
KODEL SKAITYTI? 



Skaitymo [gudzii| tyrimai: slcaitytoj^ ugdyti 
verta nuo pat vailcystes E G L E B A L I U T A V I C I U T E 

Skaitymas - kone kiekvieno siuolaikines visuomenes nario kasdienybe ir neisvengia-
mybe. Skaitome grozinf literature, zurnalus, instrukcijas, draugtj laiskus ir zinutes, 
nuorodas informacinese lentelese, perskaitome net tai, kas parasyta ant jogurto indelio. 
Kartais sakoma, kad siandien beveik 100 procentij must} visuomenes yra rastingi, nes 
gali skaityti ir rasyti, taciau rastingumas jau suvokiamas kur kas placiau - vis labiau 
akcentuojama skaitymo kokybe, gebejimas analizuoti, interpretuoti, kritiskai vertinti 
informacije, suvokti teksto atsiradimo aplinkybes bei kurybingai panaudoti jgyt^ in-
formacijg. Ne rankij darbu, bet minetomis savybemis grindziama siuolaikiniij valstybiij 
ir pasaulio ateitis. O viso to pagrindas - skaitymas. 

Nepaisant to, ilgesnius, sudetingesnius tekstus daznas musq visuomenes narys skaityti 
atsisako, nesvarbu, ar tai poleminis straipsnis ziniasklaidoje, ar keliij simtij puslapiij ro-
manas, ar teorinis veikalas, galintis praplesti profesines zinias bei issilavinim^. Neretai 
sis nenoras ne tik kitij medijij jtakos, laisvalaikio alternatyvtj gausos, bet ir vaikystes 
patirciij pasekme. Gebejimas skaityti, skirtingai nei gebejimas kalbeti, zmogui nera 
jgimtas. Kudikis girdedamas kalb^ aplink save ismoksta ja m^styti bei kalbeti savaime, 
taciau, kad vaikas ismokttj skaityti, ne tik siaip sudelioti skiemenis, gali uztrukti gana 
ilgai ir pareikalauti daugybes pastangtj.Tad vaikui, kad ismoktij skaityti ir pajustij skai
tymo teikiam^ malonum^, reikalinga nuolatine parama ir skatinimas tij, kurie patys 
skaito ir vokia to teikiam^ naud^. 

Skaitymo procesij tyrinetojai, psichologai, pedagogikos specialistai bei mokytojai pa-
brezia, kad, norint uzauginti kurybing^, jvairiapusiskai rastingi ir skaitanci^ asmenyb^, 
pradeti vaik^ pratinti prie skaitymo bei knygij reikia nuo pat kudikystes. O k^ jvairus 
tyrimai sako apie naud^, kuri^ teikia skaitymas mazam vaikui? Svarbiausia - kodel 
skaitymo gebejimus verta pradeti ugdyti vos vaikui gimus, o ne tada, kai jis pajegus 
suprasti zodzius ar net priarteja laikas eiti j mokykl-^? 

apie Lietuvos vaikij skaitymo gebejimus sako tyrimai? 
Pries pradedami kalbeti apie naud^, kuri^ teikia skaitymas ir kodel skaityti su vaiku 
verta pradeti nuo pat ankstyvos vaikystes, zvilgtelekime j kas penkerius metus nuo 
2001 m. Lietuvoje vykdomij Tarptautinj skaitymo gebejimij tyrim^ ( P I R L S ) , kuriame 

dalyvauja ketvirtij klasiij mokiniai, jij tevai, mokytojai, mokyklos, jas reguliuojancios 
institucijos. Kodel tai svarbu? 

Panasus tyrimai trecios klases pabaigoje arba ketvirtoje klaseje atliekami daugelyje sa-
liij - sis atskaitos taskas pasirinktas todel, kad iki tol vaikai mokosi skaityti, o veliau jau 
skaito mokydamiesi. Taciau, kad galetij sekmingai mokytis skaitydami jvairiij bendrojo 
lavinimo dalykij, vaikai turi jgyti gerus skaitymo jgudzius. Deja, kaip rodo Jeilio 
universiteto (JAV) tyrimai, trys ketvirtadaliai t i j , kurie iki ketvirtos klases 
neismoksta gerai skaityti, gerij skaitymo jgudziij nepasiekia ir veliau, todel 
susiduria su problemomis mokydamiesi jvairi i j disciplinij , mazeja tikimybe, 
kad jstos j universitet^ ar apskritai baigs mokykl^. O tai, be abejo, turi didziul^ 
reiksm^ jij ateities perspektyvoms, gyvenimo kokybei ir net sveikatai. 

P I R L S tyrimo metu demesys kreipiamas j jvairiapusius skaitymo gebejimus: skaityti 
grozinius ir informacinius tekstus; stebimi ir zemesnieji, ir aukstesnieji skaitymo ge-
bejimai, tiriama, kokie aplinkos veiksniai turi jtakos vaikij skaitymui ir pasiekimams. 
Lietuva siame tyrime, apimanciame per 40 pasaulio saliij, dalyvavo tris kartus - 2001, 
2006 ir 2011 metais. 

