Projekts “Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija”
Rīgas Anniņmuižas vidusskolā

No 2018.gada decembra līdz 2019. gada maijam Rīgas Anniņmuižas vidusskolā
tika īstenots projekts “Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija”. Projekta mērķis bija
profesionāli pilnveidot skolas pedagogu kolektīva lasītprasmes mācīšanas un
attīstīšanas metodisko pieredzi kā teorētiskā, tā praktiskā aspektā.
Rīgas Anniņmuižas vidusskolas prioritārā joma 2018./2019. mācību gadā skolēnu lasītprasmes uzlabošana un veicināšana kā pamats mācību priekšmeta apguvei,
tāpēc projekts “Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija” neapšaubāmi ir sniedzis
ieguldījumu Rīgas Anniņmuižas pedagogu kolektīva tālākizglītībā un kvalifikācijas
celšanā. Skolas pedagogi projektā iegūtās zināšanas izmantos praktiskā ikdienas darbā
ar saviem skolēniem, uzlabojot un veicinot skolēnu iemaņas darbā ar tekstu,
paaugstinot skolēnu izziņas līmeni, informācijas ieguves un jēgpilnas lasīšanas
kvalitāti.
Projekta ietvaros notikušas piecas aktivitātes. 2018.gada 4.decembrī Rīgas
Anniņmuižas vidusskolas pedagogi pulcējās projekta “Lasītprasmes attīstīšanas
laboratorija” ievadseminārā, lai klausītos lektores, pedagoģijas maģistres Unas Auziņas
sagatavoto projekta ievadprezentāciju. U.Auziņa sniedza gan teorētiskus skaidrojumus
par lasītprasmi, gan dalījās ar skolas pedagogiem savā ilggadējā darba pieredzē par
lasītprasmes veicināšanu.
2019.gada 15.janvārī notika filoloģijas doktores, sociolingvistes Vinetas
Poriņas vadītais seminārs par individuālo bilingvismu, savukārt 12.februārī tika
organizēts Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra vadītājas
Silvijas Tretjakovas seminārs par skolēnu lasītprieka veicināšanas iespējām un
jaunākajiem izdevumiem bērnu literatūras nozarē, kā arī LNB ieguldījumu bērnu un
jauniešu lasītprasmes attīstībā.
Projekta ietvaros 2019. gada 14. martā notika Rīgas Anniņmuižas pedagogu
kolektīva pieredzes apmaiņas brauciens uz Cesvaines vidusskolu Madonas novadā.
Cesvaines vidusskolas ēka (nodota ekspluatācijā 2007.gadā) šobrīd ir viena no
modernākajām jaunuzceltajām skolām Latvijā. Rīgas Anniņmuižas vidusskolas
pedagogu kolektīvam notika interesanta ekskursija jaunās skolas ēkā skolas direktora
Didža Bauņa vadībā, pēc tam - Cesvaines vidusskolas skolotāju Sarmas Dimperes un
Ineses Mickevičas pedagoģiskā meistardarbnīca, kurā tika akcentēta lasītprasme kā
svarīgs priekšnoteikums jaunajā kompetenču izglītībā.
Projekta noslēguma pasākums - metodiskā konference “Pozitīvās pieredzes
apmaiņa par lasītprasmi” notika 2019. gada 24. maijā Rīgas Anniņmuižas vidusskolā.
Projekta koordinatores - direktores vietniece Aelita Rožukaite-Ivanova un latviešu
valodas skolotāja Inga Zariņa kopā ar skolas metodisko apvienību vadītājiem, skolas
vadību un pedagogu kolektīvu atskatījās uz projekta “Lasītprasmes attīstīšanas
laboratorija” notikušajām aktivitātēm, kā arī diskutēja par praktiskajā darbā
ieviestajiem un izmēģinātajiem lasītprasmes veicināšanas metodiskajiem
paņēmieniem.

Kā personīgos ieguvumus no apmeklētajām mācībām projekta dalībnieki
minēja jaunās, interesantās apgūtās metodes un paņēmienus, jaunu informāciju,
notikušo pieredzas apmaiņu ar kolēģiem, iegūto jauno informāciju par jaunāko latviešu
bērnu literatūru, kā arī apgūtās skolēnu lasītprasmes vērtēšanas metodes.
Visi projekta dalībnieki norādīja, ka ar gūto personīgo pieredzi viņi varēs labāk
sasniegt skolas izvirzīto prioritāti - jēgpilnas lasītprasmes attīstību savās stundās,
veiksmīgāk ieinteresēt savus skolēnus lasīšanas procesam, uzlabot stundu darba
kvalitāti, interesantāk sagatavot mācību procesu savās stundās.
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