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1 Ievads (TRACE komanda) 

Cienījamie skolotāji un bibliotekāri, 

Šīs vadlīnijas skolotājiem un bibliotekāriem veido daļu no TRACE izglītības paketes. Tas ir 

projekta pirmās intelektuālās sadarbības rezultāts: Tradicionālie stāsti bērniem kopīgai 

nākotnei – TRACE1.  TRACE projekta mērķu pamatā ir Eiropas pamatprasmju sistēma 

mūžizglītībai. Ar šī projekta palīdzību mēs veicinām izpratni par Eiropas kultūras mantojuma 

nozīmi, izmantojot izglītību un mūžizglītību, atbalstot prasmju attīstību, sociālo iekļaušanu un 

kritisko domāšanu. 

Projekts norisinājās no 2018. gada 1. Septembra līdz 2021. gada 31. jūlijam, un to īstenoja 

seši partneri no Horvātijas, Grieķijas, Latvijas un Spānijas. 

Šo vadlīniju mērķis ir sniegt Jums dažas jaunas idejas un prasmes, sadarbības un novatoriskas 

prakses, kuru pamatā ir mūsu semināri, ko varat izmantot un pielāgot savā ikdienas darbā. 

Izmantojot šīs vadlīnijas, mēs vēlamies dalīties pieredzē un projekta rezultātos ar skolotājiem, 

bibliotekāriem un izglītības ekspertiem, kā arī ar plašāku sabiedrību. Izglītības pakete ar tās 

novatoriskajām izglītības pieejām palīdzēs skolotājiem iekļaut un uzlabot mācību programmu 

savās skolās. Bibliotekāriem tā var sniegt iespēju uzlabot un papildināt savus pakalpojumus 

bērniem. ES izglītības sistēma, tostarp neformālā izglītība, ir apņēmusies popularizēt mazāk 

pazīstamus ES rakstniekus un mazāk zināmus ES tradicionālos stāstus bērniem. Ņemot vērā, 

ka Jūsu ikdiena ir balstīta uz darbu ar bērniem un bērnu labā, jūsu loma viņu dzīvē ir 

neaizstājama, jo jūs mācāt viņiem saprast pasauli, kurā viņi dzīvo, jūs iepazīstināt viņus ar 

citām kultūrām un to tradīcijām, un, visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, jūs viņiem parādāt, kā 

izmantot to, ko viņi ir iemācījušies, un kā attīstīt kritisko domāšanu. Tikai izglītoti, 

pašpārliecināti un uz domāšanu orientēti jaunieši var mainīt pasauli un padarīt to par labāku 

vietu nākamajai paaudzei. 

Kāpēc mēs izvēlējāmies tradicionālo stāstu bērniem? Mēs to izvēlējāmies tāpēc, ka katram 

tradicionālajam bērnu stāstam piemīt kāda ētikas mācība, tas māca bērniem par dzīvi, 

morālajām vērtībām, izvēli, kāda cilvēkam ir viņa dzīvē, un ar to palīdzību bērni var vairāk 

uzzināt par konkrētām tēmām. Tradicionālie stāsti un pasakas ieņem svarīgu lomu katra bērna 

dzīvē. Tie ir arī dabisks veids, kā patstāvīgi domāt un apsvērt kādu ētisku jautājumu jau no 

agrīna skolas vecuma.  
                                                           
1 Šis ir Erasmus+ līdzfinansēts projekts. Projekta mājas lapa: http://www.trace-portal.eu/ 
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Tāpat mēs vēlamies mudināt bērnus lasīt, jo lasot mēs uzlabojam un attīstām sevi kā 

personības un sabiedrības dalībniekus. Veicinot lasīšanu, mēs radām labāku lasītāju, kritisku 

lasītāju, cilvēku, kurš domā un pauž pats savu viedokli un attieksmi, un šāds cilvēks var 

veicināt sabiedrības attīstību. 

Galu galā mums ir Jums tikai viens vēstījums – izlasiet šos stāstus, izmantojiet tos un dalieties 

ar citiem par prieku mums visiem, apzinoties uz zināšanām balstītas sabiedrības vērtību.  

Jūsu TRACE komanda  

 

TRACE komanda Korintā (Grieķijā, 2019. gada septembrī) 
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2 Par TRACE projektu (Bruno Ćurko, “Petit Philosophy”) 

TRACE projekta galvenais mērķis ir popularizēt oriģinālos Eiropas bērnu stāstus citiem 

Eiropas bērniem. Galvenā projekta koordinatore ir Nacionālā un Universitātes bibliotēka2 

(Zagreba, Horvātija). Horvātijas partneri ir “Josipa Pupačića v.n. pamatskola”3 (Omišā) un  

Asociācija neformālās izglītības, kritiskās domāšanas un filozofijas atbalstam praksē 

“Petit Philosophy”4.  

 

 

 

 

TRACE partneris no Spānijas ir Eiropas un arābu augstāko studiju fonds (FUNDEA)5. 

Peloponēsas Universitāte6 ir TRACE partneris no Grieķijas. Pēdējais, bet ne mazāk nozīmīgs 

ir mūsu Latvijas partneris biedrība “Radošās Idejas”.7  

                                                           
2 Nacionālā un Universitātes bibliotēka Zagrebā ir valsts nozīmes publiska iestāde, kas veic bibliotēku 

darbības un sniedz uzziņu pakalpojumus kā Horvātijas Republikas Nacionālā bibliotēka un Horvātijas 

lielākās universitātes Zagrebas Universitātes centrālā bibliotēka. Bibliotēka veic arī zinātniskus, 

pētnieciskus un attīstības pasākumus, kuru galvenais mērķis ir organizēt un attīstīt Horvātijas 

bibliotēku sistēmu. 
3 Josipa Pupačića pamatskola pastāv no 1913. gada ar dažādiem nosaukumiem. Josipa  Pupačića 

pamatskola atrodas vēsturiskajā Omišas pilsētā blakus Cetinas upes grīvai, Omiška Dinara kalna 

pakājē. Skolas nosaukums godina slaveno horvātu dzejnieku Josipu Pupačiću, kurš dzimis Slimē, 

mazā ciematā Omišas apkārtnē. Viņa pazīstamākais dzejolis “More” (“Jūra”) ir kļuvis par daļu no 

skolas vizuālās identitātes, jo skola atrodas pilsētas centrā, aptuveni 100 metru attālumā vienā pusē 

redzama jūra, bet otrā tā sauktās Punta pussalas pusē ir Cetinas upes ieteka. 
4 Asociācijas mērķis ir ar argumentācijas un komunikācijas prasmju palīdzību iedrošināt, veicināt un 

attīstīt bērnu, jauniešu un pieaugušo kritisko domāšanu, caur neformālo izglītību nodrošināt 

novatoriskus un pieejamus mācību veidus, veicina un attīsta brīvprātīgo darbu, NVO un citu institūciju 

starptautisko sadarbību, un paaugstina izpratnes līmeni par nepieciešamību piemērot filozofiju praksē, 

lai attīstītu pilsonisko sabiedrību. Aktivitātes: veicina un uzlabo kritiskās un radošās domāšanas 

attīstību, veicina viedokļa paušanas un komunikācijas prasmju virzienus, organizē seminārus, lekcijas, 

konferences un publiskus forumus izglītības nozarē, iepazīstina bērnus ar filozofiju un kritisko 

domāšanu, veicina vietējās sabiedrības aktivitātes, veicina pilsoniskās iniciatīvas, informējot 

sabiedrību, indivīdus un grupas par iespējām, kā, izmantojot NVO un pilsoņu iniciatīvas, panākt 

kopēju interešu īstenošanu. 
5 Eiropas un arābu augstāko studiju fonds (FUNDEA) ir bezpeļņas pētniecības, izglītības un kultūras 

institūciju fonds, kura aizsākumi ir Eiropas Parlamenta 1984. gada 30. marta rezolūcija (publicēta 

Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī 30.04.84.). Pilnvaroto padomi, kas atrodas Granadā (Spānija), 

pārvalda kopīga pilnvarnieku padome, kuru vada Spānijas Izglītības ministrija, universitāšu 

ģenerālsekretārs. Pilnvarnieku padomes sastāvā ir divi pārstāvji no Granadas Universitātes un divi no 

Izglītības ministrijas no Andalūzijas valdības. FUNDEA ir ļoti specializēta institūcija, kas darbojas 
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TRACE projekta mērķis ir iepazīstināt mērķa grupu, skolotājus un bibliotekārus, kuri strādā 

ar bērniem no 6 līdz 12 gadu vecumam, kā arī plašāku auditoriju visās ES valstīs ar 

tradicionālajiem bērnu stāstiem no partneru valstīm. Netieši mērķa grupa ir bērni no 6 līdz 12 

gadu vecumam. Īstenojot šo mērķi, bērni, skolotāji, pedagogi un bibliotekāri novatoriskā 

veidā uzzina vairāk par ES valstīm un to kultūru. Partneri izvēlējās kvalitatīvāko bērnu 

literatūru no šajā projektā iesaistītajām Eiropas valstīm. Atlasītie stāsti tika tulkoti 

partnervalstu valodās, kā arī angļu valodā, un saistībā ar tiem tika izveidoti semināri.  

Projekta mērķis ir ar bērnu stāstu palīdzību pavērt bērniem taku, pa kuru ejot viņi var atklāt 

valstis, kuras viņiem nav labi zināmas, kā arī motivēt un pieradināt viņus pie kritiskās 

domāšanas. Mērķis ir iepazīstināt bērnus ar Eiropas valstīm, izmantojot tradicionālos bērnu 

stāstus, kā arī motivēt viņus lasīt un saprast literatūru/rakstus jau no agras bērnības. TRACE 

projekts tika īstenots, piemērojot horizontālo ES tēmu “Eiropas kultūras mantojuma sociālā 

                                                                                                                                                                                     
sadarbības, apmācības un pētniecības jomā, radot telpu dialogam un sadarbībai starp Eiropas 

Savienības valstīm un arābu valstīm, no vienas puses, un starp Eiropas Savienības sociālajiem un 

institucionālajiem dalībniekiem un tās arābu un islāma kopienu aģentiem, no otras puses. 
6 Sociālās un izglītības politikas fakultāte, kas atrodas Korintā, tika izveidota 2003. gadā, un par 

galveno misiju tā uzskata ieguldījumu zināšanu attīstībā sociālajās zinātnēs, sociālās un izglītības 

politikas jomās, izmantojot akadēmisko mācību un politikas, un uz praksi orientētus pētījumus. 

Uzsvars tiek likts uz priekšmetiem par cilvēktiesībām un pilsonības tiesībām, kā noteikts ES politikas 

satvarā, par sociālās drošības un sociālās aizsardzības politiku, labklājības valsts attīstību un 

institūcijām, izglītības sistēmas lomu šo mērķu veicināšanā, izmantojot mūžizglītību, pieaugušo un 

tālākizglītību, kā arī izstrādājot un īstenojot jaunu sociālo un izglītības politiku. Fakultāte ir 

apņēmusies nodrošināt studentus ar nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kvalifikāciju, kas 

viņiem ļaus veiksmīgi meklēt profesionālo karjeru darba tirgū, kā arī nodrošināt atbilstošu 

kvalifikāciju pēcdiploma studijām un pētniecībai. 
7“Radošās Idejas” ir nevalstiska organizācija no Latvijas. Biedrība nodrošina neformālu jauniešu un 

pieaugušo izglītību un specializējas kultūrā, izglītībā, sabiedrības integrācijā un lauku attīstībā. 

Biedrība nodrošina apmācību un mentoringu, organizē mākslas izstādes, konkursus un radošās 

darbnīcas dažādām mērķa grupām: pieaugušajiem, jauniešiem, migrantiem, bērniem utt. Tā strādā, lai 

palīdzētu cilvēkiem atklāt un pilnībā izmantot viņu potenciālu. Biedrība “Radošās idejas” tika 

izveidota 2011. gada 12. oktobrī Balvos, kad tās dalībnieki pulcējās, lai veicinātu Balvu pilsētas un 

pašvaldības attīstību un starptautisko atpazīstamību, mazinātu sociālo atstumtību un risinātu 

sabiedrībai svarīgus jautājumus, izstrādājot un īstenojot projektus un mobilizējot vietējo sabiedrību. 

Balvu pašvaldība atrodas Latvijas ziemeļaustrumos netālu no Krievijas Federācijas robežas, kas ir arī 

ES ārējā robeža. Pašlaik biedrība strādā Balvos un galvaspilsētā Rīgā. 
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un izglītības vērtība”. Ar projekta palīdzību mēs veicinām izpratni par Eiropas kultūras 

mantojuma nozīmi, izmantojot izglītību un mūžizglītību, atbalstot prasmju attīstību, sociālo 

iekļaušanu un kritisko domāšanu. Tika veicinātas jaunas līdzdalības un starpkultūru pieejas 

mantojumam, kā arī izglītības iniciatīvas, kuru mērķis bija uzlabot starpkultūru dialogu, 

iesaistot skolotājus un skolēnus jau no mazotnes. Projekta galvenais mērķis ir saistīts ar citu 

horizontālu ES tēmu “Atvērtas un novatoriskas prakses digitālajā laikmetā, izmantojot jaunas 

un novatoriskas izglītības metodes, izstrādājot mācību materiālus un rīkus, kā arī darbības, kas 

atbalsta efektīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu izglītībā un 

apmācībā”.  

TRACE projekta mērķu pamatā ir Eiropas pamatprasmju ietvarstruktūra mūžizglītībai. 

Komunikācija dzimtajā valodā veicina lasīšanas kultūru un uzlabo prasmi sazināties dzimtajā 

valodā. Stāstu tulkošana veicina saziņu un svešvalodu apguvi. Digitālās prasmes tiek 

pielietotas, izmantojot TRACE e-platformu. Sociālās un pilsoniskās prasmes palīdz efektīvi 

un konstruktīvi piedalīties sociālajā un darba dzīvē mūsdienu daudzveidīgajā sabiedrībā. 