Naujausio P I R L S tyrimo rezultatai, deja, nedziugina - jie rodo, kad vaikij skaitymo ge-
bejimai sparciai menksta. Pagal P I R L S skal^ 625 taskai laikomi auksciausiu skaitymo 
lygmeniu, aukstas lygmuo - ne maziau nei 550, vidutinis - nuo 475, minimalus - nuo 
400. Lietuvos ketvirtokij rezultatij vidurkis 2001 m. buvo itin geras - sieke 543 taskus, 
taigi buvo beveik auksto lygmens. Vis delto pasiekimai neislaikyti - 2011m. ketvirtokij 
vidurkis nusmuko iki 528 taskij, taigi rezultatai tapo vidutiniski. 

Siekiant pagal kokyb^ diferencijuoti skaitymo gebejimus, tyrime isskirti zemesnieji 
(informacijos radimo, tiesioginiij isvadij darymo) ir aukstesnieji (interpretavimo, inte-
gravimo, jvertinimo) gebejimai. Pastebeta, kad zemesnieji gebejimai (jie atitinka mi-
nimaliausius butinus skaitymo gebejimus ir reikalauja maziau pastangij bei jdirbio) 
menksta mazai. Gerokai menksta aukstesnieji gebejimai. Isvadose svarstoma, kad toki^ 
situacij^ galbut lemia tai, kad vaikai vis prasciau skaito grozines literaturos tekstus, 
kurie paprastai reikalauja interpretavimo ir kurybiskumo gebejimij. 
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Prastejantys tarptautinio tyrimo rezultatai rodo, kad musq visuomene, tevai, instituci
jos bei jvairiij sriciij specialistai turi skirti kuo didesnj demesj vaikij skaitymo gebeji-
mams ugdyti, kad abejingumas tam jau dabar rodo niurias tendencijas, daro neigiam^ 
jtak^ vaikij raidai, mokymuisi, jij ateities perspektyvoms, net ir musij paciij, suaugusiij-
jij , ateiciai. O svarbiausia, kad si^ situacij^ pradeti keisti yra labai paprasta - tereikia 
jsis^moninti, kad vaikui butina ne tik saugi aplinka, visaverte mityba, meile ir rupestis, 
sportas, bet ir skaitymas. Skaitymas nuo pirmijjij dienij. 

Garsinis skaitymas - gero gyvenimo pradzia. Tyrimij apzvalga 

„Pradeti skaityti vaikui verta dar tada, kai jis yra mamos pilve", - teige 2015-ijjij metij 
rudenj tarptautineje konferencijoje, skirtoje vaikij literaturai ir skaitymo skatinimui, 
dalyvav^s vaikij rasytojas ir pirmasis Svedijos skaitymo ambasadorius Johanas Unenge. 
Is tiesij, bet koks pozityvus buvimas su kudikiu yra naudingas tick tevams, tiek vaikui -
taip kuriamas tarpusavio rysys, pasitikejimas, meile vienas kitam. Taciau skaitydami 
kudikiui, o veliau ir vaikui galime suteikti kur kas daugiau, nei vien bendraudami su 
juo. Amerikos pediatry akademijos mokslininkai, besiremdami jvairiais vaikij raidos 
tyrimais, patvirtina, kad reguliarus skaitymas stimuliuoja mazij vaikij smegenij vysty-
m^si, stiprina tevrj ir vaiko rysj, be to, ugdo kalb^ ir socialinius bei emocinius jgudzius. 

Ne paslaptis, kad zmogus kalbos mokosi nuo pat kudikystes. Jis sugeria is aplinkos 
visus garsus, o girdedamas k^ nors kalbant nuo pat pirmiyij dienij po truputj prade-
da mokytis kalbos: ilgo ir sudetingo proceso metu ismoksta atskirti kalbos strukturas, 
demenis, jsimena specifines garsij kombinacijas - zodzius, jij reiksmes, megina pats 
tarti garsus, veliau ir zodzius. Zodziai - raktas j pasaulj, jie padeda susivokti ir nusa-
kyti aplink^, komunikuoti su kitais, isreiksti save. Nuo gimimo iki seseriij metij vaiko 
smegenys vystosi itin greitai, ir kuo daugiau visko (ypac kalbos) gauna is aplinkos, tuo 
labiau puoselejami ir turtinami smegenij tinklai, susij^ su velesniais socialiniais ir net 
akademiniais gebejimais. Kad biitij aktyviai lavinamos mazijjij smegenys, svarbu, jog 
vaikai girdetij kuo jvairesn^ ir turtingesn^ kalb-̂ , kad plestij zodynq. Taciau vien pokal-
biij tam neuztenka. 

