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Lasīšanas būtība

Ar lasīšanu jāsaprot "indivīda spēja 

saprast, pārdomāt, izvērtēt un izmantot 

rakstiskus tekstus, lai sasniegtu savus 

mērķus, paplašinātu savas zināšanas 

un spējas un efektīvi piedalītos 

sabiedrības dzīvē" (OECD PIRLS, 2001).



Kāpēc bērni un jaunieši nevēlas lasīt?

Atbilstošu paraugu trūkums mājās (vecāki 

nelasa, tāpēc arī bērni nelasa).

Pārāk straujš dzīves ritms (skola, pulciņi, 

brīvais laiks ar draugiem).

Dod priekšroku skatīties TV, spēlēt 

datorspēles, sērfot pa tālruni.



Metodes, ko es izmantoju, lai mudinātu

bērnus un jauniešus lasīt stundās:

▪ "Domu lietus/karta",

▪ "Prāta vingrinājumi",

▪ "Intervija",

▪ "Divvirzienu dienasgrāmata".



Metodes, kuras izmantoju visbiežāk

1. "Domu lietus/kartē". Šī metode ir noderīga, lai attīstītu

skolēnu domāšanas prasmes, radītu jaunas idejas un sniegtu

informāciju par tekstu. Tas nozīmē, ka skolotājs pēc jautājuma

vai tēmas ierosināšanas mudina skolēnus piedāvāt pēc

iespējas vairāk atbilžu uz jautājumu vai izteikt pēc iespējas

vairāk ideju par ierosināto tēmu. Svarīgi, lai skolotājs vai

norīkots skolēns pieraksta idejas uz tāfeles vai uz lielas papīra

lapas. Es parasti izmantoju šo metodi, lai pārbaudītu, ko

skolēni atcerējās no izlasītā teksta, kas viņiem patika un kas

viņus visvairāk pārsteidza. )





Metodes, kuras izmantoju visbiežāk

2 "Prāta vingrinājumi". Šīs metodes būtība ir tāda, ka

skolēni patstāvīgi raksta, ko viņi zina vai domā, ka zina

par izlasīto tekstu (var uzdot arī jautājumus). Šis

vingrinājums parasti aizņem apmēram piecas minūtes

stundas laikā. Šī metode ir īpaši noderīga, lai

pārbaudītu, vai skolēni ir izlasījuši uzdoto darbu.





Metodes, kuras izmantoju visbiežāk

3 Intervija. Skolēni lasa tekstu un uzdod jautājumus

klasesbiedriem. Intervijas mērķis: iegūt noteiktu viedokli vai

informāciju. Es parasti izmantoju intervijas metodi, lai

pārbaudītu, cik labi skolēni ir izpildījuši mājasdarbus un vai

viņi ir izlasījuši uzdoto literatūru. Šajā gadījumā viņi tiek lūgti

uzdot viens otram jautājumus, izmantojot intervijas metodi.

Šo metodi esmu uzskatījis par īpaši noderīgu tālmācības

stundās, jo tā ir lieliska iespēja likt skolēniem runāt.





Metodes, kuras izmantoju visbiežāk

4. "Divvirzienu dienasgrāmata". Tas ir veids, kā norādīt lasītāja attiecības ar
teksta daļām, kas viņu visvairāk ieinteresējušas vai ir saistītas ar viņa paša
pieredzi. Šāda veida dienasgrāmata ir īpaši noderīga, ja skolēni lasa
garāku tekstu ārpus klases. "Abpusēju dienasgrāmatu" izveido, papīra
lapas vidū ievelkot vertikālu līniju. Lapas kreisajā pusē skolēniem jāatzīmē
doma vai fragments no teksta, kas uz viņiem atstājis vislielāko iespaidu:
iespējams, tas viņiem atgādināja viņu pašu pieredzi, varbūt šokēja, varbūt
lika uzdot jautājumus autoram. Labajā pusē ir skolēnu komentāri: kāpēc
viņi piezīmju grāmatiņā ierakstīja šo domu (vai citātu), kas lika viņiem par
to domāt, kādus jautājumus tas izraisīja. Piezīmes žurnālā jāveic teksta
lasīšanas laikā, nevis pēc teksta izlasīšanas.



" Divvirzienu dienasgrāmata"

Citāts no kāda jūsu lasītā darba Skolēnu komentāri



Grāmatu lasīšana prātam 

ir tas pats, kas fiziski 

vingrinājumi muskuļiem. 

(J. Addison)