Jaunais dzīves veids liek mums piedāvāt bērniem jauna veida izglītību, kas sastāv no izpētes, 

domāšanas un secinājumu izdarīšanas, ar mērķi veidot pašiem savu domāšanu un idejas, 

attīstīt izpratni par sevi un sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, un atrast dzīves orientāciju un 

ētiskās vērtības.  
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Galvenā kompetence Kultūras izpratne un izpausme 

māca bērniem novērtēt un kopt savu kultūru, palīdz gūt 

zināšanas par dažādām kultūrām un, izmantojot bērnu 

filozofijas metodes, palīdz viņiem atrast dažas atbildes 

un izpratni par pasauli, kurā mēs dzīvojam, kā arī 

zināšanas par sevi. Šajā projekta priekšlikumā 

stratēģiskajai partnerībai tiek pievienots jauns elements, 

jo ar šo projektu tika izveidota “TRACE e-platforma tradicionālajiem Eiropas bērnu stāstiem” 

(IO2). Šī e-platforma būs tikai pats sākums ES valstu tradicionālo bērnu stāstu portālam. 

TRACE projekta rezultātā radušies stāsti, kas tulkoti piecās ES valodās, mācību materiāli, 

semināri un reklāmas materiāli (piemēram, baneri, skrejlapas un tīmekļa vietne). Tā rezultātā 

bērni tiek iepazīstināti jau no agrīna vecuma ar citu Eiropas valstu kultūru un tradīcijām, 

attīstot viņu kritisko domāšanu, kas ir svarīgs priekšnoteikums plānotās ES valstu vienotības 

realizēšanai, kura ir pašas Eiropas Savienības idejas pamatā. Ar TRACE projekta palīdzību 

tiek izstrādāti jauni veidi, kā jau no mazotnes iepazīt kaimiņvalstis un attālākas valstis. Tajā 

pašā laikā Eiropas skolotāji tiek iepazīstināti ar tādu Eiropas valstu bērnu literatūru, kas 

viņiem nav tik plaši pazīstama, bet kas bagātinās viņu turpmāko darbu. 
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3 Kas ir tradicionālais stāsts bērniem? (Frida Bišćan, Nacionālā un 

Universitātes bibliotēka Zagrebā) 

“Ja vēlaties, lai jūsu bērns būtu inteliģents, lasiet viņam priekšā pasakas”. 

Alberts Einšteins 

Projekta Tradicionālie stāsti bērniem kopīgai nākotnei (TRACE) pamatā ir ideja par 

lasīšanas kultūras celšanu, kritiskās domāšanas veicināšanu un multikulturālisma veicināšanu 

bērnu vidū. Šim nolūkam projekta autori nolēma izvēlēties dažus tradicionālos stāstus no 

partneru valstīm kā pamatu dažādu kultūru izpētei un izzināšanai. 

Projekta sākumā partneri meklēja tradicionālā bērnu stāsta definīciju un tā raksturojumu. 

Balstoties uz katra partnera piedāvātajām četrām versijām, definīcijas galīgā versija tika 

noteikta un izmantota pārskatā “Pašreizējā situācija mākslas nozarē”. 

Visās kultūrās tradicionālie bērnu stāsti ir izstrādāti kā atsevišķa literatūras kategorija. 

Tradicionāls bērnu stāsts ir stāsts, kura pamatā ir vienas nācijas, valsts vai reģiona kultūra, 

tradicionālās vērtības un tautas paražas. Stāstam piemīt tā apgabala īpašības, no kura tas 

radies. Tas ir stāsts, kas ir stāstīts un pārstāstīts daudzu gadu gaitā un līdz ar to kļuvis par 

stāstu, kuru zina gandrīz visi (t.s. klasika). 

Tas satur vietējo pasaku, mītu, leģendu un vienas tautas/valsts/kultūras mutvārdu stāstīšanas 

elementus. 

Tie ietver mutvārdos teiktus un rakstītus stāstus, attēlus, dziesmas un dzejoļus, kuru mērķis ir 

izglītot, pamācīt un izklaidēt bērnus, nododot tiem vērtības, attieksmi un informāciju, kas 

nepieciešama, lai bērni iemācītos attīstīt prasmes harmoniski dzīvot noteiktā sabiedrībā un 

kultūrā.  

Visās kultūrās termins “tradicionālais bērnu stāsts” nozīmē pasaku, leģendu vai mītu. Stāstu 

veidus var definēt pēc satura un priekšmeta, formas un struktūras, stila, saziņas metodes, 

funkcijas, izcelsmes utt.8 Izpētot dažādus avotus, ir acīmredzams, ka definīcijas sniedz 

vienādus vai līdzīgus skaidrojumus šāda veida stāstiem. Kembridžas angļu valodas vārdnīca 

pasaku definē kā tradicionālu bērniem rakstītu stāstu, kurā parasti ir iesaistītas iedomātas 

                                                           
8 Bošković-Stulli, Maja. Priče i pričanje : stoljeća usmene hrvatske proze. [Stāsti un stāstu stāstīšana: 

gadsimtiem ilga mutiskā horvātu proza]. 2. dopunjeno izd. Zagreb : Matica hrvatska, 2006. Str. 20. 

about:blank
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radības un maģija.9 Horvātu enciklopēdija izskaidro vārda pasaka nozīmi sekojošā veidā: 

horvātu bajka ir atvasināts no darbības vārda bajati, kas nozīmē stāstīt, teikt, runāt.10 Visām 

definīcijām ir raksturīgi, ka pasaka parasti ir paredzēta bērniem, tajā ir brīnišķīgi varoņi 

(burvji, raganas, pūķi, milži, burvju radības vai priekšmeti utt.). Stāsts ir realitātes un maģijas 

sajaukums, turklāt tas parasti tika nodots no viena pasaku teicēja otram, pirms tas tika 

pierakstīts grāmatā.  

Stāsti par fejām ir izplatīti slāvu mitoloģijā. Fejas ir pārdabiskas sievišķīgas būtnes, kas dzīvo 

mākoņos un kalnos un rīko 

straujas dejas apkārt ezeram. 

Viņas palīdz grūtībās 

nonākušiem cilvēkiem, bet 

dažreiz ir atriebīgas un 

skaudīgas, kā arī mēdz 

ievainot varoņus. Kopumā 

fejas ir labas vai neitrālas, 

taču ar tām cilvēkiem visumā 

vajadzētu būt uzmanīgiem, jo 

fejas viegli sadusmojas.  

Attēls: Anthony Tran, Unsplash 

general, fairies are good or neutral but people should be careful with and around them because 

fairies get angry easily.  

Leģenda visās definīcijās tiek skaidrota kā stāsts, kas sākotnēji bija pasaka par kādu svēto, 

mūsdienās mēdz stāstīt leģendas par lietām, kas varētu būt iespējamas un pēc satura līdzinās 

tautas pasakām.11   

Mīts ir klasisks vai leģendārs stāsts, kas parasti koncentrējas uz konkrētu varoni vai notikumu 

un izskaidro dabas, esamības vai Visuma noslēpumus bez faktiski patiesa pamata.12 Tā 

nozīme izriet no grieķu valodas “μῦϑος”, kas nozīmē vārds, runa; fabula, stāsts.  

                                                           
9 Fairy tale. Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fairy-tale 
10 Bajka [pasaka]. Pieejams: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=5313 
11 Leģenda. Pieejams: https://literaryterms.net/legend/ 
https://www.britannica.com/art/legend-literature 
12 Mīts. Pieejams: https://literaryterms.net/myth/ 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fairy-tale
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=5313
https://literaryterms.net/legend/
https://www.britannica.com/art/legend-literature
https://literaryterms.net/myth/
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Senie grieķi stāstos vēstīja par saviem dieviem. Šos stāstus sauc par mītiem (saīsinājums no 

mitoloģijas). Seno grieķu dievu maģiskā pasaule bija pilna ķildu, cīņu, karu un kompromisu, 

baiļu, jautrības, soda un mīlestības. Daudzu mītu pamatā bija fakts, ka dievus, tāpat kā 

mirstīgos cilvēkus, par viņu rīcību varēja sodīt vai atalgot. 

Tradicionālie stāsti ir vienas tautas vēstures, tradīciju un folkloras sastāvdaļa, bieži vien no 

senajiem vai viduslaikiem, kurus stāstu stāstītāji gadu gaitā maina. Viens no pasaku 

semantiskajiem laukiem norāda, ka stāstītāji savā interpretācijā atsaucas uz dažām 

reālistiskām ģimenes un sociālajām situācijām.13  

Tradicionālajos bērnu stāstos visbiežāk sastopamās ētiskās tēmas parasti ir kopienas vērtība, 

atbildība, miers, cerība, taisnīgums, vienlīdzības un meritokrātijas izjūta, lepnums un cieņa, 

solidaritāte, iecietība un morālo vērtību novērtēšana.  

 

Attēls: ParentiPacek, Pixabay 

 Tradicionālie stāsti un pasakas ir svarīga dzīves sastāvdaļa katram bērnam. Tie māca bērniem 

par dzīvi, morālajām vērtībām un izvēli, kāda cilvēkam ir dzīvē, turklāt pasaku stāstīšana 

                                                           
13  Bošković-Stulli, Maja. Priče i pričanje : stoljeća usmene hrvatske proze [Stāsti un stāstu stāstīšana: 

gadsimtiem ilga mutiskā horvātu proza]. 2. dopunjeno izd. Zagreb : Matica hrvatska, 2006. Str. 18.                                                                                                                                                             

https://pixabay.com/users/parentipacek-14274096/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4637005
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4637005
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4637005
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4637005
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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veido saikni starp klausītāju un stāstītāju, bērnu un viņa vecākiem vai skolotāju/bibliotekāru. 

Stāsti ir motivācijas līdzeklis gan mācībām kopumā, gan valodu apguvei. Klausoties stāstus 

un sarunājoties ar stāstītāju, bērni mācās un apgūst valodas prasmes. 

Klausoties un lasot stāstus, bērni iemācās saprast runu un apgūst lielāku tematisko vienību 

izpratni, kas veicina uzmanības attīstību, bagātina vārdu krājumu un uzlabo komunikācijas 

prasmju līmeni. Stāsti veicina radošumu un bērnu iztēles attīstību, piedaloties dažādās 

darbnīcās. 

Bērni atceras notikumus no stāstiem, cilvēku uzvedību, gaisotni, kas var noteikt un ietekmēt 

viņu attiecības ar sevi un citiem.14  

Vienlaikus, stāstot stāstus, mēs vērtējam savu literāro kultūras mantojumu un nododam to 

jaunajām paaudzēm. Tāpat stāstu stāstīšanai ir nozīmīga loma, palielinot sociālās prasmes, 

kompetences un zināšanas par ES valstīm un to kultūras mantojumu. Sociālās un pilsoniskās 

prasmes palīdz bērniem efektīvi un konstruktīvi piedalīties sociālajā un darba dzīvē mūsdienu 

daudzveidīgajā sabiedrībā. 

 

                                                           
14 Velički, Velimira. Pričanje priča - stvaranje priča : povratak izgubljenom govoru [Stāstīšana - stāstu 

veidošana: atgriešanās pie zaudētās runas. Zagreb : Alfa, 2013. Str. 14-21. 
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4 Stāsti domāšanai (Bruno Ćurko, “Petit Philosophy”) 

Bērnu stāsti ir ļoti labs līdzeklis, lai domātu, saprastu un izskaidrotu lietas reālajā pasaulē, 

lietas virtuālajā pasaulē un lietas katrā iespējamajā pasaulē.  

Ideja par bērnu stāstu izmantošanu izglītībā, lai 

iemācītu bērniem domāt, nav nekas jauns. Ja 

atskatāmies uz renesanses laiku, varam atrast 

interesantu Roterdamas Erasma (Erasmus Desiderius) 

teoriju par fabulām. Viņš apgalvo: “Vai kā palīgu šim 

pētījumam var kaut ko labāk pielāgot jaunības spējām 

nekā seno fabulu lasīšanu? Jo tās ir pievilcīgas ar 

savu romantiku, tās ir piemērotas morāles 

nodarbībām, palīdz paplašināt vārdu krājumu. Nav 

nekā, ko zēns labprātāk klausītos, kā Aesopa 

cildinājumu, kurš patīkama stāsta aizsegā iemāca 

jauniešiem pašas filozofijas būtību.”15 Ja domājam 

mazliet dziļāk, visus kvalitatīvos bērnu stāstus varam izmantot kā stimulu domāšanai. 

Pasaku, teiku, visu veidu bērnu stāstu nozīme rodama dziļi slēptā mācībā. “Visi izcilie 

cilvēces stāsti spēj saistīties ar cilvēku bažām un vajadzībām dažādos attīstības posmos. Tie ir 

“polisēmiski”, tas ir, tajos ir jēgas un nozīmības slāņi vai līmeņi, par kuriem mēs apzināmies, 

pieaugot pieredzei un intuīcijai (Bruner, 1986). Mēs varam atkal un atkal atgriezties pie tiem, 

meklējot jaunu izpratni un spirdzinājumu, jo dzīve mūs pārliecina pārformulēt un pārdomāt 

šos filozofiskos pamatjautājumus par to, ko mēs zinām un kam ticam, par pareizo un 

nepareizo, par cilvēku attiecībām un sevi pašu, jautājumiem, kas attiecas uz cilvēkiem visos 

vecumos un dzīves posmos.”16  

 

 

 

 

                                                           
15 Desiderius Erasmus, De pueris ac libertariter instituendis, Citirano u W. H. Woodward,  Roterdamas 

Erasms par izglītības mērķi un metodi, Cambridge University Press, 1904., 212. lpp. 
16 Fisher, R. “Stories for thinking – the Philosophy in Primary Schools (PIPS) project” in Early Child 

Development and Care, 1995, p. 88. 

 

Sokrāts – Sengrieķu filozofs, 
Viņa tradicionālais dialogs mūsdienu 

formā tiek lietots kā mācību metode 

domāšanas attīstīšanai. 

Attēls Gordon Johnson, Pixabay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokrāts – Sengrieķu filozofs, 
Viņa tradicionālais dialogs mūsdienu 

formā tiek lietots kā mācību metode 

domāšanas attīstīšanai. 
 
