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1. Ievads par problēmu 

Strādājot ar 16-20 gadus veciem jauniešiem, es redzēju, ka lasīšana ir milzīga 

problēma, ja runājam par tradicionālo lasīšanu (grāmatu lasīšanu). Šajā vecumā 

jauniešiem ir dažādas alternatīvas: raksti internetā, audiogrāmatas, YouTube kanāli ar 

dažādiem stāstiem, kurus var klausīties un sekot līdzi tekstam (pēc izvēles). Podkāstu 

klausīšanās daudziem jauniešiem šobrīd ir populārāka nekā tradicionālā grāmatu 

lasīšana. Cilvēki nepārtraukti steidzas un cenšas ietaupīt laiku, veicot vairākus 

uzdevumus, piemēram, braucot ar velosipēdu un vienlaikus klausoties kaut ko (lekcijas, 

audiogrāmatas utt.). 

Kad es jautāju skolēniem: "Vai jūs lasāt grāmatas?" - lielākā daļa atbilžu bija: 

"Nē, man tam īsti nav laika. Es gribētu, bet man aizņem pārāk daudz laika, lai izlasītu 

grāmatu no vāka līdz vākam, tāpēc es labāk skatos filmu vai klausos audiogrāmatu. 

No savas profesionālās pieredzes varu atzīt, ka tas ne tikai noved pie dažu 

svarīgu prasmju trūkuma (koncentrēšanās uz lietām, kritiskā domāšana utt.), bet arī 

ietekmē ilgtermiņa atmiņu, un daudzi skolēni nespēj saprast rakstiskus norādījumus, 

kas tiek doti pirms skolas uzdevumiem, un tāpēc nespēj gūt labus rezultātus. 

Šī brīnišķīgā projekta ietvaros esmu domājusi par dažādām stratēģijām, ko 

varētu izmantot turpmākajās stundās, lai skolēni lasītu vairāk grāmatu un gūtu 

maksimālu labumu no šī procesa. Par vienu no saviem nākotnes plāniem es pastāstīšu 

kādā no nākamajām publikācijām! 

Ko es varu darīt, lai atrisinātu šo problēmu? 

Vēlreiz vēlos pastāstīt par savu profesionālo pieredzi. Ko es esmu darījis, lai 

mudinātu skolēnus lasīt vairāk grāmatu, un kādus ieteikumus es varu sniegt? 

1) Labi piemēri - tie vienmēr darbojas! 

 Savās nodarbībās mēs runājam par veiksmīgiem cilvēkiem un viņu paradumiem. 

Šajās diskusijās mēs atklājam, ka tie, kas lasa grāmatas, ir veiksmīgāki daudzu 

iemeslu dēļ. Lasītāji ir līderi! Kā mēs visi zinām, cilvēki vecumā no 16 līdz 20 gadiem 

cenšas būt līdzīgi saviem elkiem. Viņi atrod kādu veiksmīgu cilvēku katrā jomā, kuram 

var līdzināties, neatkarīgi no tā, vai tas ir IT programmētājs, inženieris, automehāniķis 

vai kāds cits. Viņi vēlas kļūt par nākamo Stīvu Džobsu, Elonu Masku un 

daudziemcitiem. Lasot viņu biogrāfijas, intervijas un skatoties video par viņiem, mēs 

onācām pie secinājuma, ka viena no lietām, kas viņus padarīja veiksmīgus, bija 

lasīšana! 
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2) Paskaidrojiet priekšrocības!’ 

 Daudzi no maniem skolēniem nav redzējuši savus vecākus mājās sēžam un 

lasām, jo viņi ir pārāk aizņemti darbā.  

Kā pusaudzis var uzzināt, kāpēc ir svarīgi lasīt? 

Nepietiek pateikt: "Tev vajag vairāk lasīt, jo tev vajag!"  

Jums ir jāpaskaidro, kas notiek, kad kāds lasa. Kā lasīšana ietekmē viņu prātu, 

smadzeņu kapacitāti, redzes leņķi un daudzas citas lietas. 

Manuprāt, skolotājs ir īstais cilvēks, kas skolēniem stāsta par visiem lasīšanas 

ieguvumiem un cenšas viņus iedrošināt iekļaut lasīšanu savā ikdienā. Lai tas kļūtu par 

ieradumu - lai mainītu viņu dzīvi. 

 Džims Trelīzs (Jim Trelease), amerikāņu pētnieks par lasīšanas ietekmi uz 

cilvēka likteni, grāmatiņā "Lasīšana: visspēcīgākais sociālais spēks Amerikā" 

"READING: THE MOST POWERFUL SOCIAL FORCE IN AMERICA") formulē 

grāmatu lasīšanas priekšrocības (citāts). 

Stefe Jobs Pasaules Dewleloper 
konferencē 2010 

Autors: MetalGearLiquid, 
pamatojoties uz failu: 
Steve_Jobs_Headshot_2010-CROP.jpg, 
ko izveidojis Matt Yohe 
Avots: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Steve_Jobs_Headshot_2010-
CROP2.jpg 
Piekļuve: 21.09.2021 
Licence CC BY-SA 3.0 
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1) Jo vairāk lasāt, jo vairāk zināt. 

2) Jo vairāk zini, jo gudrāks kļūsti. 

3) Jo gudrāks esi, jo ilgāk paliec skolā. 

