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Skolotāju izteikumi, kas ilustrē saikni
starp lasītāju loku, jauninājumiem un

bagātību



Skolotāju viedokļi ………

Lasīšana attīsta radošumu, parādās novatoriski projekti. Un pateicoties tam bagātība pieaug.

Ir  acīmredzams,  ka lasīšana ietekmē sabiedrības  attīstību.  Ričards  Florida,  tāpat  kā  citi,
rakstīja  par  korelāciju  starp  lasītāju  un  jauninājumiem,  kurš  konstruēja  jēdzienu  "radošā
klase",  t.i.,  klase,  kuras  pārstāvji  veic  radošas  darbības  un  ir  galvenais  postindustriālā
laikmeta  ekonomiskās  attīstības  virzītājspēks.  Pēc  amerikāņu  ekonomista  domām,
visdinamiskākā attīstība notiks tajās vietās, kur ir visradošākie cilvēki. To vidū ir zinātnieki un
inženieri,  kā  arī  rakstnieki,  mākslinieki  un  redaktori.  Pēc  Floridas  domām,  ieguldījumi
radošumā,  darba  mākslinieciskajā  dimensijā,  ļaus  korporācijām  un  veselām  valstīm  gūt
priekšrocības ekonomiskajā sacīkstē. Zviedrija ir lielisks piemērs.

Atrašanās vidusšķirā  tur  nozīmē ne tikai  bagātības pakāpi,  bet  arī  intensīvu grāmatu un
preses lasīšanu. Iestādes, apzinoties pilsoņo zināšanas, veic efektīvākas politikas. Tur, kur ir
daudz rakstīšanas un lasīšanas, ir vairāk patentu un veiksmīgu jaunuzņēmumu. Bērni jau
tiek mudināti būt radošiem, un bibliotēkas, kurās ir lieliskas iespējas, viņi var izmantot, cita
starpā, arī lasīšanas palīgus.

Korelācija starp lasītāju un jauninājumiem ir ekonomikas attīstības virzītājspēks. Lasītāju 
auditorijai ir milzīga ietekme uz inovāciju attīstību, kas savukārt noved pie ekonomikas 
attīstības un sabiedrības dzīvi.

LASĪŠANA INNOVĀCIJASLABTURĪBA

Pamatojums:

Lasīšana dod iespēju un palielina gan bērnu, gan pieaugušo radošumu un novatorismu. 
Grāmatu lasīšanas pozitīvās sekas, iespējams, ir zināmas mums visiem. Daudz tiek runāts 
par to, ka lasīšana mūs attīsta intelektuāli un emocionāli. Zinātniskie pētījumi apstiprina, ka 
grāmatu lasīšana attīsta mūsu iztēli, bagātina valodu, māca abstraktu domāšanu, stimulē 
attīstību, māca izteikt domas un saprast citus. Lasīšana ļauj pareizi attīstīt kompetences un 
prasmes dažādās jomās, kā rezultātā palielinās kompetence un prasmes, un tas dod lielākas
iespējas nodarbināt vai vadīt savu biznesu.

Lasīšana - inovācijas – bagātība

Manuprāt, šī iespēja ir visticamākā.

Cilvēki,  kuri  lasa  kopīgu  un  profesionālu  literatūru,  paplašina  savstarpējās  saskarsmes
prasmes un bagātina zināšanas noteiktā apjomā, kas ietekmē viņu radošumu un inovācijas,
un tas nozīmē panākumus profesionālajā dzīvē un ietekmē viņu atalgojumu.
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Skolotāju viedokļi ………

Lasīšana - inovācijas - visdrīzāk bagātība. Lasītāji paplašina savas savstarpējās saskarsmes
prasmes un bagātina zināšanas noteiktā apjomā, kas ietekmē viņu radošumu un inovācijas,
un tas nozīmē panākumus profesionālajā dzīvē un ietekmē viņu atalgojumu.

