EDUKACINĖ PROGRAMA

„Knygos paaugliams ir jaunimui: kaip sužinoti ir kaip pasirinkti“
1. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)
Šiuolaikinis knygų pasaulis labai platus ir įvairialypis. Šalia geros literatūros yra daug menkavertės.
Todėl svarbu mokėti informaciją apie knygą susirasti, apibendrinti ir panaudoti, taupant savo laiką ir
gilinant žinias. Be to, panaudojant panašius kriterijus, galima vertinti informaciją apie kino filmus,
DVD įrašus ir kitus dalykus, reikalingus mokymuisi bei laisvalaikiui. Programa „Knygos paaugliams
ir jaunimui: kur sužinoti ir kaip pasirinkti“ skirta supažindinti vidutinio ir vyresnio mokyklinio
amžiaus vaikus bei jų ugdymo, skaitymo skatinimo specialistus su informacija, kuri padeda aktyviai,
greitai pasirinkti lektūrą pagal poreikius ir pomėgius.
2. Programos tikslas
Išmokyti vidutinio ir vyresnio mokyklinio amžiaus vaikus tikslingai pasirinkti jam reikalingą
literatūrą skaitymui, susirasti, apibendrinti ir panaudoti informaciją savo poreikiams bei pomėgiams.
3. Programos uždaviniai
1. Parodyti, kaip ir iš kur gauti reikalingą informaciją apie knygas.
2. Išmokyti, kaip gautą informaciją apibendrinti ir tikslingai panaudoti savo poreikiams ( renkantis
skaitymą kaip mokymosi, žinių priemonę ar laisvalaikio praleidimo būdą).
3. Skatinti skaitymą, kaip priemonę tobulinti bei gilinti savo žinias, kalbos ir bendravimo įgūdžius,
turiningą laisvalaikio praleidimo formą.
4. Išmokyti pritaikyti įgytas žinias, pasirenkant kitas informacijos priemones ar laikmenas, paieškos
vietas.
4. Programos turinys (įgyvendinimas: etapai arba temos, užsiėmimų pobūdis ir trukmė (teorija /
praktika / kūrybinės užduotys).
1 etapas: Edukacinė programa „Knygos paaugliams ir jaunimui: kaip sužinoti ir kaip pasirinkti“.
Informacija apie knygą ir jos turinį pačioje knygoje:
– knygos viršelis, jo dizainas, duomenys apie kūrinį viršelyje, atvarte;
- titulinis puslapis;
- paskutinis puslapis.
Informacija apie knygas internete:
- didžiausių knygų leidyklų, knygynų, internetinių knygų parduotuvių
svetainės, informacijos apie knygą pateikimas jose (knygynų tinklas
„Pegasas“, „Alma Littera“, „Tyto alba“, „Baltos lankos“, „Nieko rimto“,
„Knygos.lt“, „Obuolys“, LLVS tinklapis ir kt.);
- Literatūrinės svetainės rašantiems, skaitantiems, vertinantiems
perskaitytas knygas, besidalinantiems mintimis apie kūrybą ir skaitytas
knygas („Rašyk.lt“, „Skaityta.lt“ ir kt.);
- Tinklapiai, skirti skaityti knygas online arba atsisiunčiant į savo
elektroninį įrenginį („Visosknygos.lt“ ir kt.);
- Paieškos interneto tinklapiuose ir atrankos kriterijai ir galimybės;
- Svetainė www.skaitymometai.lt;
- Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos svetainė www.psvb.lt .
Skaidrės. Trukmė 45 min.

2 etapas: Praktinė užduotis: informacijos apie pasiūlytą knygą (autorių, kūrinį, temą ir kt.) paieška,
rinkimas, apibendrinimas, dalinimasis gauta informacija su draugais.
Darbas grupėmis arba visiems bendras (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus). Trukmė 15-20 min.
8. Renginio vieta, data ir laikas.
Renginio vietą ir laiką pasirenka programos dalyviai, suderinę su programos rengėju. Renginys gali
vykti mokyklose, bibliotekose, vaikų dienos centruose, kur yra techninės galimybės (multimedija,
kompiuteriai, internetas).
9. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:
9.1. Mokomoji medžiaga
Eil.
Nr.