Attēls Gordon Johnson, Pixabay 
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Attēls: Наталия Когут,  Pixabay 

Gandrīz visos tradicionālajos bērnu stāstos ietverta morāles mācība, un to var izmantot, lai 

attīstītu bērnu domāšanu. No tā mēs varam secināt, ka visi bērnu stāsti ir domāšanas stāsti, vai 

labāk būtu teikt, ka tradicionālie bērnu stāsti ir sava veida domāšanas stāsti. Mūsdienu pasaulē 

mums ir “mākslīgi” radīti domāšanas stāsti – stāsti, kuru galvenais mērķis ir mudināt bērnus 

domāt. Labākie šādu stāstu piemēri ir bērnu filozofijas dibinātāja Metjū Lipmana (Mathew 

Lipman)17 bērnu romāns vai Filipa Kema (Philip Cam) Domāšanas stāsti18. Izmantojot 

pareizu izglītības metodi, katrs tradicionālais bērnu stāsts var kļūt par mūsdienu domāšanas 

stāstu. Šajās vadlīnijās varat atrast dažas no šāda veida metodēm, piemēram, Pētījumu 

kopiena, Sokrata dialogs, Stāsti un biogrāfiskās mācības un Nelsona dialogs. 

 

                                                           
17 Suki (N.J.: IAPC, 1978); Mark (N.J.: IAPC, 1980), Lisa (N.J.: IAPC, 1976), Harry Stottlemeier's 

Discovery (N.J.: IAPC, 1974), ixie (N.J.: IAPC, 1981), Kio and Gus (N.J.: IAPC, 1982), Elfie (N.J.: 

IAPC, 1987), Harry Prime (N.J.: IAPC, 1987). 
18 Vairāk skatīt https://www.amazon.com/Thinking-Stories-1-Childrens-Philosophy/dp/0868064823 

https://pixabay.com/users/libellule789-5876729/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2771936
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2771936
https://www.amazon.com/Thinking-Stories-1-Childrens-Philosophy/dp/0868064823
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5 Ētikas un vērtību mācīšana, izmantojot domāšanas stāstus (Bruno 

Ćurko, “Petit Philosophy”) 

Gandrīz katrs tradicionālais bērna stāsts ietver sevī kādu ētikas mācību. Daudzos aspektos 

stāsti, kādi tie ir nonākuši līdz šodienai, kādreiz bija sava veida morāls ceļvedis. Tieši tāpēc 

tradicionālie stāsti ir lieliski piemēroti izglītības materiālu un ētikas izglītības izstrādei. Šobrīd 

ētikas un vērtību izglītība ir ļoti svarīga. Šī koncepcija – ētikas un vērtību izglītība tika 

izstrādāta dažādos ētikas projektos. “Jēdzienu ētikas un vērtību izglītošana (arī ētiskā 

izglītība) iespējams interpretēt daudzveidīgi. Lai to pienācīgi novērtētu, vispirms vajadzētu 

domāt par vairākām vispārīgajām ētikas dimensijām un pašām vērtībām kā tādām. Pēdējās 

pēc būtības ir saistītas ar cilvēka uztveri, kas ietver daudzdimensionālus un dziļus cilvēka 

rakstura antropoloģiskos aspektus. Tas ir jāatzīst katram izglītības ietvaram, procesam vai 

metodei. Oficiālajā izglītības procesā ētiskās refleksijas un ētikas apzināšanās visaptverošais 

raksturs prasa integrējošu pieeju, kurā ētikas tēmas tiek aplūkotas lielākajā daļā, ja ne visos 

mācību priekšmetos, visaptveroši un caurvijot skolas dzīvi kopumā” (Ćurko u.c., 2017). 

Ētikas un vērtību izglītība ir īpaši vērsta uz tā dēvēto agrīno izglītību bērniem no 6 līdz 14 

gadu vecumam. “Ētikas un vērtību izglītība virza bērnus vai studentus uz viņu dzīves 

pamatvērtību, jēgas un mērķu meklēšanu un uzticēšanos tiem. Ētikas un vērtību izglītība ir 

saistīta arī ar cieņpilnu attieksmi pret citiem (gan indivīdiem, gan kopienām) un savas 

pārliecības, attieksmes un vērtību ieviešanu praksē un ikdienas dzīvē.” (Ćurko u.c., 2017)  

Bērni caur stāstiem var uzzināt vairāk par konkrētām tēmām. Stāsti bieži pamodina bērnu 

atmiņu un asociācijas, tāpēc viņi regulāri atrod piemērus no ikdienas dzīves vai apkārtējās 

vides. Stāsti arī dod bērniem iespēju argumentēt, jo tajā brīdī viņiem ir konkrēts pamats, lai 

palīdzētu izskaidrot savu nostāju par konkrētu tēmu. Stāsti dod skolotājam/vadītājam lielu 

stimulu diskusiju veicināšanai. Tieši tāpēc TRACE projektā mēs izvēlamies bērnu stāstus kā 

stimulu kritiskās domāšanas procesā. Ar jautājumiem un argumentētām atbildēm mēs 

mudinām bērnus domāt par ētiskām tēmām. Mēs varam secināt, ka stāsti ir dabisks veids, kā 

domāt un izsecināt kādu ētisku jautājumu jau no agrīna skolas vecuma.  
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6 Kā izmantot tradicionālos bērnu stāstus bibliotēkās (Frida Bišćan, 

Nacionālā un Universitātes bibliotēka Zagrebā) 

 “Nepietiek vienkārši iemācīt bērniem lasīt; mums viņiem jāsniedz kaut kas lasīšanas vērts. 

Kaut kas tāds, kas paplašinās viņu iztēli – kaut kas tāds, kas palīdzēs viņiem saprast savu 

dzīvi un mudinās viņus uzrunāt cilvēkus, kuru dzīve ir diezgan atšķirīga no viņu pašu dzīves.” 

Katrīna Patersone (Katherine Patterson) 

Bibliotēkas vienmēr ir bijušas neizsmeļams bagātības un zināšanu avots, kur gadsimtiem ilgi 

tika apkopotas bagātīgas kolekcijas, kā arī nenovērtējama ir to loma sabiedrības kā kultūras 

mantojuma sarga dzīvē un ieguldījums indivīdu un sabiedrības attīstībā. Tās atspoguļo 

kultūras, sociālo briedumu vidē, kurā tās darbojas, un vēsturisko periodu, kad tās tika 

izveidotas. Bibliotēku mērķis ir organizēti pastāvīgi saglabāt un ļaut izmantot visu, kas 

rakstīts un publicēts kopienā vai sabiedrībā.19 Publisko bibliotēku izveide un attīstība Eiropai 

bija nozīmīga 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā. 1850. gadu, kad Anglijā tika pieņemts 

pirmais Publiskās bibliotēkas akts, uzskata par publiskās bibliotēkas darba sākumu.20 

Publiskās bibliotēkas Horvātijā tajā laikā sāka veidoties tikai 1830. un 1840. gados, izveidojot 

ilīriešu lasītavas. Horvātijas un Eiropas valstu publiskās bibliotēkas šī vārda mūsdienu 

izpratnē ir datētas ar 20. gadsimta pirmo desmitgadi, kad bija manāms ievērojams progress 

publisko bibliotēku jomā.21 

Publiskās bibliotēkas pakalpojumi bērniem Amerikas Savienotajās Valstīs un Anglijā sākās 

19. gadsimtā. Pirmais bērnu publiskās bibliotēkas pakalpojums, ko iezīmē atsevišķa kolekcija 

un istaba, sākās Anglijā 1860. gados.22 20. gadsimta sākumā Francijā, Vācijā, Zviedrijā, 

Apvienotajā Karalistē, Amerikas Savienotajās Valstīs, Krievijā un citur tika izveidotas īpaši 

bērniem paredzētas publiskās bibliotēkas. Nākamo gadu desmitu laikā pakalpojumi bērniem 

pieauga un uzlabojās, kļūstot par vienu no vissvarīgākajiem pakalpojumiem publiskajās 

bibliotēkās. UNESCO 1957. gadā publicētajā izdevumā “Publiskās bibliotēkas pakalpojumi 

                                                           
19 Stipanov, Josip. Knjižnice i društvo. [Bibliotēkas un sabiedrība] Zagreb: Školska knjiga, 2010. Str. 

15. 
20 Jurić, Šime. Pregled povijesti knjižnica [Bibliotēku vēstures pārskats]. Zagreb: Kultura, 1956. Str. 

84-85. 
21 Isto. Str. 96-97. 
22 Bibliotēku vēstures enciklopēdija. Pieejama: 
https://books.google.hr/books?id=WR9bsvhc4XMC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q=first%20

children%20department&f=false 

https://books.google.hr/books?id=WR9bsvhc4XMC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q=first%20children%20department&f=false
https://books.google.hr/books?id=WR9bsvhc4XMC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q=first%20children%20department&f=false
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bērniem” norādīts, ka bērnu bibliotēkas pakalpojumu galvenais mērķis ir nodrošināt, lai 

katram bērnam būtu pietiekama un vienlīdzīga piekļuve grāmatām.23 

IFLA vadlīnijas par bibliotēkas 

pakalpojumiem bērniem vecumā no 0 

līdz 18 gadiem stimulē un veicina 

efektīvu bibliotēkas pakalpojumu 

attīstību visu spēju bērniem, sniedzot 

starptautiskās bibliotēku kopienas 

norādījumus par bērnu vajadzībām un 

tiesībām attiecībā uz informāciju, 

rakstpratību un lasītprasmi.  

Attēls: qiangxuer, Pixabay  

Bērnu bibliotēkas galvenais mērķis ir nodrošināt resursus un pakalpojumus dažādos 

plašsaziņas līdzekļos, lai apmierinātu visu vecumu un spēju bērnu vajadzības pēc izglītības, 

informācijas un personiskās attīstības.24 

Vinkovci ir pirmā pilsēta Horvātijā, kurā ir bērnu nodaļa, kas tika dibināta 1937. gadā kā 

Horvātijas lasītavas sastāvdaļa ar nosaukumu Bērnu bibliotēka. Tai bija savs fonds, darba 

laiks, darbinieki un mērķa lietotāji.25 Pirmā atsevišķā bērnu nodaļa Horvātijā tika atvērta 

1950. gada 16. oktobrī Žurnālistu namā, bijušajā Zagrebas pilsētas bibliotēkas mazajā 

lasītavā.26 Pašā sākumā nodaļa bija aprīkota ar neatbilstošām mēbelēm un sākotnējā fondā bija 

4000 grāmatu. Pedagoģiski izstrādāts darbs ar bērniem sākās, pateicoties izcilajai Horvātijas 

bibliotekārei Brankai Furlanai, kura ir arī grāmatu klasifikācijas un izvietošanas sistēmas 

autore bērnu un skolu bibliotēkās. Piecdesmitajos un sešdesmitajos gados visās lielākajās 

Horvātijas publiskajās bibliotēkās tika atvērtas bērnu nodaļas. 1954. gadā Karlovacas 

bibliotēka izveidoja pionieru daļu esošajā telpā ar atsevišķu bērnu grāmatu fondu, bet 1956. 

gadā – atsevišķu bērnu nodaļas telpu ar papildu ieeju. 1955. gada jūlijā Sušakas pilsētas 

                                                           
23 Publisko bibliotēku pakalpojumi bērniem. Pieejams: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000053875 
24 IFLA Guidelines for Library Services for Children Aged 0-18. Pieejams: 

https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-for-library-

services-to-children_aged-0-18.pdf 
25 Dječja knjižnica u Vinkovcima [Children’s Library in Vinkovci] // Hrvatski branik. Dostupno na: 

http://library.foi.hr/novine/broj1.aspx?C=13&godina=1937&broj=000043. 
26 Čičko, Hela. Odrastanje uz knjigu: 60 godina prve dječje knjižnice u Hrvatskoj. [Pieaugot kopā ar 

grāmatu: 60 gadi pirmajai bērnu bibliotēkai Horvātijā]. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2010. Str. 

7-18. 

https://pixabay.com/users/qiangxuer-18974192/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5711423
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5711423
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000053875
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18.pdf
http://library.foi.hr/novine/broj1.aspx?C=13&godina=1937&broj=000043
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bibliotēka atvēra savu bērnu bibliotēku "Sušak" ar sākotnējo fondu 2500 grāmatas un 

ievērojamu skaitu bērnu periodisko izdevumu.27 1957. gadā Medveščakas bibliotēka atvēra 

atsevišķu īpašu telpu darbam ar bērniem un par bērnu bibliotēkas līdzekļiem. 

 

Pieejams: https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Lokacije/Djecji-odjel-Stribor 

Viens no svarīgākajiem gadiem bērnu bibliotēku attīstībā Horvātijā bija 1976. gads, kad 

Medveščakas bibliotēkā Zagrebā tika atvērta pirmā rotaļu istaba, t.i., organizēta programma 

pirmsskolas vecuma bērniem, kas sevī ietvēra rotaļlietu aizņemšanos. Turpmāka bērnu nodaļu 

attīstība sākās 1993. gadā, kad tika atcelts zemākais vecuma ierobežojums uzņemšanai 

bibliotēkā un tika atvērtas rotaļu istabas zīdaiņiem un vecākiem. 

Horvātijā šobrīd pastāv aptuveni 300 bērnu nodaļas, kas darbojas publiskajās bibliotēkās, 

ieskaitot atsevišķas funkcionālās vienības, t.i., materiālu kolekcijas un noteikta vieta (stūrītis) 

bērniem un jauniešiem, kas ir integrēta bibliotēkas telpā. 

Pirmā bērnu bibliotēkas nodaļa Latvijā tika atklāta 1919. gada 16. decembrī Liepājas pilsētas 

bibliotēkā. Šis notikums ir saistīts ar slavenā bibliotekāra, bibliogrāfa un žurnālista Voldemāra 

                                                           
27 Šupraha-Perišić, Milka. Početak i razvoj dječjih knjižnica u Rijeci : 60 godina igre i veselja [Bērnu 

bibliotēku sākums un attīstība Rijekā: 60 gadi spēlēs un priekos]. Dostupno na: https://gkr.hr/Vodic-

za-korisnike/Lokacije/Djecji-odjel-Stribor/Iz-Magazina/Pocetak-i-razvoj-djecjih-knjiznica-u-Rijeci-

60-godina-igre-i-veselja 

 

https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Lokacije/Djecji-odjel-Stribor
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Caunes vārdu. 

