„Knyga augina asmenybę“
Panevėžio rajono švietimo centras įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos dalinai
finansuojamą skaitymo skatinimo projektą „Knyga augina asmenybę“. Projekto tikslas – skatinti
vaikų skaitymą, ugdyti motyvuotą, savarankišką, kūrybingą aktyviai veikiantį skaitytoją, siekti, kad
skaitymas taptų gyvenimo būdu.
Projekto įgyvendinimo komanda – Panevėžio rajono Raguvos ir Velžio gimnazijų, Paliūniškio ir
Berčiūnų pagrindinių mokyklų bibliotekininkai kartu su 3–4 ir 5–8 klasių moksleiviais. Projekto
partneriai – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius,
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
Šiuolaikinis gyvenimo tempas, technikos pasiekimai (kompiuteris, mobilieji žaidimai)
tampa patogesniu vaiko ir jaunimo draugu ir išstumia knygą. Pastebima problema – knygos
poreikio, motyvacijos skaityti stoka, jaunimo tarpusavio bendravimo stygius. Šiuo projektu
stengsimės įprasminti pagarbą knygai ir padėti suprasti, kad šiuolaikiniam jaunimui,
besinaudojančiam moderniais informacijos šaltiniais, knygų skaitymas suteikia daug malonumo,
padeda ugdyti dvasines vertybes, ko negali jokie technikos stebuklai. Priminti, kad skaitymas –
būdas bendrauti, suprasti pasaulį ir save. Daugeliui vaikų sunkiai sekasi draugauti su knyga. Labai
svarbu skatinti, o ne liepti ar versti skaityti. Todėl projekto metu bus taikomi įvairūs kūrybiško
bendravimo su knyga būdai ir metodai: susitikimai su rašytojais ( K. Kasparavičiumi, V.
Palčinskaite, K.Gudonyte), naktiniai knygų skaitymai ir aptarimai Ustronės muziejuje, piešinių
konkursas-paroda „Tu knygą pamėgsi – tave pamėgs visas pasaulis“. Per edukacinius užsiėmimus,
projektinę pažintinę veiklą bus siekiama padėti suprasti skaitymo raštingumo svarbą, kuri skatina ir
ugdo kritinį mąstymą, kūrybiškumą, lavina pažintinius gebėjimus, kelia intelektualinę vertę.
Edukacinio užsiėmimo „Knygos kelias“ metu rašytoja ir dailininkė Sigutė Ach su vaikais aptars
visą knygos kelią, supažindins su leidėjo ir spaustuvininko specialybėmis. Vaikai patys įsiriš savo
susikurtą knygelę.
Lietuvos Respublikos Seimui 2016-uosius metus paskelbus Bibliotekų metais,
projekto metu bus vykdomos veiklos, skirtos mokyklų bibliotekininkams ir Panevėžio rajono
viešųjų bibliotekų darbuotojams. Vyksime į edukacinę išvyką – Latvijos nacionalinę biblioteką.
Lankysimės Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje, dalinsimės vaikų skaitymo skatinimo patirtimi,
aptarsime koks bibliotekininko vaidmuo vaiko ugdymo procese. Iš projekto lėšų mokyklų
bibliotekų fondai pasipildys programinėmis ir naujomis vaikų literatūros knygomis.
Kviečiame visas Panevėžio rajono mokyklas aktyviai dalyvauti siūlomose projekto
veiklose, žadinti vaikų norą domėtis knygomis ir auginti brandžią asmenybę.
Projekto vadovė – Panevėžio rajono švietimo
centro metodininkė Loreta Šalčiūnienė

