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Kretingos rajono Svietimo centro direktoriaus
2021 m. balandZio 30 d. isakymu Nr. Yl-44

SKATTYMO SKATTNIMO 202 1 -2023 METU PROGRAUTI XRT,UNGOS RAJONE

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. ,,skaitymo skatinimo 2021-2023 metq programa" Kretingos rajone (toliau - Programa)

paskirtis - formuoti ir vykdyti lokali4 skaitymo skatinimo program4 pagal nacionaling skaitymo

skatinimo politik4, siekiant skatinti ivairaus amZiaus ir skirtingq socialiniq grupiq gyventojq

mofiacd4 skaityti, stiprinti institucini bendradarbiavim4, uZtikrinti skaitym4 skatinandios aplinkos

kiirim4, palaikym4 ir prieinamum4, formuoti visuomenes teigiam4 poZiEri i skaitym4.

2. Programos igyvendinimo laikotarpis - 2021 -2023 metai. .

3. Programos vykdy.tojai ir partneriai - Kretingos rajono savivaldybe, Kretingos rajono

savivaldybes administracijos Svietimo sky,rius, Kretingos rajono Svietimo centras (toliau - Svietimo

centras), Kretingos rajono savivaldybes M. Valandiaus vie5oji biblioteka ir visi jos filialai (toliau -
Vie$oji biblioteka), Kretingos rajono kultfiros centras ir visi jo skyriai (toliau - Kultflros centras),

Kretingos rajono Svietimo istaigos, Kretingos muziejus ir Vyskupo Motiejaus Valandiaus gimtines

muziejus, Kretingos motery informacijos ir mokymo centras, Kretingos trediojo amZiaus

universitetas, rajono spaudos atstovai ir kitos Kretingos rajono bendruomenes.

4. Programa siekiama pletoti skaitymo skatinimo priemoniq prieinamum4 rajono

bendruomenems ir nelgaliems asmenims, daugiau veiklq pasitlyti ikimokyklinio amZiaus vaikams,

ivairesniq veiklq vaikams, paaugliams bei jaunimui. Dideli demesi skirti neskaitandiq arba maiai

skaitandiq visuomen6s nariq, ypad tam tikry amZiaus grupiq, pritraukimui, ankstyvojo skaitymo

igudZiq lavinimui, mokyklinio amZiaus vaikq skaitymo gebejimq stiprinimui, teigiamo poZiflrio i
skaitym4 formavimui, lietuviSkos ir Zemaidiq kUrejq literattros skaitymui bei kitos literattiros

populiarinimui.

5. lgyvendinant Programos tiksl4 ir uZdavinius bus prisidedama prie Valstybes paZangos

strategijos ,,Lietuvos paZangos strategija,,Lietuva 2030*, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo

2012 m. geguZes 1 5 d" nutarimu Nr. IX-201 5 ,,Del Valstybes paZangos strategijos ,,Lietuvos paZangos

strategija ,,Lietuva 2030* patvirtinimo", Valstybines Svietimo 20132022 metq strategijos,

patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodZio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 ,,D01

Valstybines Svietimo 2013-2022 metq strategijos patvirtinimo'., Skaitymo skatinimo 20t9-2024

programos, patvirlintos Lietuvos Respublikos kultfiros ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2018 m. spalio 19 isakymuNr. fV-746N-834,'Kretingos rajono savivaldybes202l-

2023 mett4 strateginio veiklos plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybes tarybos 2021 m.

vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-40.

6. Programoje vartojamos s4vokos:

6.1. Skaitymas vartojama kaip bendrojo raStingumo pagrindas, integrali mokymosi vis4

gyvenim4 dalis ir esmine priemone formuotis k0rybingai, intelektualiai, kriti5kai m4standiai, moraliai

atsakingai ir atvirai asmenybei.

6.2. Skaitymo skatinimas kompleksine priemoniq ir veiksmq visuma, kurios

lgyvendinimas itraukia i skaitymo proces4 neskaitandiuosius, paskatina daugiau skaityti jau



skaitandius ir kurios padeda ivairesnei ir didesnes meninds vertes literaturai tapti prieinamesne visq
amZiaus grupitl, socialiniq statusq ir tautines priklausomybes piliediams.

II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZE

7. Pastaraisiais metais del COVID-I9 susiklosdiusi situacija stipriai pakoregavo daugelio

Zmoniq iprodius, perejimas prie informaciniq technologijq daugelyje sridiq itakojo ir skaitymo
pokydius: remiantis tarptautiniais tyrimais, skaitymo kiekybe ir jam skiriamas laikas nesumaZdjo,

tadiau kokybe i5 esmes pasikeite - nors skaitoma daug ir ivairiais formatais tekstq, tarp jq vis maZesne

dalis tenka vertingai ir susikaupti reikalaujandiai literat[rai.

