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KVIETIMAS DALYVAUTI PROGRAMOJE „SKAITANČIOS MOKYKLOS“
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti „Mažojo Princo fondo“ iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“,
kurią globoja Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, LR Švietimo ir mokslo bei kultūros
ministerijos, ilgalaikėje edukacinėje programoje „Skaitančios mokyklos“.
„Visa Lietuva skaito vaikams“ – tai nauja švietėjiška ir socialinė iniciatyva (Lietuvoje – nuo 2011 m.),
ilgalaikis skaitymo balsu vaikams skatinimo projektas, skirtas visos Lietuvos žmonėms, besirūpinantiems
mūsų šalies ateitimi. Iniciatyva yra įgyvendinama Lietuvai pasirašius tarptautinę deklaraciją „All of Europe
reads to kids“. Įvairių skaitymo akcijų ir socialinių projektų metu suaugusieji raginami kasdien bent

po 20 minučių per dieną skaityti vaikams balsu namie bei ugdymo, kultūros, gydymo įstaigose ir
tokiu paprastu būdu efektyviai skatinti suaugusiųjų ir vaikų tarpusavio ryšių stiprinimą, gerinti vaikų
emocinę sveikatą bei intelekto vystymąsi.
Programos „Skaitančios mokyklos“ esmė – kasdienio skaitymo balsu metodo taikymas mokyklose, siekiant
ugdyti protingus ir emociškai sveikus vaikus. Šia programa siekiama apjungti mokyklas, kuriose kasdien
skaitoma balsu vaikams ir kurios skatina tėvelius skaityti balsu namie. Tai programa, kurios dalyviai –
mokyklos – turi galimybę kryptingai diegti skaitymo balsu iniciatyvą savo įstaigoje, dalintis patirtimi,
idėjomis, žiniomis apie vaikų ir jaunimo literatūrą, skaitymo metodiką ir didaktiką, bendradarbiauti su
kitomis kasdienį skaitymą propaguojančiomis mokyklomis.
Ugdymo įstaiga, norinti tapti programos „Skaitančios mokyklos“ dalyve, turi užpildyti paraišką ir ją
patvirtinus reikalingais parašais bei antspaudu, išsiųsti „Mažojo princo fondui“ (adresai nurodyti paraiškoje).

„Visa Lietuva skaito vaikams“ programos yra ilgalaikės, pildyti ir siųsti iniciatyvos programų
dalyvių, lyderių / koordinatorių paraiškos formas galima ištisus metus.
Kviečiame apsilankyti „Mažojo Princo fondo“ iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ interneto svetainėje
www.visalietuvaskaitovaikams.lt (www.vlsv.lt). Skiltyje „Programos“ rasite informacijos apie programas
„Skaitantys vaikų darželiai“, „Skaitančios mokyklos“, iniciatyvos lyderio / koordinatoriaus bendradarbiavimo
taisykles. Skiltyje „Registracija“ rasite programų dalyvių ir lyderio / koordinatoriaus paraiškos formas.
Kasdien skaityti moksleivių malonumui – veiksmingas būdas skatinti juos skaityti pačius ir tapti tikrais
skaitytojais – žmonėmis, kurie daug, noriai ir tinkamai skaito ir dėl to lengviau ir geriau mokosi, dirba ir
aktyviai pasitinka gyvenimo iššūkius. Tyrimai rodo, kad visame pasaulyje mažėja skaitančių vaikų ir
jaunimo, išskyrus tas klases ir mokyklas, kuriose mokytojai skaito moksleiviams ir visi patiria malonumą.
Kasdienis skaitymas moksleiviams ir trumpas pokalbis apie tai, kas perskaityta, yra vienas geriausių ir
veiksmingiausių būdų pakelti ugdymo lygį ir pagerinti santykius mokykloje. Skaitymas balsu prisideda prie
mokyklos atliekamos ugdymo misijos.
Prisijunkite prie skaitymo balsu vaikams iniciatyvos! Tikimės vaisingo bendradarbiavimo!
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