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Lasīšanas
kompetences
nozīme

Viens no svarīgākajiem 
mūsdienu skolas uzdevumiem ir 
iemācīt skolēniem pareizi lasīt 
un saprast tekstus. Tā ir viena no 
mūsdienu cilvēka 
pamatkompetencēm, kas ļauj 
viņam patstāvīgi mācīties, iegūt 
darbu un piedalīties 
sabiedriskajā dzīvē.



Kā panākt, lai
lasīšana
nebūtu
garlaicīga
nodarbe?

Lai palīdzētu skolēniem apgūt
vispārējo un ar mācību
priekšmetu saistīto
kompetenču pamatus, ir svarīgi
mācību procesā iesaistīt pašus
skolēnus un mudināt skolēnus
pašiem izvirzīt problēmas un
rast atbildes uz jautājumiem. 



Pētnieciskā
darba
rakstīšana -
efektīvs
veids, kā
veicināt
lasīšanu

Lai rosinātu skolēnus interesēties
par literatūru un pilnveidotu
lasīšanas un rakstīšanas prasmes, 
skolēniem tiek ieteikts uzrakstīt
pētniecisku darbu par lietuviešu
literatūru vai valodu (brieduma
darbs).



brieduma darbs
(Lietuviešu -
Brandos darbas )

Brieduma darbs - maturitātes darbs ir 
skolēna (vai vairāku skolēnu) ilgtermiņa 
darbs saskaņā ar vidusskolas mācību 
programmu, kas tiek gatavots mācību 
procesa gaitā, sākot ar trešo vai ceturto 
vidusskolas klasi. Maturitātes darbs var 
attiekties uz jebkuru mācību priekšmetu, 
kas iekļauts atsevišķā vidusskolas 
mācību programmā.

(brandos darbo programa.docx (smm.lt)

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/02/7672_BD_programa_2018-08-30_Patvirtinta.pdf


Pētnieciskā 
darba 
ieguvumi

Skolēniem ir iespēja: mācīties
kopā ar skolotāju vai patstāvīgi; 
strādāt grupā vai patstāvīgi; 
plānot savu mācību laiku; 
strādāt ar dažādiem informācijas
avotiem; pielietot savas
zināšanas praksē.



Esošo un
jauno
zināšanu
izmantošana

Rakstot pētniecisko darbu, skolēniem ir 

iespēja izmantot esošās un jaunas zināšanas 

no dažādiem mācību priekšmetiem, lai 

atrisinātu kādu problēmu un rastu risinājumu. 

Tiek izmantotas šādas metodes: mācīšanās 

apkopot un analizēt nepieciešamo 

informāciju; liela apjoma materiāla 

sistematizēšana; mācīšanās būt paškritiskam 

un kritiski un argumentēti apspriest citus 

viedokļus; sava darba mērķu un perspektīvu 

izpratne; teorētisko zināšanu saistīšana ar 

praktisko darbu; izpratne par galvenajiem 

procesiem sabiedrībā.



Skolēni 
piedzīvo 
atklājumu 
prieku

Atklājumu aktivitātes rosina skolēnu
zinātkāri, savukārt tēmu izvēle, 
materiālu analīze, pētniecība un
radošās izpausmes sniedz iespēju
izpaust talantu un intelektu. 

Šīs aktivitātes sniedz skolēniem
iespēju uzraudzīt un izbaudīt savu
progresu.



Skolēni 
uzzina vairāk 
par savu 
kultūras vidi

Jācenšas, lai izvēlētās tēmas būtu
atbilstošas tuvākajai videi un pašam
skolēnam.
aktivitātes (...) palīdz saistīt vispārējās
izglītības saturu ar savu valsti un vidi, radoši
risināt problēmas un adekvāti novērtēt
realitāti.

(Projektai: galima mokytis kitaip | Ugdymas
(ugdome.lt)

http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/projektai/projektai-galima-mokytis-kitaip/


Divu
bakalaura
darbu tēmas
tika izvēlētas
sadarbībā ar 
skolēniem.

Vēlamie bakalaura darbu tēmu 
veidi: tēmai jābūt saistītai ar 
studentu dzīvesvietas kultūrvidi, 
slavenām personībām un reģiona 
vēsturi; tēmai jābūt interesantai, 
pievilcīgai un studentiem aktuālai.



Pirmā tēma 
bakalaura 
darbam

Telpas un laika poētiskā 
topogrāfija Jurģa Kunčina 
dzejoļu krājumā "Dzirnavu 
iela bez dzirnavām".



Bakalaura 
darba mērķis

Alytu pilsētas telpas un 
laika poētiskās topogrāfijas 
atainojums J. Kunčinas 
dzejoļu krājumā "Dzirnavu 
iela bez dzirnavām".



Sasniegtais 
rezultāts

Darbā analizēta J. Kunčinas dzejoļu krājumā 
"Dzirnavu iela bez dzirnavām" pieminētās 
Alytu pilsētas telpas poētiskā topogrāfija, 
aplūkoti spilgtākie dabas objekti un pilsētas 
infrastruktūra.

Paskaidrotas dzejoļos atrodamās atsauces uz 
Alītas pilsētas vēsturi.

Atklājas dzejoļu liriskā subjekta emocionālā 
saikne ar telpu un laiku.



Otrā tēma 
bakalaura 
darbam

Alytus ielu
nosaukumu semantika



Bakalaura 
darba mērķis

Alītas pilsētas ielu 
nosaukumu analīze no 
leksiski semantiskā 
viedokļa.



Sasniegtais
rezultāts

Tika pētīta Alytus pilsētas ielu 
nosaukumu semantika, kas atvasināti 
no verbāliem un sugasvārdiem. 

Pētījuma mērķis bija parādīt ielu 
nosaukumu vēsturiskās attīstības 
vispārīgās iezīmes pilsētā. 



Ko skolēni 
iemācījās?

Skolēni iemācījās lasīt, analizēt un interpretēt 

tekstus, pielietot zinātniskās pētniecības 

metodes: vākt, klasificēt un salīdzināt datus, 

kvantitatīvi analizēt datus, kā arī izprast darba 

tēmu, formulēt mērķus un uzdevumus un 

izdarīt skaidrus un pamatotus secinājumus.



Ko skolēni ir 
iemācījušies?

Bakalaura darbs rosināja studentus 
padziļināti interesēties par 
rakstnieku un dzejnieku dzīves un 
daiļrades saikni ar viņu dzimtās 
pilsētas vēsturi un tagadni. 

Skolēni uzzināja, ka radošais un 
pētnieciskais darbs var būt pilns ar 
visinteresantākajiem atklājumiem.



Smieklīgi mirkļi izpētes laikā



Avoti / saites

• (brandos darbo programa.docx (smm.lt)

• (Projektai: galima mokytis kitaip | Ugdymas
(ugdome.lt)

• Projektas kaip metodas | Ugdymas
(ugdome.lt)

• Skaitymo-kompetenciju-ugdymo-
metodika.pdf (smm.lt)

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/02/7672_BD_programa_2018-08-30_Patvirtinta.pdf
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/projektai/projektai-galima-mokytis-kitaip/
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/projektai/projektas-kaip-metodas/
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/08/Skaitymo-kompetenciju-ugdymo-metodika.pdf