Jauno bibliotēku bērni novērtēja pozitīvi un ar lielu interesi. Atsevišķās bibliotēkas telpās tika 

atvērta īpaša bērnu nodaļa ar grāmatām bērniem un savu bibliotekāru, lai pieaugušie 

netraucētu bērniem un otrādi, kā arī būtu uzmanīgāki, izvēloties bērnu lasāmvielu. 

50. un 60. gados tika izveidots atsevišķs bērnu bibliotēku tīkls. Piemēram, Cēsu bērnu 

bibliotēka (1950.g.); Bērnu bibliotēkas Talsos un Valkā (1951.g.); Bērnu bibliotēkas Madonā 

un Balvos (1952.g.) un Sabiles bērnu bibliotēka (1955.g.). Astoņdesmitajos gados pastāvēja 

aptuveni 115 atsevišķu bērnu bibliotēku tīkls un norisinājās bibliotēku centralizācijas process, 

izveidojās pilnīgi jauna struktūra – rajona centrālā bērnu bibliotēka un tai pakļautās bērnu 

bibliotēkas. Pašlaik ir saglabājušās tikai dažas bērnu bibliotēkas. Tāpat arī, iegādājoties jaunas 

ēkas un rekonstruējot vecās ēkas, vairākas bibliotēkas ir apvienojušās vienā publiskajā 

bibliotēkā. 

Spānijā 1912. gada 22. novembra Karaļa dekrēts ir pirmais juridiskais teksts, kurā ņemta vērā 

vajadzība pēc īpašas vietas bērniem bibliotēkās.28 Minētā dekrēta trešais pants paredzēja 

tautas bibliotēkās izveidot bērnu istabas (sala de niños), kurās bija jāpiedalās skolotājam. 

Šādā veidā Katalonijas tautas bibliotēku tīkls, kas izveidots 1918. gadā, kopš tā atvēršanas 

ietvēra bērnu nodaļu29. Runājot par Madridi, tautas bibliotēku tīkls no 1926. gada piedāvāja 

arī nodaļu bērniem.30 

Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados otrās Spānijas Republikas izveidošana nozīmēja 

ievērojamu progresu, jo Pedagoģisko misiju padome un Publisko bibliotēku grāmatu 

apmaiņas un iegādes padome sāka īstenot jaunu bibliotēku politiku. Tā laika bibliotēku 

atmiņas atspoguļo tādus aspektus kā lasīšanas tendences un profesionāļu viedokļus par bērnu 

lasīšanu. Ar progresīvajām politiskajām reformām izdevās palielināt to meiteņu skaitu, kas 

reģistrētas kā lasītājas, lai gan tas bija mazāks salīdzinājumā ar zēnu skaitu. 1936. gada vasarā 

                                                           
28 Real Decreto de 22 de noviembre de 1922. Gaceta de Madrid No 329, 24 November 1912, pp. 510-

511. Iegūts no: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1912/329/A00510-00511.pdf 
29 Carme Camps i Salvat (1982). “Las bibliotecas infantiles” [Bibliotēkas bērniem]. Tenth Congress on 

Basque Studies, Pamplona (Spain), pp. 237-242. Iegūts no: 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/10/10237242.pdf 
30 Pedro Valverde (2015). Las bibliotecas infantiles de Madrid [Children’s libraries in Madrid]. In 

Eulalia Iglesias & María T. Sánchez (Eds), Leyendo Madrid. Cien años de bibliotecas públicas 

[Lasošā Madride. Simts gadi publiskajām bibliotēkām], pp. 55-65. Madrid: Dirección General de 

Patrimonio Cultural. Subdirección General del Libro.  Iegūts no : 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019226.pdf 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1912/329/A00510-00511.pdf
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/10/10237242.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019226.pdf
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Spānijā visā valstī bija vairāk nekā pieci tūkstoši populāru bibliotēku31, tostarp attālos lauku 

rajonos. Tomēr Spānijas pilsoņu kara (1936.–1939.g.) iestāšanās nozīmēja ievērojamu 

kavēkli, situācija sāka uzlaboties tikai ļoti lēni, sākot ar 50. gadiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls: Michal Jarmoluk,  Pixabay 

Grieķijas Nacionālā bibliotēka, kurai ir vairāk nekā divus gadsimtus ilga vēsture un kurā ir 

vairāk nekā miljons grāmatu un žurnālu, kā arī daudzi ar roku rakstīti kodeksi, kas datēti ar 9. 

līdz 19. gadsimtu, ir grieķu literārā mantojuma glabātāja, kas savieno pagātni, tagadni un 

nākotni. Pirmo reizi Grieķijas Nacionālā bibliotēka savās jaunajās telpās izveidojusi Publisko 

nodaļu, kas piedāvā atsevišķu kolekciju bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, apvienojumā 

ar plašu izglītojošu un interaktīvu programmu klāstu. Atēnu pilsētas sporta un jauniešu 

kultūras organizācijas bērnu un pusaudžu bibliotēka ir paredzēta bērniem vecumā no 6 līdz 15 

gadiem. Krājumā ir grāmatas grieķu valodā un svešvalodās, tās aptver visas cilvēku zināšanu 

nozares. Bibliotēkā bērni var atrast visdažādākās galda spēles, kā arī datorus drošai sērfošanai 

internetā. Bibliotēka sadarbībā ar skolām organizē izglītības programmas, kā arī pasākumus, 

kas atbilst bērnu zināšanām, izklaides un jaunrades vajadzībām. Spartas Centrālās publiskās 

bibliotēkas bērnu nodaļā ir iespiesti un cita veida materiāli, kas veido bērnu nodaļas kolekciju, 

pie tam pakalpojumus sniedz galvenokārt bērniem līdz 12 gadu vecumam. 

                                                           
31 Mariano Boza & Miguel A. Sánchez. (2004). Las bibliotecas en las misiones pedagógicas 

[Bibliotēkas pedagoģiskajās misijās]. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 74, 41-51. 

Iegūts no: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1122027 

https://pixabay.com/users/jarmoluk-143740/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=436498
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=436498
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1122027
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Visizplatītākā aktivitāte bērnu bibliotēkās Eiropā un visā pasaulē kopš 1950. gadiem ir stāstu 

stāstīšana, taču bibliotekāri organizē arī mazo bibliotekāru klubus, radošās rakstīšanas un 

zīmēšanas darbnīcas, vadītu lasīšanu, skaļu lasīšanu, interpretējošo lasīšanu, pārveidojošā 

dialoga procesu, zināšanu viktorīnas, mūzikas klausīšanos, filmu skatīšanos, leļļu teātra 

izrādes, procesu drāmas, literāras tikšanās ar rakstniekiem un grāmatu ilustratoriem. 

Kā tika minēts iepriekš, stāstu stāstīšana ir pati vecākā un populārākā aktivitāte bērnu 

bibliotēkās/nodaļās. Lai tā noritētu interesantāk, bibliotekāri bieži rada īpašu atmosfēru, 

aptumšojot telpu, aizdedzot sveces, atskaņojot mūziku utt., tādējādi veicinot lielāku 

uzmanību, bērniem klausoties un koncentrējoties uz tekstu. Izteiksmīga stāsta (vai stāsta daļu) 

lasīšana bērniem motivē viņus radīt ilustrācijas, uzzīmēt stāsta varoņus, rakstīt savus stāstus 

vai izveidot rēbusa stāstu. 

Stāstu lasīšana tiek vadīta, lai veicinātu bērnos kritisko domāšanu un sava viedokļa un 

attieksmes paušanu. Bērni apzinās, ka arī literāriem varoņiem ir problēmas, un viņi uzzina, kā 

šīs problēmas var atrisināt. Iepazīšanās spēles ir vērstas uz pozitīvu īpašību atklāšanu, lai 

palīdzētu bērniem kļūt stiprākiem,  iegūstot pašcieņu un personiskās vērtības izjūtu. Spēles 

“Palīdzi man atrisināt manu problēmu” mērķis ir mudināt bērnus norādīt kādu personisku 

problēmu (problēmu, kāda viņiem ir skolā, mājās, kopā ar draugu) un mēģināt to atrisināt 

kopā ar savu draugu/draudzeni.  

Ļoti populāra ir arī aktivitāte, kurā bērni izpilda leļļu improvizācijas atbilstoši stāsta tekstam 

un viņu veidotajai dramatizācijai. Tika pamanīts dramatisko leļļu lugu nozīmīgums darbā ar 

bērniem, pamatojoties uz literāriem tekstiem, jo tie ietekmē bērnu pašapziņu un attieksmes 

maiņu, veicinot problēmu risināšanas spējas, attīstot vērtību sistēmu un uzlabojot savstarpējās 

attiecības. 

Bērnu darbošanās rezultāti, piemēram, zīmējumi, literāri darbi, leļļu spēles, parasti tiek 

parādīti citiem bērniem un bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem neregulārās izstādēs un leļļu 

izrādēs.. 
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Pieejams: https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Nasi-programi/Za-djecu-i-roditelje 

 Mazo bibliotekāru klubu un literāro tikšanos ar rakstniekiem un grāmatu ilustratoriem 

galvenais mērķis ir mudināt bērnus lasīt, jo lasot mēs pilnveidojamies un attīstām sevi kā 

cilvēkus un sabiedrības dalībniekus. Veicinot lasīšanu, mēs izveidojam labāku lasītāju, 

kritisku lasītāju, domājošu cilvēku, un šāds cilvēks var dot ieguldījumu sabiedrības attīstībā.32 

 

  

                                                           
32 Peti-Stantić, Anita. Čitanjem do (spo)razumijevanja : od čitalačke pismenosti do čitateljske 

sposobnosti [Lasīšana saprašanai: no lasītprasmes līdz lasīšanas spējai]. Zagreb: Naklada 

Ljevak, 2019. 

https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Nasi-programi/Za-djecu-i-roditelje
https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Nasi-programi/Za-djecu-i-roditelje
https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Nasi-programi/Za-djecu-i-roditelje
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7 Metodikas kritiskās domāšanas mācīšanai, izmantojot bērnu stāstus 

7.1 Pētījumu kopiena (Bruno Ćurko, “Petit Philosophy”) 

Pētījumu kopiena ir Čārlza Pīrsa (Charles Sanders Peirce) ieviestais jēdziens, kas sākotnēji 

bija paredzēts tikai zinātniskās izpētes praktiķiem. “Izpētīšanas metode satur praktiskus 

pieņēmumus, kas rada noteiktu izpētīšanas kopienu. Pamatojoties uz šiem pieņēmumiem, mēs 

varam noteikt šīs kopienas raksturu. Vispārīgi runājot, pētījumu kopiena, pirmkārt, veicina 

paškritiku, tas ir, pārdomas par pašreiz pastāvošajiem uzskatiem, bet tikai tad, ja šādu 

pārdomu pamatā ir patiesas šaubas (pretstatā Dekarta mākslīgajām šaubām). Otrkārt, pētījumu 

kopiena pieļauj un veicina atvērtību kritikai (pretstatā iesīkstējušām un autoritatīvām 

kopienām). Izpētīšanas dalībniekiem tiek dota iespēja kritizēt, atspēkot, kā arī paust 

alternatīvus viedokļus” (Liszka 1996: 103–104). M. Lipmans paplašina šo koncepciju un 

apgalvo, ka pētījumu kopiena “pārveido klasi par pētījumu kopienu”, kurā skolnieki ieklausās 

viens otrā ar cieņu, balstās uz citu idejām, izaicina viens otru, norādot citādi neatbalstītu 

viedokļu iemeslus, palīdz viens otram izdarīt secinājumus no sacītā un cenšas identificēt viens 

otra pieņēmumus.” 

Arī Deivids Kenedijs apgalvo, ka “Lipmans, ņemot vērā sava drauga un mentora Justa 

Buhlera (Justus Buchler) idejas, izveidoja “Filozofisko pētījumu kopienu”. Tieši tas ir 

vispiemērotākais veids, kā kopā ar studentiem praktizēt viņa izstrādāto filozofisko 

programmu. Šī ideja ir arī filozofiska, un tai ir tālejošas sekas, gan praktiskas, gan teorētiskas 

– teorijas apgūšanai, apmācību teorijai, argumentācijas teorijai, zināšanu teorijai, grupu 

psiholoģijai, morālajai izglītībai un varbūt galu galā vislielākā nozīme ir pamatotai politiskai 

teorijai un praksei.“  

Analizējot daudzas un dažādas pieejas filozofijai darbā ar 

bērniem, kā galveno metodi varam atrast pētījumu kopienu. 

Ētikas jautājumi ir viena no galvenajām tēmām katrā nopietnā 

bērniem veltītā filozofijā. No otras puses, viena no ētikas un 

vērtību izglītībā izmantotajām metodēm ir filozofisko pētījumu 

kopiena. “Termins ētikas un vērtību izglītība (EVI) attiecas uz 

visiem izglītības aspektiem, kas tieši vai netieši ir attiecināmi 

uz dzīves ētiskajām dimensijām un ir tādi, kurus var strukturēt, 

regulēt un uzraudzīt ar piemērotām izglītības metodēm un rīkiem” (Strahovnik, 2015). 
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Lipmans izstrādāja filozofisko pētījumu kopienas metodi, izmantojot romānus (stāstus), tāpēc 

šī metode ir noderīga TRACE projektam un tradicionālajiem bērnu stāstiem. Būtībā 

Filozofisko pētījumu kopiena pamudina dalībniekus (bērnus) apgūt pārdomu pieredzi, 

sastopoties ar “otru”, iesaistoties atšķirībās dialoga ietvaros, kas balstīta argumentēti veidotā 

dialogā. Bērni apsēžas aplī un veido loģisku dialogu par kādu stimulu. Šis stimuls var būt tāds 

stāsts kā “Meitene Vardīte”.  

 

Kā to izdarīt? 

● Lieciet bērniem izlasīt stāstu (vienam pēc otra, teikumu pa teikumam) 

● Kad esat pārliecināts, ka visi lasītāji ir sapratuši stāstu, dodiet viņiem uzdevumu uzzīmēt 

stāstu četrās ainās, atspoguļojot galveno domu. 

