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IEVADS 

Mūsdienu pasaulē cilvēks nespētu funkcionēt bez spējas lasīt. Pateicoties tam, 

mēs sazināmies cits ar citu, apmaināmies ar nepieciešamo informāciju. Lasīšanas 

process ir nepārtraukta prāta pilnveidošanās, nepārtraukta attīstība, lasītāja spēju 

nobriešana.  

Skolēnu lasīšanas aktivitāte ir cieši saistīta ar viņu ģimenes kultūras kapitālu, t. 

i., vecāku izglītības līmeni un ģimenes grāmatu kolekcijas apjomu. Palielinoties 

skolēna mājas un viņa īpašumā esošās grāmatu kolekcijas apjomam, palielinās 

iespēja, ka skolēns sāks lasīt, jo īpaši lasīt savam priekam.  

Runājot ar jauniešiem, ir svarīgi izvairīties no tā, ka viņi vērtē to, ko viņi lasa. Ir 

grāmatas, kas ir vairāk un mazāk vērtīgas, bet, ņemot vērā slikto lasīšanas stāvokli, 

jebkura lasāmviela ir svarīga. Tā vietā, lai kritizētu jauniešu lasīšanas izvēli, ir svarīgi 

atzīt, ka viņi lasa, runāt ar viņiem, uzmanīgi uzklausīt viņu viedokli un maigi un iejūtīgi 

ieteikt vērienīgākus, viņu interesēm atbilstošus izdevumus. 

Mūsdienu jaunieši aug lingvistiski nabadzīgā vidē, jo saskarsmi ar dzīvo vārdu 

ir aizstājusi televīzija. Lai mūsdienās veicinātu lasīšanu jauniešu vidū, ir svarīgi 

apvienot elementus, kas klasiski saistīti ar grāmatām un bibliotēkām, ar elementiem, 

kas attiecas uz citiem mediju veidiem vai skolēnu daudzveidīgajām interesēm, 

piemēram, spēļu mīļotājiem, mūziķiem , fotogrāfiem.. 

GALVENS MĒRĶIS 

Galvenais mērķis ir veicināt lasīšanu kā vienu no pašizglītības metodēm mācību 

stundās un ārpusstundu nodarbībās.  

 Ar grāmatu palīdzību skolēni paplašina savas zināšanas par apkārtējo pasauli 

un bagātina savu aktīvo vārdu krājumu. Tādējādi skolotāja un audzinātāja plānotas 

lasīšanas vadības uzdevums kļūst ieinteresēt jauniešus par grāmatām, attīstīt spēju 

izvēlēties un novērtēt grāmatas, īstenot lasīšanu ne tikai zināšanu apguvei, bet arī 

priekam. 



KONKRĒTIE MĒRĶI 

1. Lasīšanas intereses veicināšana skolas audzēkņu vidū: 

•  Aicinājums sadarboties ar skolēniem, kuri iesaistīsies pasākumos, kuru 

mērķis ir veicināt lasīšanu Skolas bibliotēkas aktivitāšu ietvaros, 

• •Skolas grāmatu mīļotāju kluba izveide, 

• Radot pozitīvu grāmatu mīļotāja modeli – jaunu vīrieti ar plašu 

redzesloku, atvērtu, tolerantu, apzinīgu, jūtīgu pret apkārtējās pasaules 

skaistumu. 

2. Lasīšanas kā atraktīva brīvā laika pavadīšanas veida popularizēšana:: 

• labu brīvā laika pavadīšanas paradumu veidošana jauniešu vidū, 

• norādot lasīšanas preventīvo lomu – lasīšana var pasargāt no briesmām, 

piemēram, samazināt atkarības risku no kompulsīvas datorspēļu, 

interneta vai azartspēļu lietošanas, 

• veicināt brīvā laika pavadīšanas veidus, kas var pozitīvi ietekmēt 

jauniešu attīstību (sociālo, intelektuālo un emocionālo), 

• studenta brīvā laika plānošanas paradumu veidošana atbilstoši viņa 

vajadzībām un interesēm; 

• radot telpu, kur runāt par kopīgām kaislībām. 

3. .Pamodināt vēlmi un motivāciju mācīties: 

• modināt un attīstīt skolēnu izziņas zinātkāri, radot dažādas iespējas 

tiešai saskarsmei ar grāmatu; 

• intereses raisīšana par lasīšanu kā nepieciešamās informācijas un 

iedvesmas avotu, lai interesanti pavadītu laiku, un kā alternatīvu laika 

pavadīšanai pie datora, 

• tuvināt grāmatu pasauli, 

• skolu un publisko bibliotēku lietošanas prasmju uzlabošana. 

4. Radošās attieksmes veidošana un nostiprināšana: 

• rosinot studentu spontānu radošo aktivitāti, 

• attīstīt spēju īstenot savas idejas, 

• attīstīt domāšanas un radošās prasmes, 

• iztēles, fantāzijas un mākslinieciskās izteiksmes attīstība, 

• dodot skolēniem iespēju prezentēt savus sasniegumus 



5. Pašizglītība: 

• pieņemt apzinātus lasīšanas lēmumus, 

• Attīstīt prasmi izvēlēties un novērtēt grāmatas, 

• attīstīt valodu, bagātinot skolēnu leksikas resursus, 

• apgūt prasmi interpretēt izlasītā teksta saturu, 

• parādot piemērotas uzvedības paraugus, 

• attīstīt spēju empātiski mijiedarboties grupā, 

• stiprināt atbildības sajūtu par kopīgu darbu,  

• kultūras vērtību apzināšanās veicināšana un nepieciešamības pēc 

pastāvīgas līdzdalības kultūrā pamudināšana, 

•  pievēršot uzmanību literārās valodas skaistumam, 

• nodrošināt iespēju piedalīties kultūras pasākumos. 

