
Moksleivių skaitymo 
tendencijos 5-10 klasėse

 Šančių mokyklos 
bibliotekininkė 

Ingrida Jatkauskienė



Apklausoje apie skaitymą dalyvavo
118 moksleivių:



Dalyvavimas pagal klases:
 5 – 6 klasės: 

 7 – 8 klasės:

5 – 6 klasės Kiekis Santykis
5a 15 12,7%
5b 4 3,4%
6a 10 8,5%

7 – 8 klasės Kiekis Santykis

7a 21 17,8%

8a 20 16,9%

9 – 10 klasės Kiekis Santykis
9a 14 11,9%
9b 12 10,2%
10a 12 10,2%
10b 10 8,5%

• 9 -10 klasės:



Mergaičių ir berniukų dalyvavimas apklausoje:

Kiekis Santykis 
Mergaitės 77 65,31%
Berniukai 39 33,1%



Ar mėgsta skaityti grožinės literatūros knygas?

 Grožinę literatūrą mėgsta skaityti 12,7% apklaustųjų; 

 Kartais padraugauja su knyga 38,1%; 

 Nelabai mėgsta skaityti 30,5%;

 Niekada neskaito 17,8% mokinių.



Ar skaito tik mokytojos liepiami 
 Mokytojos liepiami skaityti privalomą literatūrą, ją skaito 22,9%;

 Kartais padraugauja su knyga 38,1%;

 Nelabai skaito 30,5%;

 Niekada neskaito 17,8% apklaustųjų.



Ar tėveliai skatina skaityti?
 Džiugu, kad net 44,1% moksleivių tėvelių skatina vaikus skaityti;

 Kartais pataria skaityti knygas 32,2% tėvų;

 Nelabai skatina skaityti 17,8%;

 Niekada neskatina skaityti 5,1% tėvų.



Ar prašo moksleiviai tėvų, kad nupirktų įdomią knygą?

 20,3% moksleivių prašo tėvų, kad nupirktų jiems patikusią knygą;

 Kartais paprašo 28,0% moksleivių;

 Nelabai nori prašyti, kad nupirktų knygą 28,0%;

 Niekada neprašo – 23,7% apklaustųjų.



Ar moksleiviai ima skaityti knygas iš mokyklos bibliotekos?

     Mokyklos biblioteka naudojasi tikrai nedaug moksleivių:

• Tik 6,8% moksleivių ima knygas iš bibliotekos;

• Kartais ima knygas 31,4% moksleivių;

• Nelabai lankosi bibliotekoje – 27,1%;

• Niekada nesilanko mokyklos bibliotekoje 33,9% moksleivių.



Ar moksleiviai lankosi miesto bibliotekose?

 Miesto biblioteka naudojasi 64,4% moksleivių;

 Kartais jas aplanko 7,6% apklaustųjų;

 Nelabai mėgsta lankytis bibliotekose 15,3% moksleivių;

 Niekada nesilanko bibliotekose – 12,7% moksleivių.

       Tikrai  džiugu, kad nemažai moksleivių lankosi miesto bibliotekose.



Ar moksleiviai mano, kad knygos padeda mokantis lietuvių 
kalbos ir kitų dalykų?

 Gerai, kad daugelis supranta, net 59,3% moksleivių galvoja, kad skaitymas 

padeda mokantis lietuvių kalbos ir kitų dalykų;

 Kartais šiai minčiai pritaria 25,4% moksleivių;

 Nelabai sutinka 10,2%;

 Neigiamai atsakė – 5,1% moksleivių.



Ar moksleiviai mano, kad skaitydami tobulėja?

 Net 66,9% moksleivių galvoja, kad skaitydami tobulėja;

 Kartais taip galvoja – 17,8% apklaustųjų;

 Nelabai šiai minčiai pritaria – 12,7% moksleivių;

 Nesutinka – 2,5% apklaustųjų. 