● Šeit ir daži zīmējumi, kurus zīmēja bērni no Josipa Pupačića33 pamatskolas:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
33 Josipa Pupačića pamatskolas materiāli 
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No šiem zīmējumiem vissvarīgākā aina ir: 

• Meitenes Vardītes dzimšana 

• Vardīte dzied dziesmu, sēdēdama ķiršu kokā 

• Karalis/princis noklausās dziesmu 

• Vardīte dodas uz pili 

• Vardīte brauc gaiļa mugurā 

• Vardīte kļūt par skaistu meiteni 

• Meitene Vardīte kļūst par karalieni 

● Kad viņi ir beiguši zīmēt, aplūkojiet zīmējumus kopā un runājiet ar bērniem. Pajautājiet 

viņiem – ko viņi domā? Kāpēc šī aina stāstam ir nozīmīga? 

● Izvēlieties kādu nozīmīgu ainu (jāšana ar gaili) un pārrunājiet ar bērniem, kāpēc šī aina 

viņiem ir svarīga. Sāciet ar bērnu, kurš šo ainu uzzīmēja. Ļaujiet viņam/viņai paskaidrot, 

kāpēc šī aina ir svarīga. 

● Iesaistiet diskusijā visus bērnus.  

● “Runājošās bumbas” vietā izvēlieties “runājošo vardi” 

● Pārrunājiet ar bērniem, kura ir vissvarīgākā aina? Kāpēc? 

● Lai jums iet jautri!  

 

7.2 Sokratiskais dialogs (Bruno Ćurko, “Petit Philosophy”) 

Sokratiskā metode – “mācīšana jautājot, nevis izstāstot”. Šī jautāšanas metode ir nosaukta 

grieķu filozofa Sokrata (469. - 399.g. p.m.ē.) vārdā. Sokratiskā metode ir uzskatu 

novērtēšanas līdzeklis, pārbaudot pretrunas starp to pierasto nozīmi, vai citiem vārdiem sakot: 

iemācīties mūsu domās atbrīvot vietu dažādām idejām un perspektīvām neatkarīgi no tā, cik 

lielā mērā tās ir pretrunā ar mūsu pašreizējo pārliecību. Sokrata filozofiskās metodes 

galvenais mērķis vienmēr ir ētisks. Tam vajadzētu likt mums apzināties mūsu nepareizos 

uzskatus, maldus un pašapmānu, tādējādi ļaujot pilnīgāk izprast labo un palīdzot mums 

sasniegt visu cilvēku vēlamo mērķi – laimi (eudaimoniju). 20. gadsimta sākumā vācu filozofs 

Leonards Nelsons izstrādāja Sokratiskā dialoga metodi, lai ar dialogu palīdzību grupās 

iztirzātu filozofiskas problēmas (die Sokratische Methode 1922).  
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Attēls: Gerd Altmann.  Pixabay 

Sokratiskā dialoga mērķis ir panākt patiesu vienprātību, meklējot atbildi uz vispārējo 

jautājumu. Analīzes sākumpunkts ir kāds piemērs no reālās dzīves, bet sākumpunkts var būt 

arī bērnu stāsti. Mūsdienu tendences un programmas, kuru mērķis ir iemācīt bērniem domāt 

un attīstīt kritisko domāšanu, ietver atjauninātu Sokratiskā dialoga versiju, tas ir, dialogu, kurā 

iekļauta Sokrata jautājumu un atbilžu metode. Metodes moto varētu būt “vajag apšaubīt visu”, 

bet balstoties uz pamatotiem argumentiem. Metodi var pielāgot atbilstoši vecumam, un 

vissvarīgākais metodes jautājums ir “kāpēc?”. Tomēr mūsdienu Sokratiskā metode izglītībā 

galvenokārt balstās uz pārdomātām jautājumu sērijām. Šie jautājumi paver ceļu uz jauniem 

jautājumiem un jauniem skaidrojumiem. R. Pols (R. W. Paul) iedalīja Sokratiskās metodes 

jautājumus sešos pamatveidos. Piemēram, mēs varam tos izmantot arī stāstā par Meiteni 

Vardīti. Pieņemsim, ka galvenais domāšanas/diskusijas jautājums ir šāds: vai ir taisnīgi, ka 

Vardīte ir kļuvusi par karalieni? Apskatīsim, kā šis jautājums ir piemērojams Meitenes 

Vardītes gadījumā. 

1. Jautājumi precizēšanai: Kāpēc jūs to sakāt? Kā tas ir saistīts ar mūsu diskusiju? 

 Kāpēc jūs domājat, ka tas ir taisnīgi vai negodīgi, ka Meitene Vardīte ir kļuvusi 

par karalieni? 

https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3150404
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3150404
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2. Jautājumi, kas pārbauda pieņēmumus: ko mēs tā vietā varētu iedomāties? Kā jūs varat 

pārbaudīt vai noraidīt šo pieņēmumu? 

Kāpēc Vardīte kļūst par karalieni? Vai tāpēc, ka viņa dabūja kviešu ziedus? Vai 

visi, kas ieguvuši kviešu ziedus, kļūst par karali/karalieni? Vai Vardīte kļūst par 

karalieni, jo viņa ir maza auguma? Kāpēc? Kā tu domā? 

3. Jautājumi, kas pārbauda iemeslus un pierādījumus: Kādu piemēru tam varētu minēt? Kam 

... ir  līdzīgs? Kā jūs domājat, kas liek notikt …? Kāpēc? 

Kāpēc? Kāpēc Meitene Vardīte, ienākot pilī, kļūst par skaistāko meiteni visā 

pasaulē? Vai tam ir jēga? Vai tāpēc, ka viņa izjūt ciešanas, būdama varde? Vai 

arī viņa ir daudzkārt labāka par mums visiem? Kāpēc? 

4. Jautājumi par viedokļiem un perspektīvām: kāda būtu alternatīva? Kā vēl var uz to 

palūkoties? Vai varat paskaidrot, kāpēc tas ir nepieciešams vai ir izdevīgi, un kam tas ir 

izdevīgi? Kāpēc tas ir labākais? Kādas ir … stiprās un vājās puses? Kā … un … ir līdzīgi savā 

starpā? Kāds ir ... pretarguments? 

Ko divas citas meitenes domā par Vardītes uzvaru? Mēģiniet diskutēt, izejot no 

viņu skatupunkta. 

5. Jautājumi, kas pārbauda pieņēmumus un sekas: Kādus vispārinājumus jūs varat izdarīt? 

Kādas ir šī pieņēmuma sekas? Ko jūs ar to domājat? Kā tas ietekmē …? Kā tas ir saistīts ar to, 

ko mēs uzzinājām agrāk? 

Kas pasakā notiktu savādāk, ja princis nebūtu staigājis ķiršu koka tuvumā? Vai 

meitene būtu palikusi par vardīti visu mūžu? Kas...? 

6. Jautājumi par uzdoto jautājumu: Kāda bija šī jautājuma jēga? Kāpēc, jūsuprāt, es uzdevu šo 

jautājumu? Ko … nozīmē? Kā … piemērot ikdienas dzīvei? 

Kāpēc mēs uzdodam jautājumu par kviešu ziedu? Vai šis kviešu zieds ir svarīgs 

mūsu stāstam? Kādā ziņā? 

 

7.3 Stāsti un ar biogrāfiju saistīta mācīšanās (Bruno Ćurko, “Petit Philosophy”) 

Stāsti un ar biogrāfiju saistītā mācīšanās metode ir metode, kuras pamatā ir paša bērna 

pieredze un dalībnieka pieredze. Šī pieredze ir sākumpunkts diskusijai, pārdomām, dialogam. 
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“Ētiskās izglītības kontekstā integrālās mācīšanās un it īpaši biogrāfiskās mācīšanās metodes 

var būt ļoti noderīgas. Lai gan maziem bērniem patīk pasakas un skolēni latentajā dzīves 

posmā dod priekšroku vienkāršiem stāstiem (abos gadījumos ar ētisku izcelsmi), pusaudži 

alkst pēc sarežģītākiem stāstiem un biogrāfijām. Pamatojoties uz biogrāfiski izstrādātajiem 

mācību procesiem, ir iespējams īpaši cieši piedzīvot, cik svarīgi ir pieņemt un integrēt sava 

paša dzīves vēsturi, lai varētu cieņpilni izturēties pret citu dzīves vēsturēm. No vienas puses, 

viņi savu pieredzi projicē citu cilvēku biogrāfijās, un, no otras puses, viņiem patīk integrēt 

dažas galvenās pieredzes paša dzīvē. Tomēr ir uzmundrinoši uzzināt, ka atklātā un godīgā 

komunikācijas gaitā bailes un vājās puses netiek uzskatītas par traucējošiem faktoriem, bet tās 

var kalpot kā “mācību materiāls” un tikt pārveidotas par iemeslu, lai kļūtu tuvāks un jutīgāks 

pret ētiskiem un morāles jautājumiem. Tā kā bērni ir ļoti atvērti empātijai, viņiem paveras ceļš 

uz mācīšanās procesu, izmantojot godīgāku un patiesāku, kā arī cieņpilnu un atbildīgu 

komunikāciju.”34  

Mūsu gadījumā mēs varam izmantot personisko pieredzi un saistīt to ar tradicionālo stāstu – 

piemēram, izmantojot 

populārus stāstus.  Visi 

pazīst Hansa Kristiana 

Andersena pasaku 

“Neglītais pīlēns”. Pēc 

kopīgas pasakas 

izlasīšanas 

skolotājs/koordinators 

var pajautāt bērniem: 

“Vai jūs šajā stāstā varat 

atpazīt kaut ko no 

pieredzētā savā dzīvē?” 

Attēls: Gerd Altmann, Pixabay 

Iespējams, ka sākumā bērniem būs grūti atrast atbildi. Koordinators/skolotājs var viņiem 

palīdzēt. Viens no iespējamiem risinājumiem ir jauns jautājums: “Vai kāds tevi kādreiz ir 

atraidījis bez iemesla? Vai tu kādreiz esi pieredzējis kaut ko līdzīgu Neglītā pīlēna atraidīšanai 

                                                           
34 Ćurko, Bruno; Feiner, Franz; Gerjolj, Stanko; Juhant, Janez; Kreß, Kerstin; Mazzoni, Valentina; 

Mortari, Luigina; Pokorny, Svenja; Schlenk, Evelyn; Strahovnik; Vojko. Ethics and Values Education 

- Manual for Teachers and Educators, Ljubljana: Project: ETHIKA - Ethics and values education in 

schools and kindergartens, 2015. p. 37.  

https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3068940
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3068940
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stāsta sākumā?” Dodiet bērniem laiku, lai atrastu piemēru no savas dzīves. Tad mudiniet 

bērnus dalīties savā pieredzē. Protams, uzdodiet bērniem precīzi izdomātus jautājumus, 

piemēram, “Kāpēc viņi tevi atraidīja? Vai tu izdarīji kaut ko nepareizi, lai mudinātu viņus tevi 

atraidīt?” u.tml. Iesākums jautājumu uzdošanai par Neglīto pīlēnu var atšķirties no iepriekš 

minētā. (Kā tu domā, ko tu darītu, ja tev būtu līdzīga pieredze kā Neglītajam pīlēnam? Vai tu 

kādreiz jūti vēlmi atriebties?). 

Ja mēs izmantojam pasaku par Meiteni Vardīti, šeit mēs varam jautāt bērniem: Vai šajā 

stāstā jūs varat atcerēties kaut ko no paša pieredzes? Ja viņi nezina, ko atbildēt, varat 

viņiem lūgt, lai viņi izstāsta reālus stāstus par vardēm. Vai viņi ir redzējuši īstu vardi savā 

dzīvē? Kā tā izskatījās? Kā viņi jutās, redzot vardi vai pieskaroties tai? Pēc tam uzsāciet 

mazliet dziļāku diskusiju. Pajautājiet viņiem, vai viņi kādreiz ir dzirdējuši kādu citu bērnu 

stāstam stāstu par vardēm. Ļaujiet viņiem pastāstīt īsu šī stāsta versiju. Tad kopā ar viņiem 

salīdziniet vardes lomu citā stāstā un pasakā par Meiteni Vardīti.  

Kāpēc vardes pasakās pārvēršas par skaistu meiteni vai princesi? Ko viņi domā, kāpēc tā 

notiek? Protams, daudzi cilvēki domā, ka vardes ir ļoti neglīti dzīvnieki. Bet mēģiniet ar 

pareiziem jautājumiem likt viņiem to secināt pašiem. Ja viņi nezina nevienu stāstu par 

vardēm, pajautājiet viņiem: Vai jūs zināt kādu citu stāstu, kur dzīvnieks vai zvērs 

pārvēršas par cilvēku? Tad, protams, pajautājiet, kāpēc neglīti dzīvnieki un zvēri stāstos 

kļūst par skaistiem cilvēkiem. Protams, vienmēr varat jautāt tikai joka pēc: Vai kāds dzīvnieks 

var būt neglīts? Vai varde ir neglīta? Vai vardulēns savai mātei var izskatīties neglīts? 

 

7.4 Nelsona dialogs (Bruno Ćurko, “Petit Philosophy”) 

Pēc Leonarda Nelsona (1882. - 1927.g.) domām, Sokrats ir svarīgs kā filozofs un kā 

pedagogs: Sokrata studenti attīstīja patstāvīgu domāšanu, mācīja metodi, kā apmainīties un 

novērtēt idejas kā drošības līdzekli pret pašapmānu. Sokrata metode Nelsonam ir vienīgā reālā 

filozofēšanas mācību metode. Leonards Nelsons arī izmantoja dialogu klasē. Viņš uztvēra 

filozofiju kā patstāvīgas kritiskās domāšanas mākslu un uzskatīja, ka Sokrata metode ir 

vienīgā patiesā filozofēšanas mācīšanas metode. Tieši tāpēc Nelsona metode ir ļoti līdzīga 

Sokrata metodei. Nelsons vismaz 18 gadu laikā (1909.-1927.g.) izstrādāja savu Sokrata 

metodi. 
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Pirmais Nelsona-Sokrata filozofēšanas posms grupās sākas, izvēloties diskusijai kādu 

vienkāršu jautājumu. Parasti jautājums tiek uzdots sekojošā veidā: ‘Kas ir X?’ Ar X apzīmē 

tādu universālu jēdzienu kā morāle, taisnīgums, brīvība, draudzība un tamlīdzīgi. Kad 

sākotnējais jautājums ir definēts, katrs grupas dalībnieks piedāvā piemēru no savas pieredzes, 

lai atbildētu uz jautājumu ar nolūku, lai katra atbilde būtu pēc iespējas tuvāka sākotnēji 

pieprasītajai vispārējai definīcijai.  

