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Kā lasīšanā 
ieinteresēt zēnu?

laila avotiņa
Analizējot starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu 

rezultātus,1 izglītības pētnieki ir konstatējuši, ka 4. klasē zēniem 
salīdzinājumā ar meitenēm ir daudz vājākas tekstizpratības 
prasmes. Tas nozīmē, ka puiši šajā vecumā nepietiekami izman-
to savu potenciālu uztvert, saprast, analizēt, vērtēt un izmantot 
dažāda veida un sarežģītības tekstus, lai iegūtu informāciju, iz-
darītu secinājumus, interpretētu un novērtētu teksta saturu gan 
no mākslinieciskā, gan informatīvā aspekta. Pirms četrpadsmit 
gadiem Latvija bija valsts ar vislielāko meiteņu un zēnu sasnie-
gumu starpību tekstizpratībā. 2009. gadā situācija bija uzlabo-
jusies, tomēr starpība joprojām saglabājās ievērojami lielāka par 
vidējo OECD (Organisation for Economic Cooperation and De-
velopment – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāci-
jas) valstīs. Kāpēc šis fakts ir svarīgs? Elhonons Goldbergs, viens 
no galvenajiem pasaules neirozinātņu pētniekiem, raksta, ka 
no smadzeņu fizioloģijas viedokļa cita starpā arī rakstīta teksta 
uztveršana ir smadzenēm nepieciešamie fiziskie vingrinājumi,2 

jo smadzenes ir muskulis, kas ir jātrenē. Tātad literatūra, kā se-
cina neirozinātnieks, ir izdzīvošanas mehānisms, jo dod arvien 
jaunus stimulus, kas ļauj aizvien labāk analizēt dažādas dzīves 
situācijas. Mūsdienās jēdziens „izdzīvošana” būtu traktējams 
kā iespēja iekļauties sabiedrībā, kā iespēja domāt. Tātad – kā 
zēnus ieinteresēt lasīt?

sociālie faktori, kas ietekmē 
zēnu tekstizpratību
Latvijas skolēnu tekstizpratības sasniegumu atšķirības starp 

dzimumiem ir pētījusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psi-
holoģijas un mākslas fakultātes docente Antra Ozola.3 Pasaulē 
ir veikti dažādi pētījumi: gan tekstizpratības sasniegumu at-
šķirības starp dzimumiem pierādoši,4 gan tās noliedzoši5. Taču 
A. Ozola norāda: kaut arī zēni un mei-
tenes fizioloģiski nav vienādi, skaidroju-
mus par mācību sasniegumu atšķirībām 
starp dzimumiem nedrīkst reducēt tikai 
uz bioloģiskiem cēloņiem (iedzimtām 
atšķirīgām spējām, iedzimtu atšķirīgu 
galvas smadzeņu darbību u. c.). Šo vie-
dokli pamato fakts, ka ir valstis, kurās 
nav nozīmīgu tekstizpratības sasniegu-
mu atšķirību starp 4. klases zēniem un meitenēm (piemēram, 
Luksemburgā un Spānijā). Bet Latvijā ir. Smadzeņu uzbūve kā 
vienas, tā otras valsts zēniem ir līdzīga, tāpat hormoni un X un 
Y hromosomas. Arī pētījumu rezultāti, kas liecina, ka zēniem, 
kas dzimuši labāk situētās ģimenēs, sasniegumi ir augstāki 

nekā meitenēm un zēniem no mazāk turīgām ģimenēm, liedz 
par sasniegumu atšķirību cēloni uzskatīt meiteņu un zēnu spē-
ju un (vai) intelekta atšķirības. A. Ozola ir pārliecināta, ka zēni 
ir tikpat spējīgi lasīt kā meitenes, tomēr viņas pētījuma rezultā-
ti liecina, ka zēni ar lasīšanas aktivitātēm nodarbojas retāk, un 
tas ir viens no zemāku sasniegumu cēloņiem. Tātad, viņasprāt, 
šai problēmai ir jāmeklē sociālas dabas skaidrojums.

Ģimenes ietekme uz zēnu tekstizpratību
Salīdzinot sociālās vides ietekmi uz zēnu un meiteņu sasnie-

gumiem, Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas 
asociācijas izpilddirektors Hanss Veidžmeikers ir secinājis, ka 
meitenes vairāk nekā zēnus ietekmē mājas vides vai ar ģime-
ni saistīti faktori nekā skolas vai izglītības vides faktori. Tātad 
ar izglītības procesu vadības līdzekļu izmantošanu klases vides 
uzlabošanai (piemēram, novēršot nekārtības, zādzības, pārida-
rījumus, necenzētu vārdu lietošanu) iespējams paaugstināt zēnu 
sasniegumus tekstizpratībā. Un, tā kā ir pierādījies, ka Latvijā 

zēnu valoddarbības attīstībai vecāki velta 
mazāk pūļu un uzmanības nekā tādām pa-
šām meiteņu aktivitātēm, skolotājiem būtu 
jāinformē ģimenes locekļi par salīdzinoši 
zemajiem zēnu sasniegumiem tekstizpratībā 
un jāiesaka, kā palīdzēt risināt šo problēmu.