4) Jo ilgāk mācāties skolā, jo vairāk diplomu saņemat un jo ilgāk esat 

nodarbināts, un tādējādi dzīves laikā nopelnāt vairāk naudas.  

5) Jo vairāk diplomu saņemat, jo augstākas ir jūsu bērnu skolas pakāpes. 

6) Jo vairāk diplomu iegūsi, jo ilgāk dzīvosi. 

Arī pretējais būs taisnība: 

1. Jo mazāk lasāt, jo mazāk zināt. 

2) Jo mazāk zini, jo lielāka iespēja, ka pametīsi skolu. 

3. Jo ātrāk pametīsi skolu, jo ātrāk un ilgāk būsi nabadzīgs. 

4. Jo ātrāk pametat skolu, jo lielākas ir jūsu izredzes nonākt cietumā. 

Par Jima Trelease darbību varat lasīt viņa tīmekļa vietnē.     

    https://www.trelease-on-reading.com/index.html 

 

3) Ļaujiet viņiem izvēlēties! 
 

Kad es runāju ar skolēniem par grāmatām, ko viņi jebkad ir lasījuši, skolēni 

atzina, ka lielākā daļa no tām ir grāmatas no obligātā saraksta, ko viņi saņēma no 

saviem dzimtās valodas skolotājiem. Šis fakts nebija ļoti pozitīvs, jo daudzi skolēni 

Džima Trelīzes fotogrāfija, uzņemta 20211. 
gadā. 
Autors: Jim Trelease 
Avots: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Trelease#
/media/File:Jim-trelease-profile--1.jpg 
Piekļuve: 22.09.2021. 
Licence CC BY-SA 3.0 
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teica, ka viņiem nav paticis doto grāmatu saturs, ideja vai žanrs. Rezultātā viņiem kļuva 

garlaicīgi un viņi negribēja turpināt lasīt turpmāk šīs sliktās pieredzes dēļ. 

No tā es secināju, ka skolotājam būtu jādod skolēniem vairāk izvēles iespēju. 

Tas veicinās viņu pašu interesi par grāmatām. Lasot viņi sajustu brīvību un lielāku 

prieku. Ir pierādīts, ka katra pirmā pieredze atstāj pēdas attieksmē pret kādu konkrētu 

jomu, tāpēc mums ir jābūt pārliecinātiem, ka lasīšanas pieredze ir pēc iespējas 

pozitīvāka.. 

 

 

Īrijas bibliotēkas fotogrāfija. Publiskais īpašums. Avots:  Pixaboy 

 

Kādu stratēģiju es izmantošu, lai panāktu, ka mani skolēni lasa 

vairāk un sasniedz ilgtspējīgus rezultātus nākotnē? 

Tā kā esmu atbildīga par vienu konkrētu skolēnu grupu (kā galvenā skolotāja), 

nolēmu mūsu stundās iekļaut lasīšanas stratēģijas. Mēs pavadām laiku grupā reizi 

nedēļā, tāpēc es domāju, ka ir iespējams attīstīt lasīšanas paradumu nākamo 2-3 gadu 

laikā, līdz mēs pabeigsim skolu.. 

 

Mans plāns sešām tikšanās reizēm pa četrdesmit minūtēm katrai 
 

1) Diskusiju laikā mēs izvēlēsimies vienu romānu, kas ir arī ekranizēts. 

2) Es sadalīšu skolēnus 5 grupās pa 5 cilvēkiem katrā. 

3) Es "sagriežu" romānu 5 daļās - pa vienai katrai grupai. 

Un kuru grāmatu 
šeit izvēlēties? 
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4) Katrai grupai klasē patstāvīgi jāizlasa savs darbs un jāizpilda šādi uzdevumi: 

jāuzraksta svarīgākās darbības/fakti/personas/vietas, jāatrod tur pieminētās 

emocijas, jāuzraksta savas domas par izlasīto, uz A4 formāta papīra lapas 

jāizveido savas romāna daļas ilustrācija. 

5) Pēc tam katra grupa pa reizei iepazīstina pārējos skolēnus ar savu uzdevumu, 

lai beigās visiem būtu pilnīgs "priekšstats" par romānu. 

6) Visbeidzot, mēs noskatīsimies pēc romāna motīviem uzņemtu filmu un pēc 

tam pārrunāsim atšķirības starp rakstīto versiju un ekranizāciju. 

 

Man šķiet, ka šādā veidā mēs varam iepazīt vienu romānu divu mēnešu laikā. 

 

Mana loma šajā procesā 
 
Es organizēšu procesu, atbalstīšu un vadīšu skolēnus katrā šī projekta posmā. 
 

Šīs stratēģijas rezultāti 

• skolēni attīstīs dažādas prasmes, piemēram: 

• spēja strādāt komandā, 

• spēja dalīties pienākumos, 

• lasīšana un lasīšanas izpratne, 

• spēja atpazīt emocijas, 

• kritiskā domāšana un spēja paust savu viedokli,  

• spēja prezentēt darbu auditorijai,  

• spēja uzklausīt citus - empātija, 

• spēja koncentrēties uz vienu uzdevumu ilgāku laiku, 

 

Skolēni tiks iepazīstināti ar dažādiem romāniem un paplašinās savu 

redzesloku. Mēs pavadīsim laiku kopā un izklaidēsimies! 
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