Akcija „Skaitome drauge“ tarptautinei literatūros
dienai paminėti
Šiuolaikinių didaktikų centras (toliau – ŠDC) vykdydamas projektą „Skaitome ir
dalijamės“, kartu su projekto generaliniu partneriu leidykla „Alma littera“, minint tarptautinę
literatūros dieną, 2007 m. rugsėjo 7 d. įvairiose švietimo institucijose organizavo akciją „Skaitome
drauge“. Pagrindinė akcijos idėja – per seminarus, diskusijas atkreipti visuomenės dėmesį į
skaitymo svarbą, kviečiant įžymius Lietuvos žmones įsitraukti į diskusijas su mokiniais.

AKCIJOS RENGINIAI
Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje svečiavosi vaikų literatūros vertėja Romualda Mataitytė.
Teatro laboratorija „Atviras ratas“ pristatė muzikinį spektaklį-improvizaciją „Senelės pasaka“
pagal S. Nėries eiles. Eilėraštį, užrašytą ant teatro užuolaidų, aktoriai skaitė kartu su vaikas, vėliau
suvaidindami ten aprašytus personažus. Tai tikras skaitymo skatinimas per žaidimą. Šis spektaklis
2007 m. buvo apdovanotas Auksiniu Scenos Kryžiumi už geriausią spektaklį vaikams.
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Aktyviausiems skaitytojams
dovanas teikia leidyklos
„Alma littera“ atstovė

Vilniaus P.Vileišio pagrindinėje mokykloje svečiavosi leidyklos „Alma litera“ redaktorėkoordinatorė Nijolė Kuolienė, kuri diskutavo su pirmos gimnazijos klasės mokiniais.
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Mokiniai aktyviai dalyvauja
diskusijoje

Vilniaus S.Daukanto vidurinėje mokykloje visą dieną pamokų metu vaikai skaitė, diskutavo,
rengė parodas ir knygų pristatymus. Diskusijoje „Knyga man ne dzin“ dalyvavo Lietuvos tėvų
forumo prezidentas Šarūnas Bagdonas ir Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė Daiva
Penkauskienė.

Mokinių kūrybos ir knygų
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Mokyklos direktorė apdovanoja
aktyviausius skaitytojus

Šilutės 1-osios gimnazijos bibliotekoje buvo surengta paroda, skirta tarptautinės literatūros dienai
paminėti. Visą dieną, per visų dalykų pamokas vyko aktyvūs skaitymai, pristatymai bei aptarimai,
diskusijos apie skaitymo svarbą ir kitos veiklos.

Mažeikių „Žiburėlio“ pradinėje mokykloje visą dieną pamokų metu lankėsi pasakų bobutė,
pavesdama atlikti įvairias su skaitymu susijusias užduotis. Vyko įvairios diskusijos, aktyvūs
skaitymai, aptarimai. Susirinkę aktų salėje mokiniai dalijosi dienos įspūdžiais.
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Molėtų gimnazijoje vyko akcija „Dieną pradėkime su knyga“ – pirmoji pamoka prasidėjo
mokytojui skaitant knygos ištrauką. Mokiniai susitiko ir diskutavo su tėvais ir seneliais, turinčiais
asmenines bibliotekas namuose, vyko diskusija ,,Kompiuteris ar knyga“. Mokiniai rengė ir pristatė
mokyklos bendruomenei savo kūrybos almanachą, surengė knygų reklaminių lankstinukų parodą.
Vyko knygų mainų mugė „Dovanoju Jums knygą“.
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