Savukārt, ja runājam par ģimenes lomu, 
gribētu izcelt, manuprāt, visbūtiskāko seci-
nājumu: pētījumā ir pierādīts, ka Latvijā tieši 

tēvi veido zēnu attieksmi pret lasīšanu. Faktiski tas nav pretrunā 
ar dzimuma lomas modeļu idejām – ka bērnam svarīgu vīriešu 
dzimuma lomu modeļu attieksme pret lasīšanu ir viens no izšķi-
rošajiem faktoriem, kas nosaka zēnu attieksmi pret lasīšanu, tātad, 
mainoties tēvu attieksmei pret lasīšanu, tā mainītos arī dēliem. 

1 IEA PIRLS 2001 (International Association for the Evaluation of Educational Achievement Progress in International Reading Literacy Study – Starptautiskās izglītības sasniegumu 
novērtēšanas asociācijas Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums), IEA PIRLS 2006, OECD SSNP 2000 (OECD Programme for International Student Assessment – OECD 
Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma), OECD SSNP 2003, OECD SSNP 2006, OECD SSNP 2009.
2 Goldberg, Elkhonon. The New Executive Brain: Frontal Lobes in a Complex World. New York: Oxford University Press, 2009, 251.
3 Promocijas darbs „Zēnu tekstizpratības uzlabošanas iespējas izglītības vadības kontekstā”, 2012.
4 Gates, A. I. (1961). Sex Differences in Reading Ability. // The Elementary School Journal. Vol. 61, No. 8, May 1961, p. 431–434.
5 Hyde, J. S., Linn, M. C. (1988). Gender differences in verbal ability: A meta‒analysis. // Psychological Bulletin. Vol. 104, No. 1, July 1988, p. 53‒69.

Pētījumā ir pierādīts, 
ka Latvijā tieši tēvi 
veido zēnu attieksmi 
pret lasīšanu. 
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Secinājums sakrīt arī ar Amerikas izglītības profesoru atziņu, 
ka tēviem ir nozīmīga loma bērnu tekstizpratības attīstībā, un 
somu pētnieku secinājumu, ka bērni izrāda lielāku interesi par 
lasīšanu, ja tēvi aktīvi iesaistās viņu lasīšanas aktivitātēs.

zēnu un meiteņu literatūra
Ir dažādi veidi, kā veicināt zēnu interesi par lasīšanu un vei-

dot lasīšanu veicinošu fizisko vidi mājās. Īpaši svarīgi tas ir vēl 
pirmsskolas vecumā. Viena no būtiskākajām atziņām – zēni un 
meitenes izvēlas atšķirīgu lasāmvielu un ar to vajadzētu rēķinā-
ties, veidojot mājas bibliotēku. Zēni izvēlas galvenokārt infor-
matīva rakstura tekstus: dokumentālu vai zinātnisku literatūru, 
zinātnisko fantastiku vai fantāzijas grāmatas, grāmatu sērijas, 
kara, spiegu, spoku un detektīvstāstus un grāmatas par sportu, 
avīzes, žurnālus, rokasgrāmatas vai lietošanas pamācības, en-
ciklopēdijas un komiksus. Zēnus daiļliteratūras tekstā aizrauj 
sižets, darbība, piedzīvojumi un simbolisms. Meitenes vairāk 
lasa prieka pēc, zēni ‒ informācijas ieguves nolūkā.

praktiskie risinājumi
A. Ozolas pētījumā ir pierādīts, ka Latvijas 4. klases meiteņu 

rīcībā biežāk ir plaša lasāmviela – avīzes, enciklopēdijas, savas 
un ģimenes grāmatas – un galds, pie kura lasīt, savukārt zēnu 
mājās tā nav. Tāpēc ir nepieciešams mūsu zēniem apzināti vei-
dot lasīšanu veicinošu fizisko vidi un jaunus ieradumus ģimenē, 
īpaši veltot laiku lasītprasmju attīstīšanai.

1. Lasiet bērnam priekšā un pārrunājiet izlasīto. Amerikā-
ņu filozofs Maikls Džurians iesaka vecākiem savam pirmsskolas 
vecuma dēlam izveidot ikdienas lasīšanas rituālus, vispirms la-
sot priekšā, vēlāk, kad lasītprasme apgūta, kādu brīdi no kopējā 
lasīšanai atvēlētā laika ļaujot lasīt priekšā vecākiem.

2. Tēvs un dēls tekstu lasa uz pusēm. Amerikāņu novelists 
Maikls Sulivans iesaka vecākiem lasīt kopā ar saviem dēliem, jo 
daudziem zēniem ir grūtības lasīt, bet stāsti joprojām šķiet vi-
linoši, tādēļ tēvs var izlasīt pusi teksta, bet dēls – otru pusi. Ja 
lasāmais materiāls ir pārāk grūts, bet stāsts – ļoti labs, to var 
vienkārši izlasīt priekšā, jo arī klausīšanās iedrošina zēnus lasīt.