2015 m. Psichologijos mokslo asociacijos zurnale publikuotas Kalifornijos 
universiteto mokslininkij tyrimas rodo, kad paveiksleliij knygos pasizymi 
didesne kalbos konstrukcijii ir zodziq jvairove nei jprasti tevi^ pokalbiai su 
vaiku. 

Todel paveiksleliij knygos, daugumai vaikij tampancios pirmqja pazintimi su knyga 
apskritai, gali buti naujij, nejprastij, nekasdieniij ar net retij, bet ne maziau svarbiij ir 
reikalingij, zodziij saltiniu. Ir tai tik paveiksleliij knyga. Pagalvokite, kiek naujij zo-
dziij vaikui gali padovanoti ilgesne pasaka ar pasakojimas, sukurtas talentingo rasytojo? 

J . Unenges teigimu, Svedijoje atlikti tyrimai rodo, kad 6 metij vaikas, kuriam neskai-
toma, savo zodyne turi apie 7000 zodziij, o tas, kuriam skaitoma - 17000. Skaiciai 
jspudingi! Butent todel skaityti vaikui verta pradeti nuo pat pirmiyij dienij ir tai daryti 
kasdien, o kartu leisti susipazinti su knyga kaip fiziniu daiktu, juk dabar yra sukurta 
tiek daug kudikiams saugiij ir jdomiij (minkstij, skleidzianciij garsus ir pan.) knygij. 

Skaitymo naud^ patvirtina ir kiti tyrimai. 2015-ijjii pavasarj paskelbtas Cincinacio (JAV) 
vaikij ligonines Skaitymo ir rastingumo tyrimij centro (ang. Reading and literacy discovery 
center) 3-5 metij vaikij skaitymo ir smegenij veiklos s^sajij tyrimas, atliktas naudojantis 
flinkciniu magnetinio rezonanso tomografu. Tai vienas pirmi^ij tokio pobudzio tyrimij, 
siekianciij jrodyti garsinio skaitymo naudij, pasitelkus smegenij skenavim^. Tyrimas pa-
rode, kad vaikams besiklausant skaitomij istorijij padideja aktyvumas tose kairiojo sme
genij pusrutulio srityse, kurios atsakingos uz vaizdij kurim^ bei kalbos, zodziij supratim^. 
Taigi klausydamasis vaikas mokosi naujij dalykij, t. y. suprasti kalb^, be to, ugdomas jo 
kurybingumas - skaitomos istorijos vaikij vercia jsivaizduoti pacius jvairiausius ir fantas-
tiskiausius dalykus. Dar jdomiau tai, kad mineta smegenij sritis buvo aktyvesne tarp tij 
vaikij, kuriij namuose jiems skaitoma bei yra jiems prieinamij knygij. 4, 

Apie namie kuriamos asmenines bibliotekos naud^ bei prasm^ kalba ir kitij sriciij 
specialistai, pabrezdami, kad asmenines knygos namuose gali padeti ugdyti palanku-
m^ spausdintam zodziui, skaitymo malonumui. Be abejo, cia labai svarbus ir knygos 
nesibaidanciij tevij pavyzdys. Butent todel Amerikoje nepelno siekianti organizacija 
„Kreipkis ir skaityk" (angl. „Reach out and read"), remdamasi Amerikos pediatry 
asociacijos rekomendacijomis, dar 1989 m. sukure iki siol veikianci^ skaitymo skati-
nimo program^. Jos esme - ankstyv^ j skaitym^ inkorporuoti j pediatrij, kurie vaiko 
gyvenim^ seka nuo pat pirmijjij dienij, darbo praktik^. Prie programos prisijung^ 
medikai ne tik rupinasi fizine vaikij sveikata, bet ir informuoja tevus apie ankstyvojo 
skaitymo naud^, pataria, kaip ir k^ vaikams skaityti, dovanoja maziesiems tinkamas 
knygas. 

Namij bibliotekos reiksm^ isryskino Lietuvoje atliktas P I R L S 2011 m. tyrimas. D i -
dziausius rezultatus (583 taskus - tai auksti skaitymo gebejimai) surinko 11 proc. vai
kij, kuriij namuose buvo daug istekliij (knygij, asmeninis kompiuteris ir internetas). 
Zemiausius rezultatus (474) pasieke 6 proc. tij, kurie namuose turi mazai istekliij. 83 
proc, turej^ vidutinj kiekj istekliij namuose,pasieke vidutinius rezultatus. Be to, Nacio-
nalinio egzaminij centro pateiktoje P I R L S tyrimij apzvalgoje pazymima, kad skaitymo 
medziagos prieinamumas namuose taip pat labai susij^s ne tik su skaitymo, bet ir mate-
matikos, gamtos moksli{ pasiekimais. lEA TIMSS tyrimas kiekviename cikle parodo, kad 
mokiniai, kuriij namuose yra didesnis knygif skaicius, matematikos ir gamtos moksltf srityse 
pasiekia daugiau. 
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