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Skolotāji par lasīšanas veicināšanas
metodēm



Skolotāju viedokļi ………

Labākais veids, kā popularizēt lasīšanu, ir piemērs. Proti, ja vecāki vēlas, lai viņu bērni lasa,
viņiem vajadzētu lasīt  pašiem. Ja  skolotājs  vēlas  mudināt  bērnus lasīt,  viņam vajadzētu lasīt  viņu
klātbūtnē. Bibliotekāriem arī jālasa, ja viņi vēlas popularizēt lasīšanu. 

Aņgļu   valodas  stundās  es  popularizēju  literatūru,  kopā  ar  saviem  skolēniem  analizējot
fragmentus  no  angļu  valodas  grāmatām. Galvenokārt  analizēju  Stefana  Kinga  šausmu  filmas,  jo
jauniešiem patīk skatīties filmas, kuru pamatā ir viņa grāmatas, kuras viņi jau zina, un viņiem ar šo
analīzi nav problēmu.

Mūsu  skola  piedalās  Bibliotēku  naktī,  mums  ir  mūsu  lasīšanas  stūrītis  un  pārtraukums
grāmatu  lasīšanai.  Jaunāko  klašu  skolēni  pārtraukuma  laikā  lasa  savas  iecienītākās  grāmatas. 
Aktivitāšu laikā koplietošanas telpā vecākie bērni lasīja stāstus jaunākiem bērniem. Visā mācību gadā
vismaz reizi mēnesī mēs organizējam lasīšanas kampaņas, kurās visi mūsu skolas skolēni, piemēram,
veido plakātus par savu iecienītāko grāmatu, multimediju prezentācijas, tematiskās grāmatas.

1) Savā darbā es piedāvāju vecākiem literatūru bērnu un jauniešu audzināšanas jomā un
sarežģītu audzināšanas situāciju risināšanu, parādot grāmatas, izmantojot literatūras
citātus ar autoru un nosaukumu.     

2) Man ir savs grāmatu krājums, kuru kopīgoju ar speciālistiem un vecākiem.    
3) Pedagoģiskajās padomēs espopularizēju speciālo literatūru.

 Velosipēdi,  kuri  aprīkoti ar grāmatu -  braucot ar velosipēdu pa skaistajām sabiedriskajām
vietām,  skolēni  no skolas bibliotēkas aizņemas elektroniskās dabas grāmatas,  augu un dzīvnieku
identifikācijas atslēgas, atlantus un albumus, vai ņem tos no savām mājas bibliotēkām. Atpūšoties
skaistā apkārtnē, mēs kopā lasām un pētām Mazūrijas vēsturi un dabu. Nesaprotu, cik tas ir droši!?

1) velosipēdu ralliji     
2) lasīt pārtraukumus;     
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3) grāmatas kastē     
4) memuāru lasīšana     
5) lasīšanas konkursi un turnīri      
6) āra spēles     
7) galda un izglītojošās spēles    
8) izglītības projekti     
9) bibliotēku skrējieni;     
10) komiksu izveidošana;  
11) filma un fotogrāfija bibliotēkas popularizēšanā;  
12) reklāmas pasākumi (lasīšanas maratoni, nakts pasākumi);  
13) notikumi;  
14) Skaļā lasīšana;  
15) lasīšanas nedēļa skolā;  
16)  …….  

 Vienu stundu semestrī  es  veltu  studentu izvēlētai  komiksu grāmatas  lasīšanai. Izrādās,  ka
gandrīz  katrs  skolēns tās lasa. Tās  atšķiras  pēc žanra,  jo intereses ir  atšķirīgas. Tomēr vienojošais
vienmēr ir tas, ka viņi lasa komiksus. Es viņiem parādīju Komiksu struktūru, popularitātes avotu, kā arī
komiksu veidošanā izmantotos modeļus un līniju veidus. Ir grūti pateikt, cik procentos tas palielina
lasīšanas  veicināšanu klasē,  taču viņiem tas  noteikti  ir  zināms,  jo  lielākā  daļa  plašsaziņas  līdzekļu
neuzskata komiksus par vērtīgu literatūru.

Manis izmantotā lasīšanas veicināšanas metodes  pamatā ir šāda ideja:
1)  nest uz skolu jau izlasītas grāmatas un atstāt tās pie “grāmatu loga”, no kura citi var paņemt 

grāmatu - tā ir vieta, kur lasītāji apmainās ar grāmatām.     
2) Dalība dažādās lasīšanas akcijās ar dažādu apjomu un raksturu - nacionālā, provinciālā utt.      
3) multimediju aprīkojuma izmantošana lasīšanas aktivitāšu atbalstam.     
4) konkursu organizēšana: mākslas konkursi, pareizrakstības konkursi utt.     