3. Pārtrauciet lasīt visinteresantākajā vietā. Krievu literatū-

ras skolēnu grāmatu autore Olga Kubasova rekomendē izmantot 
lasīšanu ar turpinājumiem, kad skolotājs vai kāds no ģimenes 
skaļi lasa priekšā, bet pārtrauc lasīšanu pašā interesantākajā un 
aizraujošākajā vietā, piedāvājot bērnam pašam lasīt tālāk.

4. Smejieties kopā par jocīgo. Profesore Sarmīte Tūbe-
le, atsaucoties uz vācu pētnieču Ingrīdas Nāgeles un Renātes 
Valtinas paustajiem uzskatiem, bērna ieinteresēšanai lasīšanā 
rekomendē smieties kopā ar bērnu, ja lasītais ir jocīgs, jo pozi-
tīvās emocijas atbrīvo.

5. Izveidojiet ērtu vietu lasīšanai. Tā kā A. Ozolas pētījuma 
rezultāti apliecina, ka zēnu mājās visbiežāk nav piemērotas vietas, 
lai ērti lasītu, S. Tūbele iesaka zēnu vecākiem iekārtot īpašu stūrīti 
bērna istabā vai mājīgu un ērtu vietu lasīšanai kopējā dzīvojamajā 
platībā, turklāt, redzot, ka bērns lasa, – bez vajadzības netraucēt.

6. Ieplānojiet vakaru bez televizora. Pētījuma gaitā tika gūts 
secinājums, ka vecāku attieksme pret lasīšanu ietekmē arī bērnu 
attieksmi pret lasīšanu. Mainīt pieaugušo ieradumus ir sarežģīti, 
tomēr, pat ja tētim, esot mājās, labāk gribas pavadīt laiku pie te-
levizora, varbūt ir iespēja vismaz vienu vakaru nedēļā televizoru 
izslēgt. Un varbūt atrodas laiks tieši tagad kāda praktiska mērķa 
sasniegšanai sameklēt sev noderīgo rakstītā vārda pasaulē.

6 Alloway, N., Gilbert, P. (2002). Boys and Literacy Learning: Changing Perspectives. – Australia, Watson, Australian Capital Territory: Australian Early Childhood Association, 18 p.
7 Wagemaker, H. (Ed., 1996). Are Girls Better Readers? Gender Differences in Reading Literacy in 32 Countries. – The Netherlands, Delft: Eburon Academic Publishers, 170 p.
8 Sokal, L. (2002). Help wanted: Boys reading. // Interaction. Vol. 14, No. 4, p. 12‒13. Pieejams: http://www.ldac-taac.ca/research/pdf/boysread.pdf [atsauce 03.02.2010.
9 Nutbrown, C., Hannon, P. (2003). Children’s perspectives on family literacy: Methodological issues, findings, and implications for practice. // Journal of Early Childhood Literacy. Vol. 3, No. 2, p. 115–145.
10 Lyytinen, P., Laasko, M., Poikkeus, S. (1998). Parental contribution to child’s early language and interest in books. // European Journal of Psychology of Education. Vol. 13, No. 3, p. 297–308.
11 Gurian, M. (2001). Boys and Girls Learn Differently!: A Guide for Teachers and Parents. – USA, San Francisco: Jossey‒Bass, 345 p.
12 Sullivan, M. (2003). Connecting boys with books. – USA, Illinois, Chicago: ALA Editions, 136 p.
13 Кубасова, O. B. (2004). Как помочь ребёнку стать читателем. – Тула: Родничок, 237 с.
14 Tūbele, S. (2008). Disleksija vai lasīšanas traucējumi. Monogrāfiju sērija Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse. ‒ Rīga: RaKa, 161 lpp.

zēnu literatūra meiteņu literatūra
 Īsi vai saliktas formas teksti
 Pieaugušo literatūra
 Daudz darbības aprakstu
 Galvenais varonis – vīriešu
  dzimuma
 Saistīta ar zēnu reālo dzīvi
 Simbolisks (kodēts) saturs
 Informatīva, dokumentāla
  vai zinātniska
 Zinātniskās fantastikas 
  vai fantāzijas žanrs
 Ar humoru vai satīru
 Ar piedzīvojumu aprakstiem
 Grāmatu sērijas

 Gari vienlaidus teksti
 Bērnu vai meiteņu literatūra
 Daudz aprakstu
 Galvenā varone – sieviešu
 dzimuma
 Saistīta ar meitenēm aktuāliem
   jautājumiem
 Emocionāls saturs
 Romantiska

Zēni izvēlas galvenokārt informa-
tīva rakstura tekstus: dokumen-
tālu vai zinātnisku literatūru, zi-
nātnisko fantastiku vai fantāzijas 
grāmatas, grāmatu sērijas, kara, 
spiegu, spoku un detektīvstāstus 
un grāmatas par sportu, avīzes, 
žurnālus, rokasgrāmatas vai lieto-
šanas pamācības, enciklopēdijas 
un komiksus. 
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laimdota virskūna,
Mg. paed., skolotāja

Temperaments ir viens no veidiem, kā 
izprast un domāt par personību. Tāpēc 
šajā un nākamajos žurnāla „Vecākiem” 
numuros turpinām iepazīt četrus bērnu 
un vecāku temperamentu raksturojumus 
un praktiskus veidus, kā panākt to līdz-
svarošanu.

