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REKOMENDACIJOS DĖL INFORMACINIO RAŠTINGUMO UGDYMO 

INTEGRAVIMO Į UGDYMO PROCESĄ 

 

Rekomendacijos skirtos bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekininkams. 

Rekomendacijomis siekiama stiprinti informacinio raštingumo ugdymo integraciją į 

ugdymo procesą visose klasėse, akcentuojant mokyklos biblioteką ir jos darbuotojus kaip ne tik 

mokytojų pagalbininkus, bet ir lygiaverčius partnerius siekiant įgyvendinti mokyklos tikslus bei 

uždavinius – t.y. gerinti mokinių pasiekimus. 

 

Rekomendacijos parengtos seminaro „Informacinis raštingumas ir jo svarba XXI a. 

mokykloje. Bibliotekininko vaidmuo“, vykusio 2017 m., metu. Seminaras buvo projekto 

„Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ dalis. Projektą įgyvendino Ugdymo plėtotės 

centras, projekto partneriai – Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Švietimo ir mokslo 

ministerija. 

Rekomendacijos parengtos dalyviams išklausius teorinę seminaro dalį, įsisavinus šešis 

pagrindinius informacijos paieškos proceso etapus bei atlikus praktines užduotis.  

 

Informacinio raštingumo ugdymas mokykloje galėtų vykti šiomis trimis kryptimis: 

1. Informacinio raštingumo pamokų planų parengimas; 

2. Rekomendacijų mokykliniams rašto darbams parengimas; 

3. Informacinio raštingumo įgūdžių lavinimo integravimas į atskirų dalykų pamokas 

ar projektus. 

 

1. Informacinio raštingumo pamokų planų parengimas. 

1.1 Mokyklos bibliotekininkas parengia Informacinio raštingumo ugdymo programas 

mokiniams, atsižvelgdamas į jų amžiaus grupes, bei Informacinio raštingumo programą 

mokyklos mokytojams ir administracijai: 

1.1.1. 1 – 4 klasių mokiniams; 

1.1.2. 5 – 8 klasių mokiniams; 

1.1.3. 9 – 12 klasių mokiniams; 
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1.1.4. Mokyklos bendruomenei ir administracijai. 

1.2. Mokyklos administracijai patvirtinus programas, Informacinio raštingumo pamokos 

gali vykti: 

1.2.1. Bibliotekoje kaip atskira pamoka; 

1.2.2. Kartu su atskiro dalyko mokytoju kaip integruota pamoka; 

1.2.3. Informacinio raštingumo pamoka integruojama į Informacinių technologijų dalyką; 

1.2.4. Informacinio raštingumo pamokos vedamos individualiai norintiems mokiniams ar 

jų grupelėms; 

1.2.5. Informacinio raštingumo pamokos vedamos mokyklos mokytojams bei 

administracijai. 

 

2. Rekomendacijų mokykliniams rašto darbams parengimas. 

Mokyklos bibliotekininkas parengia ir mokyklos administracija patvirtina 

Rekomendacijas mokyklos rašto darbams rengti. 

Šių rekomendacijų turinį turėtų sudaryti šios temos: 

 Bendrieji reikalavimai tekstui; 

 Citavimo taisyklės; 

 Išnašų tvarkymo taisyklės; 

 Iliustracijų, lentelių pateikimo rašto darbe taisyklės; 

 Naudotos literatūros bibliografinių aprašų pavyzdžiai (knygų, straipsnių, interneto 

svetainių ir kt.). 

 

3. Informacinio raštingumo įgūdžių lavinimo integravimas į atskirų dalykų 

pamokas ar projektus. 

Mokyklos bibliotekininkas, bendradarbiaudamas su dalykų mokytojais, parengia 

Informacinio raštingumo integravimo į mokymo(si) procesą metodiką. 

Problema: pastebėta, kad mokiniams trūksta informacinio raštingumo teorinių žinių ir 

praktinių įgūdžių, o tai lemia nepakankamus jų aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, žemesnius 

pasiekimus.  
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Tikslas: nuosekliai ugdyti mokinių informacinio raštingumo įgūdžius, suteikiant teorinių 

žinių ir praktinių įgūdžių. 

Nauda: Įgytos žinios ir gebėjimai lemia kokybiškesnį rašto darbų rengimą, o įgytas 

žinias ir įgūdžius mokiniai pritaikys ir kitais mokymosi tikslais. 

Eiga: 

 Atlikus tam tikrą rašto darbą, papildomas balas, jo dalis ar kitas pliusas (vertinimo 

sistemą nustato mokytojas) skiriamas mokiniams, kurie naudojasi biblioteka, jos ištekliais, 

duomenų bazėmis, konsultuojasi su bibliotekininkėmis; 

 Bibliotekininkės turi mokinių sąrašus, kuriuose pagal su mokytoju suderintą 

sistemą ir tvarkas pažymi mokinių apsilankymus ir atliktas paieškas bibliotekos fonde ir 

virtualiose paieškos sistemose; 

 Darbų pristatymo dieną mokytojui yra pristatomas ir mokinių sąrašas su atitinkamu 

žymėjimu. 

Privalumas: mokinys jaučia paskatinimą ir realią naudą naudodamasis mokyklos 

biblioteka, jos ištekliais ir paslaugomis, gerina informacinio raštingumo įgūdžius.  

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Dalia Balčytytė 
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