Pēc tam grupa izvēlas piemēru, ko izmantot turpmāk meklētās vispārējās atbildes 

konverģencei, rūpīgāk izpētot iepriekš minēto piemēru. Tālāk tiek iztaujāts dalībnieks, kurš 

sniedza izvēlēto atbildi, lai padziļinātu izpratni par to pašu tēmu un piedāvātajā definīcijā 

noteiktu tās pamata blokus, dažādus hronoloģiskus soļus, kas noved pie piedāvātās pieredzes 

realizācijas, kas veido definīciju. Pēc atbildes sīkas analīzes un tajā atrodamo atsevišķo 

darbību izklāsta grupa mēģina noteikt, kurš solis notiek vispārēji – kas padarīs definīciju 

vispārīgu, ne tikai piemērojamu respondenta situācijai. Kad minētais solis ir atrasts un kad 

tiek uzskatīts, ka izvēlētajā atbildē ir atrasts punkts, kas to var padarīt par vispārēju definīciju, 

grupa atgriežas pie citu respondentu piedāvātajiem piemēriem, lai pārbaudītu darba definīciju. 

Pēc tam grupa izlemj, vai darba definīciju var piemērot citām atbildēm, un, ja nē, tā tiek 
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veidota tā, lai tā atbilstu vispārējai idejai. Grupa var piedāvāt arī iedomātas situācijas un 

pieredzi, lai pārbaudītu savu darba definīciju, un jo vairāk hipotētisku scenāriju definīcija 

iztur, jo spēcīgāka tā ir. Ja definīcija atbilda visām izvirzītajām iespējām, reālām vai 

iedomātām, tad tā veiksmīgi ir atbildējusi vispārīgo jautājumu, un atbilstoši Nelsona-Sokrata 

dialoga metodei, ir veiksmīgi dota atbilde. 

Diskusijas laikā tās dalībniekiem, studentiem, skolēniem ir jāievēro noteiktas vadlīnijas. 

Pirmkārt, viņiem jāpauž paša domas vai pieredze, nevis dažādie iegūtie vispārējo zināšanu 

fragmenti vai uz citu cilvēku idejām balstītas zināšanas. Otrais nosacījums ir skaidra, 

vienkārša un nepārprotama valoda, skaidra dalībnieku runa. Vadītājs, konsultants, skolotājs 

vai profesors, filozofiski izglītota persona darbojas kā moderators, vērojot diskusijas 

noteikumus un gaitu. Moderators nodrošina, lai dalībnieki ievērotu tēmas, un brīdina viņus, ja 

viņi no tām novirzās. Bez tam moderators nepieņem atbildes vai apgalvojumus, kas nav 

saprotami noformulēti vai ir pretrunīgi, lai iemācītu dalībniekiem zinātnisko runu. Sākotnējā 

Nelsona formā moderators nekādā veidā neatbild uz jautājumiem – viņš ir tas, kurš ar atklātu 

jautājumu palīdzību mēģina noteikt studentu un viņu jautājumu, un atbilžu interaktīvās 

attiecības. Nelsons brīdināja, ka šādas diskusijas bieži var beigties ar vispārēju apjukumu un 

neatbildētu jautājumu (aporiju), taču viņš uzskata, ka tajā nav nekā slikta. Patiesā Sokrata garā 

mēs vismaz tiksim tuvāk patiesībai, sperot pirmo soli – atzīstot paši savu nezināšanu. 

Diskusijas pēdējais solis, kā apgalvo grāmatas “Sokrats klasē” autore Anna S. Pihlgrena (Ann 

S. Pihlgren), var būt arī metadialogs. Tiek uzdoti jautājumi par pašas diskusijas kvalitāti, 

norādot uz iespējamām grūtībām, kas pavadīja dialogu, un mēģinot gūt mācību labākām 

turpmākajām sesijām. 

Kā Nelsona dialoga nodarbībā izmantot stāstu “Meitene Vardīte”? Sāciet ar vienu interesantu 

jautājumu, sākotnējo jautājumu. Piemēram, mēs varam lūgt bērnus aprakstīt stāstu par 

Meiteni Vardīti tikai pēc jēdziena. Paskaidrojiet bērniem, kas ir jēdziens, un pēc tam 

vienkārši pajautājiet viņiem, kā viņi vienā vārdā (jēdzienā) aprakstītu stāstu par Apburto 

princesi. Paskaidrojiet viņiem, ka ikvienam var būt atšķirīgs vārds/jēdziens par vienu un to 

pašu stāstu. Iespējams, viņi sāks runāt par tādiem jēdzieniem kā: miegs, skaistums, skūpsts, 

princis, princese utt. Pēc tam atgriezieties pie Meitenes Vardītes un pajautājiet viņiem vēlreiz 

par vienu jēdzienu... un tas arī būs sākotnējais jautājums.    
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8 Kā pandēmijas laikā digitālā veidā izmantot izglītības metodes 

(Alise Vītola, Biedrība “Radošās Idejas”) 

8.1 Kā mācīt tiešsaistē? 

Covid-19 pandēmijas dēļ daudzas izglītības aktivitātes ir pārvietotas tiešsaistē. Bet mācīšana 

tiešsaistē prasa dažāda veida mijiedarbību ar bērniem. Tas, kas darbojas caur personīgiem 

kontaktiem, ne vienmēr veiksmīgi darbojas attālināti. 

Šeit ir daži padomi, kā noorganizēt lielisku tiešsaistes semināru: 

• Izveidojiet vienkāršus kārtības noteikumus. Piemēram, semināra sākumā paziņojiet, ka 

ikviens visu laiku tur kameru ieslēgtu un mikrofonu izslēgtu, ja vien viņi nerunā.  

• Atcerieties savas ķermeņa valodas nozīmi. Esiet patīkami un smaidiet visu semināra laiku. 

Pamājiet ar galvu, kad bērni runā. Uzmaniet savas balss skaļumu. Saglabājiet maigu, bet labi 

dzirdamu balss toni. Izmantojiet ķermeņa valodu un žestus ar rokām, lai palīdzētu uzsvērt 

galveno domu. 

Mazāk nozīmē vairāk! 

• Bērni nespēs ilgi nosēdēt pie datora tiešsaistes semināra laikā, tāpēc virtuālajam 

semināram jābūt īsākam, salīdzinot ar klātienē vadītu semināru. Piemēram, ja vēlaties 

sākt semināru ar stāsta lasīšanu, varat to iepriekš ierakstīt un nosūtīt bērniem, lai viņi 

to noklausītos pirms semināra. Vai arī jūs varat stāstu pārvērst par komiksu un nosūtīt 

to savlaicīgi. 

Izmantojiet daudz interaktīvu materiālu 

• Tā vietā, lai lasītu lekciju, izmantojiet daudz sarunu, jautājumu un atbilžu sesijas, 

komandas un grupas vingrinājumus. Kombinējiet individuālo, mazu grupu un lielu 

grupu darbu, jo klātienē vadīt diskusiju ar lielu grupu ir sarežģīti. 

Izmantojiet virtuālās klases funkcijas 

• Izmantojiet multivides materiālus, animācijas un video, zīmēšanu un rakstīšanu uz 

tiešsaistes tāfeles, koplietošanas ekrānu utt. 
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Dalieties ar emocijām 

• Bērni ir pati  emocionālākā izglītojamo grupa. Esiet aktīvs, paužot emocijas, 

izmantojiet daudz žestu ar rokām (paceļot  īkšķi uz augšu, sitot plaukstas utt.), 

daudzveidīgas sejas izteiksmes un dažādas balsis, lai bērniem šī mācību pieredze kļūtu 

izklaidējoša un sniegtu lielāku gandarījumu. 

Esiet izklaidējošs un jautrs 

• Izmantojiet izklaidējošas un interesantas idejas sesiju uzsākšanai un noslēgumam: 

dziesmas, dzejoļus ar atskaņām vai jautru apsveikumu. Izmantojiet dažādus fiziskus 

mācību līdzekļus, piemēram, lelles, rotaļlietas un citus priekšmetus. Joki, smiekli un 

smieklīgi citāti ir ļoti efektīvi, kad darbojaties ar bērniem tiešsaistē. 

Esiet elastīgi 

• Dažkārt seminārs negrib ritēt saskaņā ar plānu, tāpēc esiet elastīgs, lai pielāgotu to 

dalībnieku (bērnu) vajadzībām. Ja bērni ir pārāk noguruši un nevēlas sadarboties, 

vienkārši pabeidziet semināru agrāk. 

Izmantojiet tērzēšanas funkciju 

• Dariet kaut ko čatā savas pirmās sesijas pirmo 10 minūšu laikā. Piemēram, jūs varat 

lūgt, lai visi ieraksta savu atrašanās vietu. Semināra laikā čatā izveidojiet nelielas 

aktivitātes (jautājumus, viktorīnas utt.), lai bērni būtu iesaistīti. Jūs varat arī lūgt 

bērnus, lai viņi, klausoties stāstu, paustu savas emocijas ar emocijzīmēm. 

 

8.2 TRACE mācību materiālu pielāgošana Covid-19 ierobežojumiem: Eiropas 

un arābu augstāko studiju fonds (José M. González Riera) 

Covid-19 pandēmija bija negaidīta parādība un pieredze, kurai lielākā daļa cilvēku nebija 

izstrādājuši iepriekšēju ārkārtas rīcības plānu. Tas attiecās arī uz TRACE projektu, kura 

dalībniekiem to darbības un rezultāti bija jāpielāgo jaunajam, negaidītajam scenārijam. Mēs 

centīsimies kodolīgi aprakstīt procesu, ar kura palīdzību Eiropas un arābu fonds izveidoja 

savus mācību materiālus, pēc tam pielāgojot tos klases īpašajām iezīmēm. Visbeidzot, mēs 

izskaidrosim, kā mēs rezultātus, kurus sākotnēji bija paredzēts izmantot uz vietas klasēs un 
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bibliotēkās, pārveidojām par virtuāliem materiāliem, kurus vecāki viegli varēja izmantot 

mājās. 

Pirmais ceļvedis sākotnēji tika izveidots ļoti vispārīgā formātā, jo, lai izstrādātu jebkuru 

didaktisko materiālu, ir ļoti svarīgi ņemt vērā dalībnieku iepriekšējās zināšanas, personīgo 

pieredzi, motivāciju, emocionālo inteliģenci utt. Mēs sagatavojām ceļvežus sekojošiem 

stāstiem: Kukulītis; Vīrs, zēns un ēzelis; Kalifs, gans un laime. Pēdējā gadījumā mēs 

izveidojām videoklipu, kurā pasaka tika stāstīta animācijas filmas formā. 

Pēc tam, kad mēs noskaidrojām mērķauditoriju un bijām saņēmuši skolotāju atsauksmes, mēs 

pārstrādājām šos oriģinālos ceļvežus, lai tos piemērotu atbilstoši skolēnu vispārīgajām 

īpašībām. Mums bija viens students ar īpašām izglītības vajadzībām, tāpēc mums bija 

jāpielāgo materiāli un jāizstrādā viņam dažas diferencētas aktivitātes (mēs strādājām 

sadarbībā ar viņa padomdevēju).  

Studenti bija diezgan atsaucīgi un aktīvi. Viņiem patika video, un viņi piedalījās visās 

aktivitātēs. Tobrīd, jau nākamajā dienā pēc tam, kad apmeklējām Padre Manjón skolu 

(Granadā, Spānijā) un īstenojām visas aktivitātes, mums nācās palikt mājās sakarā ar Covid-

19 ierobežojumiem. Tādēļ mums bija jāpielāgo viss mūsu darbs, lai tas atbilstu pandēmijas 

situācijas vajadzībām. Tad mēs izveidojām vadlīniju trešo versiju, lai stāstus būtu ērti 

izmantot mājās, vecākiem strādājot kā koordinatoriem. Tajā brīdī mēs nolēmām izveidot visu 

stāstu video versijas, jo līdz tam brīdim video formātā bija tikai “Kalifs, gans un laime”, jo 

pārējiem stāstiem mēs bijām izveidojuši un izmantojuši citus materiālus un metodiku..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalifs, gans un laime: https://www.youtube.com/watch?v=2pv3yHtsCPQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2pv3yHtsCPQ
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Mēs domājām, ka videoklipu izveidošana visiem stāstiem varētu motivēt bērnus vairāk un 

noderētu praktiskajam darbam mājās. Turklāt mēs izveidojām ad hoc vadlīnijas vecākiem vai 

pieaugušajiem mājās, kurās materiāli tika vienkāršoti. 

Saites uz video, kas izveidoti TRACE darbnīcām Spānijā (ar subtitriem arābu, franču un angļu 

valodā):  

Kalifs, gans un laime: https://www.youtube.com/watch?v=2pv3yHtsCPQ 

Kukulītis: https://www.youtube.com/watch?v=YglRl6yxhN0 

Vīrs, zēns un ēzelis: https://www.youtube.com/watch?v=XsLC9NeI1Yo 

https://www.youtube.com/watch?v=2pv3yHtsCPQ
https://www.youtube.com/watch?v=YglRl6yxhN0
https://www.youtube.com/watch?v=XsLC9NeI1Yo
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9 TRACE stāsti ar vadlīnijām skolotājiem un bibliotekāriem 

9.1 Metodikas kritiskās domāšanas mācīšanai caur bērnu stāstiem, kas 

izmantotas turpmāk minētajos Eiropas un arābu fonda izstrādātajos stāstos (José 

M. González Riera un Slava López Rodríguez) 

Eiropas un arābu fonds izveidoja seminārus šādiem stāstiem:  

- Kalifs, gans un laime (Spānija) 

- Kukulītis (Latvija) 

- Vīrs, zēns un ēzelis (Grieķija) 

Tā kā mācīšanai iespējams pieiet elastīgi, koordinatori netiek mudināti izmantot vienu fiksētu 

metodi mācīšanā, bet gan mācīt, balstoties uz bērnu reālo dzīvi un zināšanām, un apvienot 

dažādas metodikas, kas var palīdzēt uzlabot mācību procesa kvalitāti. Savos stāstos mēs 

piedāvājam eklektisku metodiku, pamatojoties uz iepriekš piedāvāto modeli. 