Holeriķa 
temperamenta tips
No četriem elementiem pārstāv Uguni 

ar visām tai raksturīgajām izpausmēm 
dabā. Krāsa – sarkana. Gadalaiks – va-
sara. Parasti visa enerģija ir koncentrēta 
vienā punktā. Savā rīcībā ir ātrs, bet uz 
viņu var paļauties. Ātri aizdegas, ātri iz-
dziest. Var pārkāpt robežas, eksplodēt. 
Pēc eksplozijas ir slēgts komunikācijai. Ir 
iniciatīvas cilvēks, darbīgs, skaidri zina, 
kas un kā ir darāms. Salīdzinoši stīvs, 
savās aktivitātēs iesaistot citus. Tāpat kā 
melanholiķis, nav kompromisa cilvēks. 
Ir stiprs ES spēks. Kustības noteiktas. 
Taisna stāja. Valodas kustības balstās uz 
uzsvariem.

vecāki ar holeriķa tipa 
izpausmes stilu
Šie vecāki ir ģimenes centrs. Viss, kas 

notiek ģimenē, kaut kādā veidā ir cieši 
saistīts ar viņu vajadzībām un darbības 
izpausmēm. Pārējie ģimenes locekļi ir 
spiesti pakļauties viņu vēlmēm. Ja šie 
vecāki kaut ko uzsāk, ikviena ģimenes 

locekļa pienākums ir piedalīties viņu 
organizētajās aktivitātēs. Viss tiek da-
rīts ar vērienu. Šie vecāki dominē caur 
personīgo spēku: „Tas ir mans ceļš uz 
virsotni!” Holeriski vecāki nepieņem ie-
bildumus un skaidri norāda, kas sekos, 
ja netiks izpildītas viņu prasības. Bērni 
un laulātie no šiem vecākiem mācās, kā 
pieskaņoties holeriķa prasībām, un gūst 
rūdījumu, kā, respektējot un izpildot 
viņu prasības, rīkoties pēc saviem ieska-
tiem. Parasti holeriski vecāki ir tā iegri-
muši sevis izpausmē, ka to pat nepama-
na. Tomēr, ja pamana, jūtas ļoti sāpināti, 
bet tik un tā nesaprot, ka šo reakciju ir 
izraisījusi tieši viņu rīcība vai uzvedība. 
Holeriski vecāki var kļūt bīstami ģime-
nes locekļiem ar spēju izsmiet, aizskart 
un pat fiziski ietekmēt tos, kas neciena 
viņu līderību. Šis temperamenta tips sevi 
reprezentē kā stingru skolotāju ar brīdi-

noši paceltu pirkstu un frāzi „Pārtrauc 
tūlīt, citādi…”.

bērns ar holeriķa 
tipa iezīmēm
Raksturīgākās šo bērnu ķermeņa uz-

būves pazīmes ir salīdzinoši īss un spē-
cīgs kakls, taisna stāja, diezgan īsas kājas 
un spēcīga miesasbūve. Bērni pārvietojas 
ar stingriem soļiem, uzsvaru liekot uz 
pēdas papēža daļu. Acu skatiens ir ener-
ģisks un aktīvs. Attiecībās ar apkārtējiem 
ir draudzīgi līdz brīdim, kamēr jūtas ar 
pārējiem saistīti vienā komandā. Mīl pi-
kantu ēdienu. Atmiņa ir salīdzinoši slik-
ta. Holeriski bērni aktivitātēs izrāda lielu 
interesi par pasauli, sevi un nākotni. At-
zīst individuālu ģērbšanās stilu, lai varē-
tu izcelties. Ir sava ceļa gājēji. Mēdz kļūt 
agresīvi, jo to nosaka viņu asinsrites īpat-
nības. No vecākiem un audzinātājiem vē-

Vēro un nosaKi saVu 
un bērna temperamentu!

2. daļa

Holeriski vecāki ne-
pieņem iebildumus 
un skaidri norāda, kas 
sekos, ja netiks izpil-
dītas viņu prasības. 
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las saņemt izaicinājumus savai darbībai, 
kā arī atskatu uz pagātnes notikumiem, 
skaidrību, stingrību un taisnīgumu.

+ Iniciatori, darītāji, iekustinātāji, līderi.
– Var iznīcināt to, ko ir izveidojuši ar 

savu enerģiju, kļūt tirāniski. Atzīst tikai 
savu patiesību, nepiekrīt kompromisiem.

melanholiķa 
temperamenta tips
Pārstāv Zemes elementu ar tam rak-

sturīgo smagumu. Viegli „sacietē” un 
„kristalizējas”. Krāsa – violeta. Gada-
laiks – rudens. Dominējošie ir fiziskie 
spēki, kas veido ķermeni. Ķermeņa uzbū-
vē dominē kauli, kas rada gotiskas kated-
rāles iespaidu. No pļavas, ko priecīgi mīl 
sangviniķis, daudz vairāk paņem savus 
iekšējos iespaidus. Viss norisinās iekšēji. 
Jūtas ir ļoti dziļas. Grūti sadraudzēties. 