8. fvairls vaikq raidos tyrimai patvirtina, kad reguliarus skaitymas stimuliuojamait4vaikq
smegenq vystyrn4si, stiprina tevq ir vaiko rySi, be to, ugdo kalb4 ir socialinius bei emocinius

igtrdZius.t Neurologiniai tyrimai atskleide, kad skaitymas ir pana5ios veiklos sumaZina proting

negali4 turindiq pacientq kognityviniq sutrikimq normQ, gerina smegenq veikl4, mahina stres4 ir
neZinomybes baimg.2 Skaitymas savo malonumui padeda ugdyti .empatijq, gerina savgs ir kitq
supratim4, tarpusavio santykius, bendruomeni5kum4, socialing itraukti, gali sumaZinti depresijos

simptomus ir pagerinti savijaut4.3

9.2017 m. atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad spausdint4 knygq laisvalaikiu daZniat skaito

moterys, jaunesni gyventojai (15-19 m.), turintieji aukStqji i5silavinim4, ,,baltosios apykakles",

moksleiviai ir studentai, dirbantys/studijuojantys kult[ros srityje, disponuojantys aukStomis

pajamomis (virS 580 eurq vienam Seimos nariui), didmiesdiq gyventojai.a

10. Gyventojus, negalindius skaitlrti iprasto spausdinto teksto del sensoriniq (aklumo,

silpnaregystes), fiziniq funkcijq, raidos, kompleksiniq ir kitq igimtq ar igytrl sveikatos sutrikimq,

naujausia literatlra aprtpina Lietuvos aklqiq biblioteka, kasmet i5leidZianti daugiau kaip 400

pavadinimq garsiniq knygq ir Zurnalq, leidiniq Brailio ra5tu ir DAISY formatu. 2017 m. atlikto tyrimo
renitatairodos, kad respondentai pasigenda leidiniq ivairoves (vaikq literatflros, klasikos, nuotykines

literat[ros ir knygq laisvalaikiui) ir garsiniq leidiniq kokybes.

11. Ikimokyklinio ugdymo istaigose nepakanka naujausios vaikq literattros ir periodikos

(savivaldybiq vie5qjq ir mokyklq bibliotekq ataskaitos rodo labai menkq fondq komplektavim4 ir
naujosios literaturos tr[kum4)6. Ikimokyklinio ugdymo istaigos, bibliotekos ir kitos skaitymo

skatinimo orgaruzacijos bendradarbiauja retai arba visai nebendradarbiauja, stokojama ir ivairesnio,
tikslingesnio bei inovatyvesnio bendravimo su autoriais.

I Baliutavidiute, E,. Skaitymo igtidZiq ryrimai: skaitytoj4 ugdyti verta nuo pat vaikystes. Esu laimingas, nes skaitau. -
Vilnius: VSf ,,Laikas skaityti", 2015, p. 7-9; Reading witlt children starting in infancy gives lasting literacy boost Prieiga

intemetu: <http://www.aappublications.org/news2 0 17 l05 l 04 lP ASliteracy05M l 7>.
2 Mor. Scientific Evidence That Reading Is Good for You, The Atlantic, 2013-07-08. Prieiga internetu:
<https://www.theatlantic.com/nationallarchivel2013l}T/more-evidence-reading-good-you/313575>.
3 Literature Review: The impact of reading for pleasure and empowerment: The Reading Agency, June 2015. Prieiga
intemetu:
<https://readingagency.org.uk/news/TheYo2Dlmpacto/oZ0ofllo20Reading%o20fof/o20Pleasureo/A0and%20Empowerment.
pdf>.
a Gyventojq dalyvavimas kultiiroje ir pasitenkinimas kult[ros pbslaugomis: galutine tyrimo ataskaita, 2017. Prieiga
internetu: <https://lrkm.lrv.lVlVteisine-informacija/tyrimai-ir-analizes/atlikti-tyrimai-analizes-galimybiu-studijo*.
5 Lietuvos aklqjq bibliotekos vartotojams teikiamq paslaugq vertinimo tyrimas. Prieiga internetu:
<http ://www. labib I i oteka. ltlpublic/PP-tyrimas 20 I 80 I 3 0pdF.
6 https://www.lnb.ltlpaslaugos/bibliotekoms/lietuvos-biblioteku-statistika/savivaldybiu-viesuju-biblioteku-ataskaitos
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12. Lietuvoje vis dar silpnatradicija skaityti Seimoje: 2015 m. V5[,,Laikas skaityti" uZsakyto

tyrimo ,,Lietuviq skaitymo iprodiai" rezultatai rodo, kad lietuviq Seimose nesusiformavgs iprotis
skaityti vaikams iki dvejq metq. Pastebima fu tai, kad Sis amZius nelaikomas svarbiu skaitymo

igiidZiams formuoti -tik27 proc. tevq, auginandiq 0-2 metq vaikus, skiria tam laiko (2014 m. - 33

proc.). Seima yra ypad svarbus faktorius: nuolat JAV pediatry asociacijos atliekami tyrimai teigia,
jog ,,pastovus skaitymas stimuliuoja vaiko smegenq vystymqsi ir sfiprina tevq ir vaikq rySi kritiniu
vaiko vystymosi momentu. Skaitymas ugdo kalbos, raStingumo ir socio-emocinius igldZius kurie

svarbts visam jo gyvenimui. (...) Skaitymas balsu yra vienas efektyviausiq biidq plesti vaiko Lodynq

ir suteikti ra5tingumo Lini5,reikalingq mokyklaiT.