Lūka un Frībodija (Luke and Freebody) 1999. gada darbā “Četru resursu modelis” teikts, ka 

izglītojamajiem ir jāiesaistās četrās svarīgās lasīšanas praksēs, lai spētu sazināties. Šīs četras 

prakses pieprasa, lai izglītojamie atšifrē tekstu būtību, iedziļinās tekstu nozīmēs, izmanto 

tekstus funkcionāli, kritiski tos analizējot un pārveidojot. Modelis nodrošina līdzsvarotu un 

strukturētu praksi, lai iesaistītu izglītojamos pilnā skaitā tikpat svarīgu rakstpratības lomu, un 

ir paredzēts aptvert un integrēt plašu tekstuālās prakses repertuāru, kas nepieciešams jaunajās 

ekonomikās un kultūrās. Frībodijs uzskata (1992), ka veiksmīgas lasīšanas komponenti ietver 

sevī teksta interpretāciju, spēju izmantot atbilstošus secinājumus, spēju savienot teksta daļas 

un aizpildīt nozīmes nepilnības. Šis rakstpratības skaidrojums piešķir mazāku nozīmi tehnisko 

iemaņu apgūšanai teksta atšifrēšanas procesā un atbilst mācīšanās sociokulturālajai 

perspektīvai (Vygotsky, 1978), kas aicina koordinatorus pāriet no lasītprasmes attīstības 

kognitīvās versijas uz sociāli konstruētu praksi. 
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9.1.1 Dažas no metodēm, ko Eiropas un arābu fonds izmanto stāstos (José M. 

González Riera un Slava López Rodríguez) 

I. Sokratiskā pedagoģija: šī pedagoģija uzsver koordinatoru lomu provokatīvu jautājumu 

uzdošanā mācību laikā, lai veicinātu tādas prasmes kā argumentēšana, jautājumu uzdošana, 

ideju salīdzināšana un saistīšana ar reālās dzīves piemēriem, iesaistoties kritiskās diskusijās.   

II. Zīmēšanas un domāšanas metodika: šo metodiku izmanto, jo zīmēšana veicina kritisko 

domāšanu sociokulturālā perspektīvā. Vārdiem un attēliem ir kopīgs spēks, lai paustu nozīmi 

un paplašinātu bērnu iztēli. Vēl viena stratēģija, kas palīdz bērniem jēgpilnā un kritiskā veidā 

lasīt tekstus, ir Herbera 1978. gadā izveidotā Trīs līmeņu rokasgrāmata, kuru 1984. gadā 

pārveidoja Moriss (Morris) un Stjuarts-Dore (Stewart-Dore). Šī rokasgrāmata sastāv no trim 

līmeņiem, proti, burtiskā, interpretējošā (secinošā) un novērtējošā (pielietojamā) līmeņa. 

Burtiskajā līmenī lasītājiem ir nepieciešams lasīt tekstus un apstrādāt informāciju. 

Interpretācijas līmenis liek lasītājiem secināt tekstos uzrādīto nozīmi, saistot to ar burtisko 

informāciju vai savām esošajām zināšanām un pieredzi. Novērtēšanas līmenis prasa lasītājiem 

apvienot burtisko un interpretējošo informāciju, analizēt dažādos uzskatus tekstos. Tā arī 

prasa lasītājiem saistīt informāciju ar citiem kontekstiem. 

III. Kooperatīva mācīšanās: šāda veida metodika uzdevumu sadala daļās, lai panāktu, ka 

bērnu grupa, kurai paredzēts sadarboties, to izpilda, bet mācīšanos vada un strukturē 

koordinators, kurš arī parāda pareizo veidu, kā veikt dažādus uzdevumus. 

IV. Sadarbīgā mācīšanās: to var izmantot, lai attīstītu bērnu radošumu un iztēli. Šajā 

mācīšanās veidā vēlams bērnus sagrupēt, lai viņi veiktu kopīgu uzdevumu. Katram bērnam ir 

jāveic daļa no uzdevuma, un gala rezultāts būs visu uzdevumu apvienošana. Koordinators  

tikai sniedz atbalstu. 

Bērniem ir sava identitāte, kultūra un valoda, ko viņi ievieš savā mācību procesā. Šis uzskats 

atbilst mācīšanās sociokulturālajai interpretācijai, kurā kultūra, valoda un sociālā prakse veido 

mācību un domāšanas procesus (Walsh, 2006). Tāpēc tiek sagaidīts, ka koordinatori savā 

mācīšanas praksē balstīsies uz pašu bērnu prasmēm un pieredzi. 

V. Morālās dilemmas: Saskaņā ar Džonsona un Džonsona (Johnson and Johnson, 1993) 

teikto, mācīšanās notiek sociālās mijiedarbības rezultātā, un mēs kognitīvi attīstāmies caur 

attiecībām, kuras mums ir ar citiem cilvēkiem. Šajā ziņā tiek ierosināts, lai aktivitātes tiek 

veiktas sadarbības un kooperēšanās veidā, lai katrs bērns tiktu bagātināts ar citu ieguldījumu 
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un lai viņiem būtu jēgpilna mācīšanās, tas ir, ka zināšanas, kas iegūtas noteikta uzdevuma 

laikā, bērni var izmantot, veicot citus uzdevumus vai citā kontekstā, vienalga, vai tie būtu 

līdzīgi vai nē. Šajā ziņā ir lietderīgi strādāt arī pie morālām dilemmām, jo laiki, par kuriem ir 

stāsti, atbilst morālās attīstības sākumam. Morālās dilemmas, kā definējis Kolbergs (Köhberg, 

1971), ir pārdomu process, kura mērķis ir reaģēt uz situāciju, kas rada vērtību konfliktu. 

Tādēļ, izmantojot šo stratēģiju, tiek ietekmēti bērnu sirdsapziņas, morāles, individuālisma, 

kritiskā pamatojuma un ētikas principi 

 

9.1.2 Galvenās pasakās paustās vērtības 

Vīrs, zēns un ēzelis 

Šī pasaka māca cieņas un iecietības vērtības un palīdz bērniem attīstīt pašapziņu un 

pašpaļāvību: 

⮚ Cieņa un iecietība: šīs Ezopa fabulas galvenos varoņus pēc viņu darbībām katrā stāsta 

situācijā vērtē dažādi cilvēki. Dažreiz mēs pieļaujam kļūdu, vērtējot cilvēkus, jo mēs 

neizprotam viņu uzvedību vai viņu idejas 

un cenšamies viņus mainīt. Tāpēc ir svarīgi 

iemācīt bērniem šīs vērtības, lai palīdzētu 

viņiem saprast, ka nav nekas nepareizs 

domāt vai izturēties citādi, ja neviens netiek 

aizskarts. Patiesībā tas mums var nākt par 

labu, jo mēs varam mācīties un 

pilnveidoties, pateicoties citu viedokļiem, 

kas atšķiras no mūsu viedokļa. 

Attēls:Mandy Fontana,  Pixabay  

⮚ Pašapziņa un pašpaļāvība: šajā seno grieķu fabulā kāds vīrs cenšas izpatikt visiem, lai 

izvairītos no pastāvīgas kritikas. Tā rezultātā gan viņš, gan viņa dēls un ēzelis iekrīt upē. Tādā 

veidā bērni gūst nozīmīgu mācību no šīs situācijas: nav svarīgi, cik ļoti jūs cenšaties izpatikt 

visiem, jo ar to nepietiks (“Cenšoties izpatikt visiem, jūs nebūsiet pa prātam nevienam”). 

Vissvarīgākais ir būt saskaņā pašam ar sevi. Šajā gadījumā bērni var attīstīt savu kritisko 

domāšanu, kas viņiem ļauj analizēt reālo situāciju, un iegūtās informācijas rezultātā viņi var 

https://pixabay.com/users/3938030-3938030/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1975258
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1975258


41 
 

 

            

 

veidot savas idejas vai viedokļus bez citu cilvēku ietekmes. Tādējādi situācija palīdz bērniem 

saprast, kāda kritika ir konstruktīva un it īpaši, vai viņi to vēlas pieņemt. 

 

Kukulītis 

Šī pasaka māca pazemības un apdomības vērtības: 

⮚ Pazemība: kā mēs redzam, mazais kukulītis izturas patiešām augstprātīgi pret visiem 

dzīvniekiem, kurus tas savā ceļā satiek. Viņš pastāvīgi izrāda pārāk pašpārliecinātu attieksmi, 

jo uzskata, ka ir gudrāks par viņiem. Diemžēl drīz viņš sastop kādu, kurš ir gudrāks par viņu. 

Šīs mācības rezultātā bērni var saprast, cik svarīgi ir būt pieticīgiem. Ja kāds nicīgi skatās uz 

cilvēkiem no augšas, tad agri vai vēlu tam nāksies izbaudīt šādas izturēšanās rūgtās sekas.  

 

Attēls:Greg Seymour, Pixabay 

⮚ Apdomība: savas augstprātības un pārmērīgās pašpārliecinātības dēļ mazais kukulītis 

neapzinās lapsas viltību. Bērniem ir svarīgi neuzticēties cilvēkiem, kurus viņi nepazīst, jo mēs 

nekad nevaram zināt viņu patiesos nodomus. Ja šajā stāstā mazais kukulītis būtu rīkojies 

apdomīgāk, viņš droši vien būtu aizbēdzis no lapsas.  

 

 

 

 

https://pixabay.com/users/costaricacurious0-1320894/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=899378
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=899378
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Kalifs, gans un laime 

Šī pasaka māca novērtēt dāsnumu, pateicību, alkatību un skaudību: 

⮚ Dāsnums un pateicība: visas pasakas gaitā kalifs bērniem parāda šo tikumu vērtību, jo viņš 

nevilcinās darīt labu ganam, lai izteiktu viņam savu pateicību. Turklāt kalifam nerūp gana 

lūguma lielā materiālā vērtība, jo viņš tikai 

vēlas ganu iepriecināt. 

⮚ Alkatība un skaudība: kamēr kalifs māca 

bērniem patiešām pozitīvu tikumu vērtības, 

gana rīcība liecina par gluži pretējo. 

Neskatoties uz to, ka viņam ir viss, ko viņš 

tika lūdzis, ganu vairāk uztrauc tas, kas pieder 

viņa kaimiņam, un viņš pastāvīgi cenšas iegūt 

vairāk nekā ir pārējiem cilvēkiem. Šīs pasakas 

morāle ir cieši saistīta ar slaveno teicienu “Ja 

esi alkatīgs, vari palikt gluži bešā”, kura spāņu 

ekvivalents būtu “Mantkārība saplēš maisu”. 

 

 

 

 

 

Image by António Cascalheira from Pixabay  

 

  

https://pixabay.com/users/cascalheira-202048/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=298650
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=298650
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9.2 Metodikas kritiskās domāšanas mācīšanai, izmantojot stāstus bērniem, ko 

izstrādājusi biedrība “Radošās idejas” (Agnese Eriņa, Ineta Vītola, Sanita 

Putniņa) 

9.2.1 Dažas metodes, kuras biedrība “Radošās Idejas” izmanto stāstos 

I. Diskusija. Diskusija par tekstu ļauj bērniem paplašināt vārdu krājumu, risināt problēmas un 

paaugstina pašcieņu, sniedzot iespēju izteikties vienaudžu priekšā. 

Diskusija kā mācību metode ir mērķtiecīga saruna, kurā iesaistīta visa grupa vai tās daļa, lai 

apmainītos domām par kopīgu tēmu. Dalībnieki meklē atbildes, virzoties uz konstruktīvu 

problēmas risinājumu. Tā ir pieeja, kurā dalībniekam ir iespēja sarunāties ar citiem un 

uzklausīt viņu atbildes. Lektors parasti pārskata visas sarežģītās mijiedarbības, vajadzības 

gadījumā rīkojoties kā vadītājs, padomdevējs, iniciators, apkopotājs un strīdu izšķīrējs. Tā kā 

diskusija ļauj dalībniekiem strādāt vairāk un saņemt atsauksmes, tā ir efektīvāka nekā lekcijas 

nolasīšana par izpratnes veicināšanas un problēmu risināšanas prasmēm. Tomēr informācija 

diskusiju veida nodarbībās tiek nodota lēnāk nekā lekcijās, tātad lekcija ir efektīvāka 

informācijas apguves ziņā. Prasmes, kuras mēs apgūstam diskusijā ir sekojošas: citu 

uzklausīšana, viņu argumentu izvērtēšana, pārliecības formulēšana domu apmaiņā, spēja 

pretoties personīgā riebuma vai nepatikas sekām un tieksmei uzspiest savu viedokli, spēja 

koncentrēties uz problēmu, neskatoties uz emocijām. Diskusijas metode ir svarīga, ja mēs 

vēlamies uzlabot kritiskās domāšanas prasmes un veicināt augstāka līmeņa domāšanu (analīzi, 

sintēzi); uzlabot spēju izteikties, izmantojot spriedumu, kas balstīts uz faktiem, definīcijām, 

jēdzieniem un principiem; ļaut mācību procesam pielāgoties reālās dzīves uzdevumiem, 

iesaistot vairāk nekā vienu personu; izplatīt zināšanas no zinošākiem uz mazāk zinošiem 

dalībniekiem; stiprināt pozitīvu attieksmi pret sadarbību un mācīšanos vienam no otra; ļaut 

dalībniekiem labāk izprast sevi un citus.                                                                                                                               

Piemēri teksta apspriešanai: 

● Bērni pieraksta nesaprotamos/neskaidros vārdus un izteicienus un vēlāk tos pārrunā ar 

vadītāju. 

● Vadītājs uzdod jautājumus par tekstu, un bērni sniedz savas atbildes. 

● Prognozēšana – koordinators laiku pa laikam pārtrauc lasīšanu un jautā bērniem, kas, 

viņuprāt, notiks tālāk. 

● Koordinators rosina diskusijas par tēmām, kas saistītas ar tekstu (piem., transporta 

līdzekļi, karš). 
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● Zirnekļa tīkls – bērni ieraksta stāsta centrālo tēmu lokā papīra vidū un pievieno 

vairākas rindas no centra apļa uz mazākiem apļiem, kur viņi ieraksta saistītās tēmas, 

pamatojoties uz tekstu. 

