralinės vertybės. Gerėja ugdytinių santykiai šeimoje ir tarp bendraamžių, didesni 

įsipareigojimai padidina ugdytinių tėvų/globėjų atsakomybę už ugdymo rezultatus. Gerėja visų 

sričių ugdymo rezultatai, asmeniniai mokinių pasiekimai, kurie patikrinami baigiamaisiais, 

standartizuotais testais, atliekama lyginamoji analizė. 

VII. Programos tęstinumas – inovacijos tąsa, orientavimasis į ugdymo kokybės, mokyklos 

klimato gerinimą, mokinių pasiekimų didinimą, ugdymo proceso organizavimo tobulinimą: 

 Skaitymo skatinimas – skiriamasis mokyklos bruožas, prioritetas (kaip šiuo metu – sveika 

gyvensena), gabius ugdytinius pasitelkiant programos pristatymui ir sklaidai už mokyklos ribų. 

 Mokinių pasiekimų lyginamosios analizės (atliekamos kas 1 metus) išvadų panaudojimas 

ugdymo kokybės gerinimui ir programos efektyvumo didinimui.  

 Programos veiklų teikiama galimybė diferencijuoti ugdymo turinį, susieti kelis 

mokomuosius dalykus, integruoti ugdymą (sieti su gyvenimu) prisideda prie ugdymo proceso 

įvairinimo, gerinimo.  



 Ateityje numatoma tęsti programos idėją ir ją susieti su gamtamokslinių gebėjimų ugdymu 

ir tobulinimu. 

 

VIII. Programos rezultatų ir veiklos viešinimas:  

Programos veiklos ir rezultatai atsispindės įstaigos internetinėje erdvėje programos 

apžvalgoje, bus skaitomi pranešimai rajoninėse konferencijose pedagogų bendruomenei, ugdytinių 

tėvai skleis idėją ir patirtį vietos bendruomenei. 

 

 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė     Lina Jadenkuvienė 

 

 

____________________________ 

 