Empātiski pārdzīvo citu cilvēku sevī. 
Ļoti grūti ir tikt no pārdzīvojuma līdz 
darbībai. Kustības raksturo gurstoši soļi, 
atgādina sausu koku. Valodā dominē O 
un U, dažādas nopūtas, pauzes.

vecāki ar melanholiķa 
tipa izpausmes stilu
Melanholiski vecāki parasti ir intelek-

tuāli, nosliecas dziļi analizēt katru noti-
kumu. Bieži vien viņi jūtu izpausmēs ir 
vēsi, nav sirsnīgi un var padarīt smagnēju 
priecīgo maza bērna dvēseli. Viņi mēdz 

aizmirsties, ļauj sev aiziet no ikdienas dzī-
ves realitātes un paliek iestrēguši pagātnē. 
Melanholiski vecāki bieži mēdz tā kon-
centrēt visu savu emocionālo enerģiju uz 
personīgajām vajadzībām un savu iekšējo 
pasauli, ka aizmirst par bērnu un ģimenes 
vajadzībām kopumā. Tas bērniem ir ļoti 
nogurdinoši un pakāpeniski var padarīt 
viņus nomāktus. Bērnam šādu vecāku 
centieni šķiet nepārvarami vai bezjēdzīgi. 
Vecāki ar melanholijas tendenci var ne-
pārtraukti runāt par to, cik noguruši viņi 
visu laiku jūtas. Nereti šādiem vecākiem 
katru dienu kaut kas sāp. Un, lai arī cik 
ļoti apkārtējie justu līdzi vai viņus atbals-
tītu, šķiet, ka viņiem nekad nebūs diezgan 
līdzjūtības. Šķiet, ka viņiem nekad nav bi-
jis, nav un nebūs labi. Šādiem vecākiem 
vislabāk var palīdzēt, atspoguļojot viņu 
nostāju un izpausmes ārēji – atklājot, kā 
viņi izskatās no malas. Kā inteliģenti un 
iejūtīgi cilvēki viņi pēc šīm atklāsmēm ļoti 
labi spēj mainīt savu uzvedības stilu.

+
–

Melanholiski vecāki 
bieži mēdz tā kon-
centrēt visu savu 
emocionālo enerģi-
ju uz personīgajām 
vajadzībām un savu 
iekšējo pasauli, ka 
aizmirst par bērnu un 
ģimenes vajadzībām 
kopumā.

Holeriski bērni ak-
tivitātēs izrāda lielu 
interesi par pasauli, 
sevi un nākotni. At-
zīst individuālu ģērb-
šanās stilu, lai varētu 
izcelties. 
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vēro

bērns ar melanholiķa 
tipa iezīmēm
Pēc ķermeņa uzbūves šie bērni parasti 

ir gari un tievi, kaulaini, ar noliektu galvu, 
pēc struktūras atgādinot garus un slaikus 
kokus. Pārvietojas lēni, nelieliem, it kā pi-
lienveidīgiem soļiem, ar acīm meklēdami 
ceļu. Melanholisku bērnu acu skatienā 
jaušams traģisms un skumjas. Attiecībās 
ar apkārtējiem ir ļoti ieturēti. Patiesas 
simpātijas bieži veidojas ar tāda paša tem-
peramenta cilvēkiem. Attiecībā uz ēdienu 
ir ļoti izvēlīgi, mīl saldumus. Labi atceras 
visu, kas tieši vai netieši ir saistīts ar paša 
sajūtām. Interesi izraisa paša izjūtas un 
pagātnes notikumi. Apģērbā atzīst tumšus 
toņus, nevēlas izcelties, taču attiecībā uz 
šīm vēlmēm viņam ir grūti izpatikt. No 
vecākiem un audzinātājiem vēlas saņemt 
paskaidrojumus par paša bērna nozīmību 
un rīcību, lai samazinātu citu ciešanas, kā 
arī visu izjūtu gammu, kas ļauj just simpā-
tijas un līdzjūtību pret apkārtējiem. Savu 
ķermeni zemapziņā uztver kā ienaidnieku, 
kas nepakļaujas viņa gribai.

+ Domātāji, plānotāji, dziļi līdzjūtīgi, 
mīloši un laipni.

– Domā, ka viss pasaules smagums ir 
uzlikts uz viņu pleciem, viņu moto, šķiet, 
ir: kāpēc uztraukties – tas tāpat ir pārāk 
grūti, un diez vai tas būs tik jautri kā ie-
priekš.

vērošana ir 
būtiskākais, lai noteiktu
temperamenta tipu
Tīras temperamenta izpausmes gan 

pieaugušajiem, gan bērniem ikdienas dzī-
vē ir novērojamas salīdzinoši reti. Parasti 
ir viens dominējošais, bet otrs – atbal-

stošais jeb papildinošais temperamenta 
tips. Vecākiem un audzinātājiem ir ļoti 
būtiski veikt ikdienas novērojumus un 
to analīzi, lai atrastu atbilstošas reakcijas 
un rīcības veidus gan attiecībā uz sevi, 
gan bērnu. Ja tiek uzdoti atbilstošie jau-
tājumi, atbilde par vēlamo rīcību rodas it 
kā pati no sevis – kā koncentrētas uzma-
nības darba auglis. 