III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI

13. Programos tikslas - ugdyi skaitytoj4 ir lavinti ivairaus amZiaus skait;rtojq skaitymo

igldZius, pasitelkiant tarpinstitucini bendradarbiavim4, sudarant palankias s4lygas rinktis skirtingo
pobldZio skaitymo veiklas, padedandias ugdytis asmenybes kfirybinio, kritinio m4stymo, aplinkos ir
pasaulio paZinimo, intelektualinio tobulejimo, saviugdos bei emocinOs sveikatos lavinimo
kompetencijas.

14. Programos uZdaviniai:

14.1. kurti, modernizuoti, iveiklinti ir palaikyti skaitym4 skatinandiE aplink4 bei uZtikdnti
jos prieinamumq;

14.2. orgarrizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas rajono Vie5osios ir mokyklq bibliotekq, kulttiros

ir Svietimo lstaigq darbuotojq, kaip skaitymo skatinimo specialistq, igfldZiams ir kompetencijoms

tobulinti; )

14.3. stiprinti ivairaus amZiaus skaitytojq skaitymo ig[dZius pasitelkiant Programos veiklas;

14.4. organizuoti renginius, atliepiandius kulttiros bei literat[ros tendencijas uZtikrinant jq

ivairovg ir sklaid4 fvairioms amZiaus grupems;

14.5. formuoti teigiam4 poZiori i skaitym4, populiarinti skaitymo kult[r4 per Siuolaikines

visuomends informavimo priemones.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS IGWENDINIMO PRIEMONES

' 
15. Numatomos Sios Programos igyvendinimo priemones:

15.1. priimti netradicinius sprendimus VieSosios ir mokyklq bibliotekq erdviq iveiklinimui
ir pritaikymui skaitymo skatinimo veikloms vykdyti;

15.2. vykdyti ir dalyvauti akcijose, konkursuose, projektuose, kurti skaitymo erdves;

15.3. inicijuoti Vie5osios ir mokyklq bibliotekq, kult[ros ir Svietimo darbuotojq

kvalifikacij os tobulinim4;

15.4. analizuoti ir skleisti ger4sias VieSosios ir mokyklq bibliotekq veiklos patirtis;

15.5. inicijuoti ir vykdyi kvalifikacijos tobulinimo renginius apie ivairias skaitymo

technikas;

15.6. inicijuoti ir vykdyti ankstyvojo skaitymo igiidZiams lavinti skirtas veiklas;

15.7. rengti veiklas, skirtas stiprinti vaikq psichinius, emocinius, socialinius, kognityvinius

gebejimus pasitelkiant specialistq (psichologq, logopedq, kaniterapijos specialistq ir kt.) pagalb4;

7 http:llpediatrics.aappublications.org/content/pediafficslearly12014106l19lpeds.20l4-1384.full.pdf.



15.8. rengti veiklas, skirtas stiprinti mokiniq skaitymo gebejimus pasitelkiant k[rybi5k4

literaturo s populiarinim4, modernias skaitymo strategij as ;

I 5.9. organizuoti, vykdyti skaitymo programas;

15.10. organizuoti renginius ir kitas veiklas, skatinandias skaityti Zemaidiq k[rejq literatflr4

bei igalinandius perteikti literatlrinio ir tarmi5ko teksto skambesi, jo savitumq;

15.11. rengti ir igyvendinti projektus, skirtus neskaitaritiems irlar malai skaitantiems

bendruomen6s nariams;

| 5 .12. aktualizuoti literatur4, iveiklinant virtualias priemones;

15.13. organizuoti, rengti kultfiros renginius, kurie skatintq domejim4si lietuviq literatura;

15.14. organizuoti veiklas, formuojandias teigiam4 poZilri i skaitymo vertg ir kultrlr4,

gerinandias skaitandio Zmogaus irlar su literatlra ir skaitymu bei knygomis susijusitl institucijq

ivaizdi;
1 5. 1 5. dalintis gerqa patirtimi, vie5inti Programos veiklas.

V SKYRIUS
PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

16. Sios Programos vertinimo kriterijai:

1 6.1. Programos veiklq prieinamumo padidejimas;

| 6.2. dalyvauj andiq Pro gramos veiklose skaidius ;

16.3. naujo formato renginiq, projektq, priemoniq, skirtq skaitymui skatinti, skaidius.

VI SKYRIUS
, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Programa igyvendinam a pagal Svietimo centro direktoriaus isakymu tvirtinam4

Programos metini veiksmq plan1, kuriame nurodomos uZdaviniams fgyvendinti numatytos

priemones, atsakingi vykdytojai, tiksline grupe bei igyvendinimo laikas.

18. Programos veiksmq planas rengiamas kalendoriniams metams.

19. Programos rengimo darbo grupe kasmet ivertina veiksmq plano igyvendinim4 ir teikia

pasifrlymus, koreguoj a program4 bendru sutarimu.

20. Prograrnos igyvendinim4 koordinuoja ir stebesenq atlieka Svietimo centras, Programos

prieZitrr4 atlieka S vietirno skyr.ius.


