
 

 

 

 

Erasmus + projekta ”Pedagoga darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai” 

noslēguma konference  

”Lasītprasmes pilnveides ceļā” 

18.03.2021. Tiešsaistē 

Starptautiskās konferences programma 

13.00 - 13.05 Tehniskā instruktāža par tiešsaistes tulkošanas platformas lietošanu konferences laikā 
 

13.05 - 13.15 Projekta ”Pedagoga darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai” mērķi un rezultāti 
Projekta vadības komanda Sanita Šabanska, Zintis Buls (Latvija)  

 
13.15 - 13.20 Sveiciens no Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa (Latvija) 

  

13.20 - 13.25 Sveiciens no projekta partneriem 
Šauļu pilsētas pašvaldības izglītības centrs (Lietuva)  
 

13.25 - 13. 30 Sveiciens no projekta partneriem 

Igaunijas klašu audzinātāju asociācija (Igaunija)  
 

13.30 - 14.00 Būt lasītājam 
Projekta ekspertu grupas vadītājs Andris Krieķis (Latvija) 
 

14.00 - 14.05  Tehniskā instruktāža par līdzdalību Zoom un Webex platformās 

 

14.05 - 14.25 Rokasgrāmata pedagogiem “Kā mācīt un mācīties lasīt?” 
Projekta ekspertes Edita Puzariene (Lietuva), Ieva Dakne, Indra Grosgale (Latvija), Leonika 

Kleimane-Leimane, Raina Uibo, Kristīna Bergmane, Tūli Helka (Igaunija)  
 

14.25 - 14.35 Pauze 

 

14.35 - 15.00   Pāreja no „mācos lasīt” uz „mācos lasot”  
Projekta eksperte Inese Bergmane (Latvija) 
 

15.00 - 15.25 Atvērtas grāmatas neredzamās durvis 

Projekta eksperte Jūrate Ivaškiene (Lietuva) 
 

15.25 - 15.50 Lasīšanas prasmju attīstīšana pirmsskolā  
Projekta ekspertes Kristina Bergmane, Leonika Kleimane-Leimane (Igaunija) 
 

15.50 - 16.00  Konferences kopsavilkums 

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna (Latvija)  

 



 

 

Konferences darbnīcu  anotācijas 

Būt lasītājam 

Lasītprasme ir indivīda sevis apzināšanās un pilnveidošanas līdzeklis. Tieši caur sevis apzināšanos, apkārtējās 

vides apguvi cilvēks nonāk lasīšanas procesā, pilnveidojot savu lasītprasmi. Vēlāk lasītprasme kļūst par 

pašvirzītu, pašpilnveidojamu aspektu, lai gūtu jaunas zināšanas un prasmes, veidotu attieksmes, komunicētu 

un uzlabotu savu dzīves kvalitāti kopumā. Taču kāds ir lasītājs lasīšanas procesā?  

Rokasgrāmata pedagogiem “Kā mācīt un mācīties lasīt?“ 

Projekta eksperti iepazīstinās ar projektā izstrādāto  rokasgrāmatu pedagogiem “Kā mācīt un mācīties lasīt?“. 

Šķirstot rokasgrāmatas lappuses, dalībnieki iepazīsies ar rokasgrāmatas uzbūvi, pieeju lasītprasmes pilnveides 

procesam un soļiem lasītprasmes pilnveides ceļā. 

 Pāreja no “mācos lasīt” uz “mācos lasot” 

Stāstījums  par projektā izstrādāto profesionālās pilnveides programmu pedagogiem “Lasītprasmes pilnveide 

vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi” un pieredzi darbā  ar bērniem vecumposmā 

10 – 12 gadi. Pilnveidojot lasītprasmi šajā vecumposmā, jāizmanto metodes, kas veicina apzinātas 

lasītprasmes un tās kvalitāti kā līdzekli savai pašizaugsmei. Tiek apgūtas dažādas lasīšanas stratēģijas, 

lasītprasme tiek pilnveidota kā daudzfunkcionāla prasme, kas veicina valodas spēju, izziņas un domāšanas 

attīstību.  

Atvērtas grāmatas neredzmās durvis 

Katrai mācību stundai vai aktivitātei vajadzētu palīdzēt augt un pilnveidoties gan skolotājam, gan skolēnam. 

Tam ir nepieciešamas zināšanas, to pielietošana praksē un iespēja izmēģināt  to stiprās puses. Kā ieinteresēt 

mūsdienu bērnu lasīt grāmatas? Galu galā lasīšana bagātina valodu, veicina pasaules izzināšanu, attīsta 

kritisko un radošo domāšanu. Tāpēc atvērsim grāmatas neredzamās durvis kopā un palīdzēsim bērniem atklāt 

lasītprieku un skolotājiem radošus veidus, kā iedrošināt bērnus lasīt!  

Lasīšanas prasmju attīstīšana pirmsskolā 

Kā atbalstīt un paplašināt mācību aktivitātes pirmsskolā?  Kā attīstīt bērna radošumu un iztēli? Kā organizēt 

aktivitātes pirmslasīšanas posmā? 

 

Pieteikties dalībai konferencē: https://form.jotform.com/210622748513048 

 

Apliecinājumus par dalību konferencē saņemsiet elektroniski divu nedēļu laikā pēc konferences. 

Vairāk informācijas: 

Alise Gubene, e-pasts: alise.gubene@zrkac.jelgava.lv  (Latvija) 

Jolanta Lembertiene, e-pasts:  jolantalembert@gmail.com ( Lietuva) 

Pireta Jeula, e-pats: piret.joul@gmail.com (Igaunija) 
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