Nozīmīgākie vecāku un audzinātāju 
uzdevumi bērnu temperamenta līdzsva-
rošanā ir:

1) veicināt bērnu temperamentu stipro 
pušu attīstību, tādējādi ierobežojot negatī-
vo izpausmju dominanti,

2) līdzsvarot dominējošo temperamen-
tu ar citiem temperamentiem.

Zināšanas un izpratni par tempera-
mentiem var izmantot, lai strādātu gan ar 
sevi, gan bērnu, taču svarīgi ir atcerēties, 
ka temperaments nav vienīgais, kas veido 
mūsu un mūsu bērnu personību, bet ti-
kai kāda daļa no tās, atsevišķs personības 
analizēšanas un pilnveidošanas aspekts. 
Valdorfpedagoģijā mīl tēlainu stāstījumu, 
tāpēc, atkārtoti paužot novērojumu nozī-
mību, pārstāstīšu kādu valdorfpedagoga 
Renē Kerido stāstu par temperamentiem.

Veiksmi novērojumos, jautājumu uz-
došanā un atbilžu saņemšanā! Par prak-
tiskiem paņēmieniem un metodēm, kas 
veicina un atbalsta temperamenta stipro 
pušu attīstību, – nākamreiz.

reiz kāds skolotājs atnesa bērniem grozu ar 
āboliem un teica, ka katrā no āboliem ir kāds no-
slēpums. tad viņš izstāstīja stāstu par ābolu un 
zvaigzni. pabeidzis stāstu, viņš pārgrieza ābolu, 
lai šo zvaigzni parādītu bērniem. ieintriģētais ho-
leriķis vēlējās nekavējoties pārgriezt visus pārē-
jos ābolus, lai pārliecinātos, ka arī tur ir zvaigznes. 
melanholiķis klusi sēdēja un pie sevis domāja: 
„Kā gan zvaigzne tika tur iekšā? Kāpēc zvaigzne 
ir tur?” sangviniķis uztraukts skraidīja pa istabu, 
stāstot šo priecīgo vēsti visiem, kas vien bija ga-
tavi viņā klausīties. bet flegmatiķis skaļi jautāja: 
„Kad mēs sāksim vārīt ābolu ievārījumu?”

+

–

Melanholisku bērnu 
acu skatienā jaušams 
traģisms un skumjas.

Zināšanas un izprat-
ni par temperamen-
tiem var izmantot, lai 
strādātu gan ar sevi, 
gan bērnu, taču sva-
rīgi ir atcerēties, ka 
temperaments nav 
vienīgais, kas veido 
mūsu un mūsu bēr-
nu personību.
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uzzini

laila avotiņa

Vācu neirobiologs profesors Martins 
Kortess norāda, ka visi bērni ir spējī-
gi saprast un perfekti izrunāt vārdus 
četrās valodās. Ir gan viena problēma: 
smadzenes mācās tikai tad, ja izjūt ne-
pieciešamību, ja redz jēgpilnu mērķi. 
Piemēram, ja mamma runā vāciski, 
tēvs – angliski, bet ģimene dzīvo Beļģi-
jā, kur runā franciski un flāmiski, tad 
bērns mierīgi var prast četras valodas. 
Ja ir vienīgi latviešu vecāki un latviešu 
draugi, latviešu skola un, piemēram, 
viena angļu valodas stunda reizi ne-
dēļā, iespējams, būs problēmas arī ar 
vienu svešvalodu. Smadzenes vienkārši 
neņem pretī valodu, kam nav nekāda 
sakara ar bērna dzīves pasauli un pie-
redzi, tāpēc informāciju nesaglabā. Cik 
efektīva ir sākumskolā apgūtā svešvalo-
da bez praktiskā pielietojuma?

Baltijas valstīs valda vienprātība: „Euro-
barometer” pētījums atklāj, ka pirmā sveš-
valoda, kas būtu bērniem jāapgūst, ir an-
gļu valoda. Otra populārākā svešvaloda ir 
krievu (Latvijā – 45 %, Igaunijā – 47 %, 
Lietuvā – 43 %), bet trešā ‒ vācu valoda. 
Atšķirībā no Eiropas Savienības (ES), 
kur kopumā vidēji trešdaļa responden-
tu uzskata, ka bērnam ir jāmācās franču 
valoda (33 %), Baltijas valstīs par to ir 
maza interese – vien aptuveni piektdaļa 
respondentu uzskata, ka bērniem tā būtu 
jāmācās. ES iedzīvotāji kopumā uzskata, 
ka vislabākais laiks, kad sākt mācīt pirmo 
un otro svešvalodu, ir sākumskolā jeb ar 
sešu gadu vecumu.