Lasīšanas veicināšanas metodes skolā
1) lasīšanas klubs     
2) mobilā bibliotēka ZSEiI internātā     
3) tematiskās brošūras     
4) grāmatu izstādes     
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Es mudinu lasīt,  ieviešot tādas aktīvās metodes kā Lapbooks un kamishibai teātri. Sensorā lasīšana,
kur  tiek  aktivizētas  visas  maņas,  ir  ļoti  svarīga. Tas  var  ietvert  arī  ēnu teātri. Par  visām lasīšanas
veicināšanas metodēm es runāšu rītdienas sarunā

Viena no poļu valodas stundās izmantotajām metodēm var būt neliela drāmas teksta (tā var
būt, piemēram, īsa saruna no senas traģēdijas) tulkošana episkā tekstā. Tādā veidā skolēns strādā ar
literāru  tekstu  un  vienlaikus  rada  pats  savu  tekstu,  kas  bagātināts  ar  iekšējiem pārdzīvojumiem,
varoņa atspulgiem. Viņš izdomā pats savus dialogus vai uzraksta tos no drāmas. Starp citu, jūs varat
ieviest introspekcijas jēdzienu. Studentiem tas noteikti nav viegli, bet ir vērts mēģināt.

1)  Visvērtīgākā ir vecāku loma lasīšanas ieradumu veicināšanā jau no agra vecuma- atbilstošu
tradīciju  veidošanā -  lasa mama, lasa tētis -  lasa Janeks un Beata ,  lasa vecmāmiņa,  lasa
vectēvs - lasa Zosia, un arī viņas Tadeks     

2) Mūsdienu mediju loma lasīšanas veicināšanā.     
3) Motivējot  savus skolēnus lasīt,  skolotājiem ir  jāatsaucas  uz  viņu interesēm,  cerībām pret

lasīšanu  un  izveidojušos  paradumu. Skolas  lasīšana  skolēniem  var  būt  un  tai  jābūt
interesantai un pievilcīgai.     

4) veidot bibliotēku fondu plašam lasītāju interešu lokam un arī viņu vajadzībām.      

Lasīšanas popularizēšanas metodes:
1. Personīgās: lasiet man mammu un  tēti  - kā lasītprasmes veicināšanas pamats, tā
inficēt, ieinteresējot  bērnus par grāmatām,
2. Lieli valstiski pasākumi,  piemēram, "Visa Polija lasa bērniem", "Es nelasu tā, kā es
lasu", Nacionālā lasīšana, jubilejas svinības, piemēram, Literārie vakari neatkarībai utt.

Mūsuprāt,  7.  padoms ir  vissvarīgākais,  jo  tieši  ģimenē tiek attīstīti bērna lasīšanas
paradumi  un  prasmes. 3.  padoms  ir  arī  ļoti  svarīgs,  padarot  grāmatas  lasīšanu  par
prieku. Draugu viedoklis ir svarīgs bērniem, un to var atbalstīt gan vecāki, gan skolotāji skolā,
pirms  grāmatas  lasīšanas  iesaistot  skolēnus  dažādās  interesantās  un  intriģējošās
aktivitātēs. 9. padoms ir svarīgs arī tāpēc, ka lasīšana jāveicina ne tikai ģimenei vai skolai, bet
arī plašsaziņas līdzekļiem, kur jaunieši pavada daudz laika.
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Mēs uzskatām, ka svarīgs paradums ir tas, ka bērni lasa skali un stāsta par gramatu mājās, lai
to būtu vieglāk darīt ari skolā. Mums Latvijā, tas ir ierasts, plus vēl klāt nāk arī gramatas, vai stāsta
ilustrēšana un tā aprakstīšana. Tas veido tādu kā ķēdīti stāstam mājās – stāstam klasē – stāstam skolā.
Tā  bērns  iemācās  pastastīt,  argumentēt,  analizēt  un  izteikt  savu  viedokli,  taja  pašā  laikā,  spēj
ieinteresēt citus ar savu stāstijumu. Papildina savu vārdu un jēdzienu krajumu, izpratni par tiem. Ja arī
puišiem un meitenem ir  atšķirīgu interešu gramatas,  ar  to,  ka  viņi  par  šīm grāmatām iepazīstina
klases biedrus, viņi  tādā veidā pastāsta arī par savām interesēm un  var atrast pat jaunos draugus ar
līdzīgām interesēm. Šādi  mēs veicinām un attāistām  arī  koncentrēšanās un domāšanas spējas.
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