Temos

1.

„Knygos paaugliams ir
jaunimui: kaip sužinoti
ir kaip pasirinkti“
Praktinė informacijos
paieškos užduotis

2.

Mokomosios medžiagos pavadinimas

Mokomosios
medžiagos apimtis

Pranešimas

31 skaidrė

Knygos paaugliams

4-5 (priklausomai nuo
dalyvių skaičiaus)

9.2. Techninės priemonės
Multimedija, kompiuteris (-iai), internetas
9.3. Reikalingos priemonės (nurodyti, kokias priemones dalyvis turi atsinešti)
nėra
10. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas
1. Populiarieji paauglių serialai: Prano Mašioto 2006m. seminaro medžiaga.- Vilnius, 2008.
2. Žodžiai apie knygą: skaitytojo kraitė/ G. Raguotienė.- Vilnius, 1998.
3. Ar tikrai nepatogi ir būtina?/ M. Mikalajūnas.- Rubinaitis, 2010, Nr. 3, p. 26.
4. Skaitymo malonumas ar kančia?../ A. Baunlienė.- Rubinaitis, 2008, Nr. 4, p. 34.
5. Knygos ir paaugliai/ A. Kruševišiūtė.-Rubinaitis, 2007, Nr. 3, p. 28.
6. Ir visai artima, ir tolima tikrovė/ K. Urba.- Ribinaitis, 2010, Nr. 1, p. 2.
7. Atversta knyga: kai kas apie skaitymą/ G. Raguotienė.- Vilnius, 2008.
8. Kaip romanas/ D. Pennac.- Kaunas, 2008.
9. www.llvs.lt
10. www.almalittera.lt
11. www.tytoalba.lt
12. www.baltoslankos.lt
13. www.versus.lt
14. www.gimtasiszodis.lt
15. www.niekorimto.lt
16. www.visosknygos.lt
17. www.manoknyga.lt
18. www.obuolys.lt
19. www.rasyk.lt

20. www.skaityta.lt
21. www.skaitymometai.lt
22. www.psvb.lt
11. Dalyviai: V-XII klasių mokiniai, pedagogai, tėvai, kiti suaugusieji, susiję su vaikų skaitymo
skatinimu bei mokymu rasti, atsirinkti ir apibendrinti informaciją.
11.1 Programos dalyvių tikslinės grupės

(Pažymėti X)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai
1-IV klasių mokiniai
V-VIII klasių mokiniai

X

IX-X klasių mokiniai

X

IX-XII klasių mokiniai
Kiti (nurodyti) pedagogai, tėvai, bibliotekininkai

X

Edukacinės programos skaidrių pavyzdžiai:
• Antraštė, paantraštė
• Autorius
• Serija:
10+
N-14
BEVEIK SUAUGĘ
Išpažintys
Serijos apie meilę ir draugystę

Paskutinis puslapis

• Knygos metrika

Titulinis puslapis
•
•
•
•
•
•

Autorius
Pavadinimas
Vertėjas
Iliustratorius
Leidykla
Leidimo vieta,
metai

Paieška ir atranka pagal:
 Knygos žanrą, paskirtį, skaitytojo amžių, autorių,
leidyklą
 Reikšminį žodį
 Naujumą
 Populiarumą (leidyklos ir skaitytojų sudaryti
dešimtukai, savaitės, metų knyga ir t.t.)
 Perkamumą (bestseleriai)
 Kainą (nuo-iki, išpardavimai, sandėlio valymas,
akcijos, nuolaidos)
 Dovanų idėjos, žaidimai, konkursai, nemokamas
pristatymas ir t.t.