Aplūkojot pētījumus par īstermiņa un 
ilgtermiņa ieguvumiem, mācoties sveš-
valodu ar sešu gadu vecumu vai vēlāk 
(arī pieaugušam esot), patiesībā atklājas 
ļoti daudz pierādījumu par labu svešva-
lodas apgūšanai tieši pieauguša cilvēka 
vecumā. Piemēram, pieaugušie, kā arī 
aptuveni trīspadsmit gadu veci bērni tei-
kumu uzbūvi un gramatiku ātrāk uztver 
nekā pirmsskolas vai sākumskolas vecu-
ma bērni, pieaugušajiem ir labākas zinā-
šanas par valodu modeļiem, viņi labāk 
izprot un prot izmantot dažādas mācī-
šanās stratēģijas, kā arī spēj veiksmīgāk 
apstrādāt dažādus faktus un konceptus. 

Viens no zīmīgākajiem šāda iznākuma 
iemesliem ir laika faktors: vienkārši pie-
augušie un pamatskolas vecuma skolēni 
spēj ilgāku laiku efektīvi koncentrēties 
jaunās valodas apguvei, līdz ar to ātrāk 
sasniegt rezultātus. Un tomēr – kāpēc iz-
glītības darbinieki un valodnieki uzsver 
nepieciešamību tieši agrīnā vecumā uz-
sākt svešvalodu apguvi?

Kādi ir agrīnās apmācības 
ieguvumi?
Līdz šim Latvijā obligāta pirmās sveš-

valodas apguve tika uzsākta 3. klasē de-
viņu gadu vecumā, bet šogad, 1. septem-
brī, stājas spēkā Izglītības un zinātnes 

ministrijas lēmums par obligātu pirmās 
svešvalodas apguves uzsākšanu agrāk – 
jaunākajā skolas vecumā – ar 1. klasi. 
„Eurydice” ziņojums „Pamatrādītāji par 
valodu mācīšanu Eiropas skolās 2012” 

parāda, ka pēdējo 15 gadu laikā lielākā 
daļa valstu ir samazinājušas vecumu, 
kurā sākas obligātā svešvalodu apguve, 
izņemot Beļģiju (franciski runājošo ko-
piena), Luksemburgu, Ungāriju, Maltu, 
Nīderlandi, Somiju, Zviedriju un Lielbri-
tāniju. Dažās Eiropas valstīs svešvalodu 
kā obligātu sāk mācīties jau pirmsskolā, 
piemēram, vācu valodas kopiena Beļģijā 
nodrošina svešvalodas mācības jau trīs-
gadniekiem.

Neapšaubāmi labākas jaunāko skolē-
nu svešvalodu prasmes ir tajā gadījumā, 
ja viņi valodu ir apguvuši, dzīvojot zemē, 
kurā konkrētā svešvaloda ir dzimtā valo-
da. Tātad, ja pieaugušais un bērns dzīvo-
tu vidē, kurā autentiski runā svešvalodā, 
bērns noteikti ātrāk un kvalitatīvāk par 
pieaugušo uztvertu, iemācītos un pielie-
totu konkrēto valodu. Bērns efektīvāk 
apgūs svešvalodu arī tad, ja ikdienas 
situācijās ģimenē, piemēram, dzīvojot 
Latvijā, dzirdēs savus ģimenes locekļus 
lietojam svešvalodu. Taču, ja šādas situā-
cijas nav, formāla svešvalodas apmācība 
klasē būs daudz neefektīvāka. Un diem-
žēl jāsecina, ka agrīnā valodas mācīšanās 
obligāti nerezultēsies ar efektīvu valodas 
pārvaldīšanu. Taču agrīnai svešvalodu 
apguvei ir ilgtermiņa ieguvumi.

agrīna svešvalodu 
apgūšana veicina 
toleranci un 
starpkulturālu sapratni
Svešvalodu apguve sniedz vērtīgu ie-

guldījumu mazā skolēna personības at-
tīstībā – un ne tikai bērna spējā kaut kad 

sVešValoda ar 1. Klasi
Cik efektīva ir svešvalodas apgūšana bez praktiskā pielietojuma?

Ja pieaugušais un 
bērns dzīvotu vidē, 
kurā autentiski runā 
svešvalodā, bērns 
noteikti ātrāk un kva-
litatīvāk par pieau-
gušo uztvertu, iemā-
cītos un pielietotu 
konkrēto valodu.
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nākotnē apgūt vēl vairākas svešvalodas. 
Svešvalodas apguve attīsta bērna komu-
nikācijas prasmes un vairo atšķirīgu kul-
tūru izpratni. Svešvalodu apguve agrīnā 
vecumā spēlē nozīmīgu lomu bērna pa-
saules redzējumā – cik dažādi skan pa-
saule. Galvenais aspekts par labu bērnu 
apmācībai pirmsskolā un sākumskolā ir 
iespēja bērnam mācīties par valodu un 
saprast, ka viņa dzimtā valoda ir tikai 
viena no daudzām un nepavisam nav vie-
nīgā pasaulē, lai cik plaši arī viņa dzimto 
valodu lietotu. Aiz katras valsts robežām 
dzīvo cilvēki ar savu kultūru, ar dažā-
diem ēšanas paradumiem, nacionālajiem 
tērpiem, mūziku, dzīvesstilu, uzvedības 
modeļiem, gaidām no sabiedrības, atšķi-
rīgu ķermeņa valodu, attiecībām starp 
cilvēkiem, attieksmi pret dzīvniekiem 
utt. Mācoties par citām kultūrām, cilvēks 
sāk pievērst daudz detalizētāku uzmanī-
bu pats savai identitātei.