6. Lasīšanas terapeitiskā ietekme: 

• skolēnu pašcieņas stiprināšana, aktivizējot viņus piedalīties dažāda 

veida nodarbībās, 

• vājāko un kautrīgāko skolēnu stiprināšana un aktivizēšana, 

• veidot un liekot cilvēkiem apzināties nepieciešamību sniegt prieku citiem, 

• skolēnu savstarpējo sadraudzības saišu veidošana un nostiprināšana, 

• sniegt pozitīvu emocionālu un estētisku pieredzi, kas ļauj mazināt garīgo 

spriedzi. 

 ĪSTENOŠANAS FORMAS 

1. Lasīšanas konkursi. 

• "Sleeveface" - fotokonkurss ar integrētu grāmatas vāku. 

• Konkurss par slavena romāna alternatīvu vāku. 

2. Skolas mēroga iniciatīvas, kas veicina lasīšanu. 

• "Lasīšanas pārtraukums" - darbība, kas ietver rekorda pārsniegšanu to 

cilvēku skaitā, kuri lasa pārtraukumā starp nodarbībām. 

• Dalība valsts mēroga akcijā "Kā nelasu, kad lasu". 

• Skolas pulciņa grāmatmīļiem “Zaksiążkowani – Grāmatu mīļotāji” 

izveide. 

• Nacionālā skaļās lasīšanas diena. 

• Aizliegto grāmatu nedēļa. 

• Ļauj skolēniem aizņemties grāmatas brīvdienām un vasaras brīvdienām. 



3. Sadarbība ar Gižicko rajona pedagoģisko bibliotēku. 

• pmācību sanāksmju apmeklēšana; informācijas sniegšana par 

bibliotēkas pasākumiem. 

• Dalība bibliotēkas rīkotajā Bibliotēku naktī. 

• Dalība Gižicko rajona Pedagoģiskās bibliotēkas organizētajos kultūras 

pasākumos. 

• Nodrošināt skolēniem un vecākiem piekļuvi sarakstiem un tematiskajiem 

apkopojumiem, ko sagatavojusi Gižicko rajona Pedagoģiskā bibliotēka. 

• Sniegt skolotājiem informāciju par programmām, IKT rīkiem, kas palīdz 

sasniegt mācību stundas mērķus. 

• Prezentāciju par drošību internetā nodrošināšana. 

4. IKT rīku izmantošana lasīšanas veicināšanai. 

• Izmantojot skolas vietni un Facebook, lai veicinātu lasīšanu. 

• Grafikas programmu izmantošana, lai izstrādātu grāmatzīmes, 

alternatīvus slavenu romānu vākus, plakātus, bukletus. 

• Audiogrāmatu veidošana izvēlētiem dzejoļiem informātikas stundās. 

• Informēšana par citiem sociālajiem kanāliem, kas nodarbojas ar 

lasīšanas un grāmatu jautājumu. 
5. Grāmatu izstādes. 

• "Novērtējiet grāmatu" – tāfele ar grāmatu nosaukumiem, kuras piedāvāts 

vērtēt skolēniem un skolotājiem. 

• “Bookflix” dēļa izveide – Netflix grāmatu versija. 

• Jauno grāmatu izstāžu organizēšana skolas lasītavā. 

• Tematiskas izstādes par konkrētām tēmām, kas saistītas ar mūsdienu 

jaunatni. 

• Skolēnu darbu izstāde. 

• Izstādes, kas popularizē pasākumus skolas dzīvē. 

• Izstādes par skolēnu dalību ES projektos. 

6. Bibliotēkas sadarbība ar Elektronisko un informācijas tehnoloģiju skolu 

kompleksa internātskolu. 

• Mikrobibliotēkas izveide Internātā, ti, vieta internātskolā grāmatām, kas 

darbosies kā neliela bibliotēka. Dalīšanās notiktu, pamatojoties uz 



aizņemšanos un atdošanu, kā arī jauna nosaukuma atnešanu, tas ir, pēc 

pieņēmuma "paņem grāmatu un atstāj grāmatu". 

• Internātskolas redzamās vietās izvietošana citātu no izcilāko autoru 

grāmatām Street art veidā, tas ir, neparastu attēlu ar optiskām ilūzijām 

izvietošana par grāmatu un literāru tēmu. 

• Lasīšanas Flashmob organizēšana, kas ir kopīga un skaļa lasīšana 

publiskās vietās vai dabā. 

• Telpas izveide internātskolā, kas veidota, domājot par lasītāju - telpas 

remonts, lai tajā varētu atpūsties un lasīt grāmatas. 

• Rīkojot akciju "internātskolu jaunieši lasa grāmatas bērniem bērnudārzos un 

bērnu namos". 

• Telpas izveide skolas pansionātā, kas veidota, domājot par lasītāju - telpas 

remonts, lai tajā varētu atpūsties un lasīt grāmatas. 

• Jauniešu iesaistīšana sapulcēs ar nosaukumu "Vārdu burvju lokā", kas 

sastāv no bibliotēkā pieejamās izvēlētās grāmatas kopīgas lasīšanas, lai 

interesantāki klausītāji varētu lasīt paši. Šāda rīcība var pārvērsties jaukā 

ieradumā un vienlaikus atvērt jauniešu galvas rakstītā vārda skaistumam un 

mudināt lasīt pašiem. Grāmatas tēma var būt arī ievads sarunai par 

svarīgām tēmām. 