ATBILDE B

KAD CILVĒKI  LASA,  TAD DOMĀ,  SAPŅO UN GRIB IZMĒĢINĀT UN PAMATOT SAVU
TEORIJU. TAS RADA INOVĀCIJAS, PROGRESU.

A līmenis 

Ja  ir  bagāta  valsts,  kur  ir  daudz  iespēju  iegādāties  inovācijās,  bet,  lai  tās  izmantotu  ir
nepieciešams iegūt zināšanas tās lietot – t.i. lasot. Ja valsts ir bagāta, nav tik daudz jāstrādā,
un ir laiks lasīšanai. Un ir resursi, lai atalgotu radošos cilvēkus, piemēram rakstniekus. Bagāta
valsts var inovācijas ieviest bibliotēkā, kas arī veicina velmi lasīt. Jaunās tehnoloģijas, sniedz
piekļūvi elektroniskajiem uzziņas līdzekļiem.

A

Bagātība - inovācija – lasīšana

Bagātie (ģimene, uzņēmums, valsts ...) var atļauties ieguldīt  inovācijās. Pareizai inovāciju
attīstībai  nepieciešamas  specifiskas  zināšanas,  kas  iegūtas  lasot.  Bagātība  dod  iespēju
ieguldīt grāmatās, lekcijās, izglītībā.

P.S. Faktiski sākumpunkts, manuprāt, var būt jebkura ķēdes daļa

Lasīšana - jauninājumi – bagātība

Es pilnībā piekrītu, ka viss sākās no lasītprasmes skolā. Parasti, kuri daudz lasa, sasniedz
labus rezultātus skolā, turpina mācīties. Katrā profesijā ir jāizpaužas radoši, tādējādi varam
runāt  par  sasniegumiem  vai  inovācijām  savā  nozarē.Varam  pieņemt,  bet  ,  protams,  ne
vienmēr sasniegumi darbā rezultējas ar konkuretspējīgu attalgojumu. 

Labdien, projekta kuratori! 

Aprakstu Jums variantu Nr.2, kas, manuprāt, visvairāk atbilst loģikas ķēdei, kā attīstās un 
nobriest cilvēks, kā personība. Lasītprasme- redzot, kā bērnam priekšā lasa māte, pirmie 
burti un interese par grāmatām. Protams, pirmajām, kur vārdu maz, bet izdodas izlasīt. 
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Skolotāju viedokļi ………

Un tā, soli pa solim. No grāmatas uz grāmatu, kur pirmie padomdevēji ir vecāki. Tālāk- skola,
kur obligātā literatūra, mācību grāmatas un interese par savu hobiju, piepilda jaunieša dzīvi. 
Caur grāmatām un izaugsmi. Savu izpratni un inovāciju. 

Šeit gribu pastāstīt par savu mazdēlu, kas ir pirmo klašu skolnieks, bet interese par cirka 
mākslinieka profesiju iet cauri gadiem un nu ir novērojumi, ka viņš veido pats savus trikus. Ja
interese un vecāku atbalsts nezudīs- puisis savu hobiju pārvērtīs par darbu, kurā iespējama 
bezgalīga pilnveidošanās un galu galā- labklājība. 

Attiecības starp personīgo attīstību

Triki

Attiecības starp personīgo attīstību

Sāka labāk izprast apkārtējos

Uzlabota smadzeņu darbība

Attīstīta inteliģence

Stiprināta motivācija sasniegt mērķi

Persona, kas lasa grāmatas, var pilnībā mainīties. Pirmkārt, tas uzlabo komunikācijas
prasmes  sociālajā  vidē.  Viņš  /  viņa  savos  izteikumos  lieto  arī  sarežģītākus  vārdus,  lai
sazinātos ar citiem. Tas paaugstina pašcieņu un to novērtē citi,  var iegūt  cieņu sociālajā
telpā. Lasot grāmatas, cilvēks paplašina redzesloku par valstu kultūru, vēsturi, tradīcijām un
dzīvesveidu.
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Attēls tekstam ņemts no Pixabay. Paldies autoram.