Ir pierādīts, ka bērni, kas agri uzsākuši 
svešvalodu mācīšanos, parāda daudz lie-
lāku interesi un labākus rezultātus lasīša-
nā. Vēl viens pierādījums par labu agrīnai 
svešvalodu apgūšanai: ja bērns ātrāk sā-
cis mācīties svešvalodu, viņš, pateicoties 
savai emocionālajai brīvībai, atvērtībai 
visam jaunajam, daudz ātrāk sāks komu-
nicēt tajā. Pētījumi parādījuši, ka visspēcī-
gākais motivators klasē apgūt svešvalodu 
ir kuriozi temati, piemēram, kulturālo 
atšķirību parādīšana caur jokiem. Smiekli 
bērnus atbrīvo un ieinteresē uzzināt vai-
rāk par konkrēto tēmu.

Tātad agrīna svešvalodu formāla ap-
gūšana veicina toleranci un starpkultu-
rālu sapratni, nevis nodrošina valodas 
pārvaldīšanu. Bērniem rodas izpratne, ka 

sabiedrība ir multikulturāla. Tāpēc tieši 
formālā iespēja mācīties svešvalodu skolā, 
klasē ir izšķiroši svarīga un ir jāīsteno. Ir 
tikai jācer, ka šie ilgtermiņa ieguvumi, kas 
vienīgie argumentē, kāpēc uzsākt svešva-
lodas apguvi jau pirmsskolā, ir saskaņā ar 
mūsu pašu domu gājienu. ES dalībvalstu 
iedzīvotāji ir norādījuši, ka kopumā gal-
venie svešvalodas apguves iemesli ir sais-
tīti ar praktiskiem ieguvumiem. Latvijā 
par būtiskākajiem iemesliem, kāpēc apgūt 
svešvalodu, tiek uzskatīta iespēja strādāt 
citā valstī, atrast labāku darbu Latvijā un 
izmantot svešvalodu ārzemēs (tostarp da-
rījuma braucienos). Arī citas dalībvalstis 
norādījušas šādus pašus praktiskos ie-
meslus, kā arī vēl pieminējušas iespēju ar 
svešvalodas zināšanām efektīvāk izman-
tot atvaļinājumus ārzemēs.

svarīgākais jautājums – 
kā mācīties?
Taču, atgriežoties pie sākotnējā jautā-

juma, cik efektīva ir svešvalodas apgū-

šana bez praktiskā pielietojuma, nākas 
secināt, ka svarīgākais jautājums, par 
kuru ir jādomā, ir – nevis vai mācīties 
svešvalodu un kādā vecumā to sākt da-
rīt, bet gan kā to darīt? Ir pierādījies, ka 
svešvalodas apgūšana ir gluži normāls 
izglītošanās process, bērnam apgūstot 
pirmās socializēšanās prasmes. Un te ie-
zīmējas problēmsituācija, kas ir saistīta 
ar pedagogu valodas zināšanām. Jau pie-
minētajā „Eurydice” ziņojumā atklāts, 
ka tikai dažās valstīs topošo valodu sko-
lotāju pienākums ir noteiktu laika pos-
mu pavadīt ārzemēs, apgūstot svešva-
lodu konkrētās valodas vidē. Pagaidām 
Latvijā nav stingru prasību, ka pedago-
gam svešvalodu zināšanas būtu jāpapil-
dina ārzemēs. Un, kā atzīst svešvalodu 
tālākizglītības kursu organizētāji, – šis ir 
viens no iemesliem, kāpēc daļai pedago-
gu valodas zināšanas neesot pietiekami 
augstā līmenī, – ir pedagogi, kuri nespēj 
sekot kursu norisei un pildīt kursu laikā 
veicamos uzdevumus.

Izmantotie informācijas avoti:
http://www.thinking-approach.org/index.php?menu=1&id=526&limit=1&PHPSESSID=5a02c92e627b7ab6
6a4d7681648cc8a0
http://www.brivaskola.lv/filosofija/neirobiologijas_aspekti, 
http://media.libri.de/shop/coverscans/110/11088332_lprob.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf
http://www.education.auckland.ac.nz/webdav/site/education/shared/about/centres/lipis/docs/readings/
sharpe-driscoll.pdf
http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=2353
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Agrīna svešvalodu 
formāla apgūšana 
veicina toleranci un 
starpkulturālu sa-
pratni, nevis nodroši-
na valodas pārvaldī-
šanu. 
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