
                                                   Projektas „SKAITAU – ESU!“ 

      „Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui - nes kuo gi mes 

ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo sušildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos 

šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais.“ (Just. Marcinkevičius) Knyga – visaverčio 

gyvenimo, kultūros, tautos dalis.  Skaitymas – tai galimybė pažinti pasaulį ir save. Tačiau vis mažiau žmonių 

(ypač jaunimo),   linkusių laisvalaikį praleisti su knyga. Todėl 2016 metai – Bibliotekų metai. Taigi mūsų 

projektas „Skaitau – esu!“ orientuotas į šių dienų aktualijas. 

Tikslas: 

Ugdyti skaitantį, išprususį Lietuvos pilietį.. 

Uždaviniai: 

1. Populiarinti skaitymą . 

2. Ugdyti kūrybiškumą  
3. Gilinti IKT įgūdžius. 

4. Burti „Saulėtekio“ gimnazijos bendruomenę. 

5. Bendradarbiauti su Šiaulių miesto ugdymo įstaigomis ir bibliotekomis. 

Projekto vadovas 

„Saulėtekio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Loreta Andriuškevičienė. 

Projekto koordinatorius 

„Saulėtekio“ gimnazijos Formaliojo skyriaus vedėjas Malik Agamalijev. 

Organizatoriai 

„Saulėtekio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai Jūratė Montvidienė, Roma Glinskienė, Diana Gilytė, 

Vytautas Šalavėjus, bibliotekos vedėja Dilanta Vasylienė. 

Dalyviai 

„Saulėtekio“ gimnazijos bendruomenė:  I-IV klasių mokiniai, tėvai, mokytojai, Šiaulių miesto ugdymo 

įstaigų atstovai. 

Projekto trukmė 

2016 m. spalio 3 – 22 dienos. 

  

Projekto veikla 

1. „Skaitau šeimoje“ . 

2. „Skaitau Šiauliuose“. 

3. „Skaitau „Saulėtekyje“. 

 

1. „Skaitau šeimoje“ . 

Spalio 3 – 9 dienomis projekto dalyviai (mokiniai, tėvai, mokytojai) skaito savarankiškai savo šeimose. 

Darbo fiksavimas: 

    *  skaitymas; 

    *  skaitomos aplinkos fotografavimas ir filmavimas; 



    *  nuotraukų redagavimas ir vaizdo medžiagos montavimas. 

    Darbo aprašymas: skaitomos knygos autorius ir pavadinimas; skaitovo(ų) vardas, pavardė; klausytojo(ų) 

vardas, pavardė; aplinka – pateikiamos 5 – 8 nuotraukos arba filmuota medžiaga iki 2 minučių. 

     Spalio 5 dieną - Mokytojo dieną – mokytojui skiriami gražiausi posmai. 

Medžiaga siunčiama lietuvių kalbos mokytojams. 

2. „Skaitau Šiauliuose“. 

Spalio 10 – 16 dienomis mokiniai skaito  Šiaulių miesto ugdymo įstaigose (Logopediniame darželyje, 

Gegužių, „Rasos“ progimnazijose, Šiaulių miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje); 

neformalioje aplinkoje. 

Išvyka į literatūrinius Naisius. 

 Darbo fiksavimas: 

    *  skaitymas; 

    *  skaitomos aplinkos fotografavimas ir filmavimas; 

    *  nuotraukų redagavimas ir vaizdo medžiagos montavimas. 

    Darbo aprašymas: skaitomos knygos autorius ir pavadinimas; skaitovo (ų) vardas, pavardė; klausytojo (ų) 

vardas, pavardė; aplinka – pateikiamos 5 – 10 nuotraukų arba filmuota medžiaga iki 3 minučių. 

Medžiaga siunčiama lietuvių kalbos mokytojams. 

3. „Skaitau „Saulėtekyje“. 

Spalio 17 – 23 dienomis projekto dalyviai (mokiniai, tėvai, mokytojai) skaito „Saulėtekio“ gimnazijoje, 

klausosi atvykusių svečių: 

      Spalio 17 dieną kryžiažodžių žaidimas  „Pabirę žodžiai”. 

      Spalio 17 – 19 dienomis po 3 pamokų per pertrauką II aukšto fojė norintys mokiniai, mokytojai skaito 

pasirinktus grožinės literatūros tekstus.  

      Spalio 18, 19 dienomis aktų salėje susitikimas su aktoriumi R. Lukšu, kuris mokiniams skaitys grožinę 

literatūrą. 

      Spalio 19 dieną gimnazijos skaitykloje susitikimas su rašytoja Ramute Sauliene „Kūrybinis skaitymas“. 

      Spalio 20 dieną organizuojamas „Greito viešojo skaitymo“ konkursas. 

      Susitikimas su Šiaulių Dramos teatro aktoriais. 

      Interaktyvus skaitymas – naujas modernus skaitymas: per pamokas, pertraukas skaitomi tekstai 

kompiuteriuose, telefonuose, programos Kahoot  naudojimas, elektroninės bibliotekos „Vyturys“ 

populiarinimas. 

       Grožinės knygos paieškos skaitykloje (paruošiami stendai). 

       Spalio 20 dieną po 3 pamokų baigiamasis renginys – gimnazijos kieme visa bendruomenė  susikibusi 

rankomis kartu garsiai skaito Just. Marcinkevičiaus „Mažvydo“ ištrauką. 