Ar tėvai skaito grožinės literatūros knygas?
 16,9% moksleivių tėveliai skaito knygas;

 26,3% atsakė, kad tėveliai skaito kartais;

 38,1% tėvų neskaito knygų;

 Niekada neskaito – 16,9% apklaustųjų moksleivių tėvų;

 Visai neatsakė į šį klausimą 1,7% moksleivių.



Ar skaitė tėvai pasakas, kai jie buvo maži?
 55,9% moksleivių gali tuo pasidžiaugti;

 Kartais skaitė jiems knygas 22,9% tėvų;

 Nelabai mėgo vaikams skaityti 12,7% tėvų;

 Niekada neskaitė vaikams knygelių 7,6% apklaustųjų tėvelių.

 Visai neatsakė į klausimą 0,8% moksleivių.



Ar moksleiviai kalbas su tėvais apie jų perskaitytas knygas?

 Visada pasikalba 13,6% moksleivių;

 34,7% kartais pasidalina mintimis apie perskaitytas knygas;

 Nelabai mėgsta kalbėtis 22,0% moksleivių;

 Niekada nesikalba 28,8% apklaustųjų;

 Neatsakė į klausimą – 0,8% moksleivių. 



Kiek namuose moksleiviai turi knygų?
 Iki 10 knygų – atsakė 37,3% moksleivių;

 Iki 100 knygų – 44,9%;

 Daugiau kaip 100 – 15,3%;

 Visai neturi knygų – 1,7% moksleivių;

 Neatsakė į klausimą – 0,8%.



Moksleivių įdomiausios perskaitytos knygos:
Populiariausios knygos tarp moksleivių: Visai neturi įdomių knygų ir net 

neskaito:

1. Tarp pilkų debesų, Rūta Šepetys;

2. Mažasis princas, Antoine de Saint-Exupéry;

3. Nevykėlio dienoraštis, Jeff Kinney; 

4. Prietrankos dienoraštis, Russell Rachel Renée;

5. Haris Poteris, J.K. Rowling;

6. Dienoraštis, Ana Frank. 

 15 moksleivių visai neturi įdomios 

perskaitytos knygos, nes jie visai 

neskaito



Moksleivių skaitomumas
 5a – 17 skaitytojų
 5b – 6    ˝ˉ˝
 6a – 4    ˝ˉ˝
 7a – 0     ˝ˉ˝
 8a – 2     ˝ˉ˝
 9a – 0     ˝ˉ˝
 9b – 1     ˝ˉ˝
 10a – 1    ˝ˉ˝
 10b – 1    ˝ˉ˝

    Kadangi anketa anoniminė, pagal ją negalima suprasti, 

kurios klasės geriausiai skaito.

     Klasių skaitytojus suskaičiavau peržiūrėjusi Moksleivio 

skaitytojo formuliarus.

      Aktyviausi skaitytojai 5a klasės mokiniai.



Išvados 

 Aktyviausiai apklausoje dalyvavo 7 – 8 klasės moksleiviai;

 Mergaitės buvo aktyvesnės;

 Moksleiviai nelabai mėgsta skaityti grožinę literatūrą, neskaito net privalomos 

literatūros, nors mokytojai reikalauja.

 Džiugu, kad daugelis tėvelių skatina vaikus skaityti, perka jiems patinkančias 

knygas.



Išvados 
 Mokyklos biblioteka naudojasi nedaug moksleivių, tačiau dauguma lankosi miesto 

bibliotekose;

 Moksleiviai  supranta, kad skaitymas padeda mokantis lietuvių kalbos bei kitų 
dalykų, kad skaitydami jie tobulėja;

 Ar vaikas pamils knygą ir ją skaitys, labai priklauso nuo tėvų skaitymo. Apklausa 
parodė, kad tik 43 % apklaustųjų tėvų skaito, todėl tikėtina, kad ir vaikai neskaitys.

 Vaikų neskaitymą patvirtina faktas, kad vaikystėje tėvai jiems mažai skaitė.
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