II. Dažādas mākslas nozares. Māksla mudina bērnus vērot pasauli daudzos dažādos leņķos 

un meklēt dizaina domāšanas pieeju, meklējot risinājumus, tādējādi dodot viņiem prasmes, 

kas nepieciešamas kritiskai domāšanai. 

Zīmēšana ir mākslas pamats. Ar to var uzbūvēt visdrosmīgākās iztēles pilis. Zīmēšana 

vienlaikus ir matemātika, mūzika un sports. Matemātika, jo zīmējot nepieciešams domāt par 

dažādiem izmēriem un to attiecībām. Mūzika, jo tā aicina iedziļināties līniju ritmos un toņos. 

Sports, jo zīmējot mēs iemācāmies kontrolēt un vadīt sava ķermeņa kustību un spēku. Zīmējot 

mēs izveidojam attiecības starp vīziju, kas piesaista, prātu, kas novērtē, un roku, kas pieskaras 

virsmai, uz kuras mēs veidojam attēlu no dažādiem materiāliem. Zīmējot mēs iemācāmies 

ievērot, redzēt, analizēt, izprast un attēlot redzamās pasaules un lietu kārtību – formu, 

struktūru, apjomu, būtiskumu un telpu. 

Vizuālās mākslas izmantošanas piemēri darbam ar stāstu ir sekojoši: 

● Ilustrācijas veidošana – stāsta svarīgāko mirkļu uzzīmēšana, pasaku tēla izveide no 

krāsaina kartona, kompozīcijas veidošana no dažādiem attēliem. 

● Izpratne par ilustrāciju – bērni cenšas pastāstīt, kas notiek ilustrācijā, citējot stāstu. 

● Ilustrācijas novērtēšana – bērni paskaidro, kāpēc viņiem patīk šī konkrētā ilustrācija 

(piemēram, zīmējuma kvalitātes dēļ; jo tā ir stāsta labākā daļa; mākslinieciskās 

brīvības dēļ, ko gleznotājs piešķīris savam attēlam). 

Piemēri skatuves mākslas izmantošanai darbam ar stāstu: 

● Lomu spēle – stāsta fragmenta atlase, dialogu izveidošana un dramatizēšana ar 

attiecīgajiem varoņiem. 

Spēja uzturēt un attīstīt dialogu atbilstoši komunikācijas situācijai. Lai attīstītu dialoga 

veidošanas prasmes, studentiem vajadzētu piedāvāt tekstus dažādos veidos – 

klausāmus, lasāmus, skatāmus video formātā, kas ietver dialogu dažādās 

komunikācijas situācijās. Dialogiem jāatspoguļo iesaistīto pušu uzvedības atšķirības, 

jāparāda atbilstība runas etiķetei (vai arī neatbilstība). Analizējot piedāvātos tekstus, 

skolēni var secināt, kas jāzina un jāievēro, lai izveidotu dialogu, jo tādi ir 

komunikācijas noteikumi. Skolēniem jādod iespēja arī analizēt savu runas uzvedību 

dialoga laikā. Šim nolūkam ir noderīgi veikt dialoga audio vai video ierakstu. 
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● Izrādes iestudēšana – leļļu veidošana atbilstoši stāsta varoņiem un izrādes iestudēšana. 

Teātra māksla veido un attīsta skolēna izpratni par teātra mākslu kā darbības mākslu 

līdzās vizuālajai mākslai kā telpiskās izpratnes mākslai, mūzikai kā skaņai un tekstiem 

kā uztveres mākslai, literatūrai kā teksta izpratnes mākslai. Apgūstot teātra mākslas 

specifiskās prasmes, bērns attīsta ķermeņa plastiskās un verbālās runas tehniku un 

fizisko orientāciju, sadarbību ar auditoriju un partnerattiecības komunikācijā, kas 

nepieciešamas, lai pilnībā un pārliecinoši parādītu savu sniegumu citos mācību 

priekšmetos, attīstītu un pilnveidotu ikdienas kontaktus dažādās dzīves situācijās. Lai 

skolēns veiksmīgāk apgūtu teātra mākslā sasniedzamos rezultātus, mācību procesā 

ieteicams cieši sadarboties ar literatūras un valodas skolotājiem, kā arī citu priekšmetu 

skolotājiem atbilstoši mācību priekšmeta specifikai. Teātra mākslā skolēni izdarīs 

izvēli atbilstoši savai pieredzei, tāpēc skolotājam jābūt atvērtam, jāspēj palīdzēt 

skolēnam pārvaldīt savas emocijas, pedagoģiski reaģēt uz katra skolēna 

individuālajām problēmām, īpaši emocionālās un daudzveidīgās mācību situācijās. 

 

9.2.2 Galvenās vērtības pasakās (Agnese Eriņa, Ineta Vītola, Sanita Putniņa, biedrība 

“Radošās Idejas”) 

Kukulītis 

Šī pasaka māca cilvēku savstarpējās kontaktēšanās normas: 

⮚ Tautas pasaka palīdz apzināties komunikācijas morālo pamatu un ievērot cilvēku 

savstarpējās kontaktēšanās normas. Latviešu sakāmvārds saka: viltīgs kā lapsa.  

 

Tēsejs un Mīnotaurs 

Šī pasaka māca šādas vērtības: 

⮚ Cieņa pret dzīvi, sevi un citiem, audzina atbildības, drosmes, gudrības un taisnīguma 

tikumus. Latviešu sakāmvārds: Labi būt stipram, gudram divreiz labāk. 
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Attēls: Artie_Navarre, Pixabay 

 

Zvaigžņu tramvajs 

Šis Jura Zvirgzdiņa stāsts māca, cik svarīga ir vēstures un piederības izjūta: 

⮚ Stāsts palīdz radīt bērnā vēstures izjūtu, sākot no viņa apkaimes, vides un ģimenes, lai 

izprastu vēsturisko notikumu ietekmi uz mūsdienu apstākļiem un uzskatiem, kā arī veido 

piederības sajūtu noteiktai vietai, ģimenei, tautai un valstij. Latviešiem ir teiciens: Tēva 

mājās garoza gardāka nekā svešās mājās cepetis. 

 

 

 

Vecīša cimdiņš 

Šī pasaka māca laipnības vērtību: 

⮚ Jebkurai personai var būt laipna sirds, kas ir apveltīta ar vislabākajām cilvēciskajām 

īpašībām, piemēram, labestību, taktiskumu, līdzcietību, līdzjūtību, laipnību, žēlsirdību un 

mierīgu izturēšanos. Šādas īpašības tiek uzskatītas par cilvēka garīgajām vērtībām. Tās 

atspoguļojas cilvēka darbībā un domāšanas veidā. 

⮚ Laipna izturēšanās ir svarīga vērtība cilvēkiem, kuri dzīvo, mācās, strādā vai atpūšas kopā, 

tad viņi var justies labi un droši. Latviešu sakāmvārds vēsta: Maz vajag pie prieka, 

priecīgam netrūkst ne nieka. 

https://pixabay.com/users/artie_navarre-66276/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3747720
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3747720
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Attēls: Trang Le, Pixabay 

 

 

Vīrs, zēns un ēzelis 

Šī pasaka māca šādas vērtības: 

⮚ Nepieciešams rīkoties saprātīgi, citu teiktais ne vienmēr ir vispareizākais, jāprot pašam 

pieņemt lēmumu un pie tā pieturēties. Latviešu sakāmvārds: Dari ko darīdams, 

apdomā galu, šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 

 

 

Zelta ola 

Tautas pasaka māca cienīt dzīvās radības un apkārtējo vidi. Alkatība nenoved pie nekā laba. 

Latviešu sakāmvārds vēsta: Kad nav, lai nav.  

 

 

Mušai tiek piešķirta izvēles brīvība 

Tautas pasaka apspriež spēju atrast morālu risinājumu ētiskiem konfliktiem. Latviešiem ir 

teiciens: Dari otram to, ko tu vēlētos saņemt. 

https://pixabay.com/users/bytrangle-6596164/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3031401
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3031401
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Attēls: Surya Prakash, Unsplash 

 

 

Zvēri un abru taisītājs 

Dāsnums un dalīšanās ir dažas no cilvēku pozitīvajām īpašībām, kuras tiek koptas jau kopš 

bērnības. Pasaka vairo izpratni par prieku, ko gūst, strādājot kopā, mēģinot dot ieguldījumu 

kopīgā mērķa sasniegšanā. Tā arī uzsver nepieciešamību just līdzi citiem un sniegt palīdzīgu 

roku grūtā laikā. Latviešu sakāmvārds vēsta: dod, Dieviņi, otram dot, ne no otra mīļi lūgt. 

 

  

https://unsplash.com/@surya1213
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9.3 Metodikas kritiskās domāšanas mācīšanai, izmantojot šādus Peloponēsas 

Universitātes izstrādātos bērnu stāstus (Evangelia Papaloi un Despina 

Karakatsani, Peloponēsas Universitāte) 

Stāstu stāstīšana bērnos attīsta kopības un sadarbības garu. Pasakās pieejamā un pārliecinošā 

veidā tiek atklātas sociālās pamatvērtības (t.i., ticība, taisnīgums, līdzjūtība, drosme, 

godīgums, uzticēšanās, miers, drošība utt.) un citas svarīgas īpašības, kas palīdz bērniem 

veidot spēcīgu raksturu, personības iezīmes un prasmes. Strādājot pie stāstu analīzes un 

interpretācijas, bērni iegūst lielāku pārliecību un pašapziņu, un viņi saņem vienaudžu pozitīvu 

uzmanību. Turklāt, iepazīstot starptautiskas pasakas, bērnos rodas lielāka cieņa un atzinība 

pret dažādām kultūrām. 

Bez tam stāstu stāstīšana mudina bērnus attīstīt “spēju saprast, risināt problēmas un pielietot 

praktiskās zināšanas, lai iegūtu prasmes, kas veicina bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanu 

mūsdienu pasaulē” (Tot, 2010). 

Izskatās, ka šajā radošajā procesā koordinatora loma ir ārkārtīgi svarīga. Pēc problēmu 

situācijas formulēšanas un izcelšanas koordinators bērniem piedāvā dažādus metodiskos 

rīkus, lai viņi, analizējot problēmu un meklējot iespējas to atrisināt, attīstītu kritisko domāšanu 

(Rosandić, 2005). 

 

9.3.1 Dažas Peloponēsas Universitātes izmantotās metodes, analizējot stāstus 

(Evangelia Papaloi un Despina Karakatsani, Peloponēsas Universitāte) 

⮚ Zīmēšanas un domāšanas metodika: zīmēšana veicina kritisko domāšanu 

sociokulturālā perspektīvā. Vārdiem un attēliem ir kopīgs spēks, lai paustu nozīmi un 

paplašinātu bērnu iztēli. Īsāk sakot, bērni tiek aicināti veidot savus zīmējumus no 

stāsta un caur tiem pārstāvēt savas idejas, jūtas un emocijas par stāsta varoņiem. 

Beigās grupa izveido nelielu skiču grāmatu ar visu bērnu zīmējumiem. 

⮚ Sadarbīgā mācīšanās: to var izmantot, lai attīstītu bērnu radošumu un iztēli. Šī 

metode mudina bērnus strādāt kopā, lai veiktu kopīgu uzdevumu. Katram bērnam ir 

jāveic daļa no uzdevuma, un gala rezultāts būs visu uzdevumu apvienošana. 
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⮚ Sokratiskā metode: Sokratiskā metode ir pārliecības novērtēšanas līdzeklis, 

pārbaudot pretrunas starp to sekām. Sokrata filozofiskās metodes galvenais mērķis 

vienmēr ir ētisks. Tai vajadzētu likt mums apzināties mūsu nepareizos uzskatus, 

maldus un pašapmānu, kā arī novest mūs pie pilnīgākas izpratnes par labo un tādējādi 

palīdzēt mums sasniegt visu cilvēku vēlamo mērķi – laimi (eudaimoniju). Kas attiecas 

uz Sokratiskās metodes jautājumiem, R. Pols piedāvā šādus sešus pamatveidus: 1. 

Jautājumi skaidrības gūšanai: 2. Jautājumi, kas pārbauda pieņēmumus, 3. Jautājumi, 

kas pārbauda iemeslus un pierādījumus, 4. Jautājumi par viedokļiem un perspektīvām, 

5. Jautājumi, kas pārbauda ietekmi un sekas, 6. Jautājumi par koordinatora uzdoto 

jautājumu un ietekme uz ikdienas dzīvi. 

⮚ Morālās dilemmas: morālās dilemmas, kā to definējis Kolbergs (Köhberg, 1971), 

veido pārdomu procesu, kura mērķis ir reaģēt uz situāciju, kas rada vērtību konfliktu. 

Tādēļ, izmantojot šo stratēģiju, tiek strādāts pie bērnu sirdsapziņas, morāles, 

individuālisma, kritiskā pamatojuma un ētikas principiem. Saskaņā ar Džonsona un 

Džonsona (Johnson and Johnson, 1993) teikto, mācīšanās notiek sociālās 

mijiedarbības rezultātā, un mēs kognitīvi attīstāmies, izmantojot attiecības ar citiem 

cilvēkiem. Tāpēc tiek ierosināts, ka aktivitātes tiek veiktas sadarbības un kooperēšanās 

veidā, lai katru bērnu bagātinātu ar pārējo ieguldījumu. Turklāt bērni iemācās pielietot 

iegūtās zināšanas citos uzdevumos vai kontekstos, vienalga, vai tie būtu vai nebūtu 

līdzīgi. Koordinators var uzdot dažus jautājumus par stāsta galveno problēmu un 

sniegt piemēru, lai pārliecinātos, ka visi bērni ir sapratuši uzdevumu. Tad bērni tiek 

mudināti domāt kritiski un izteikt savas jūtas, strādājot pa pāriem. Visbeidzot, visi 

argumenti un viedokļi tiek prezentēti un apspriesti visā grupā.  

Improvizācija: tas ir ļoti noderīgs rīks, ko var izmantot daudzās sadarbības un kooperācijas 

aktivitātēs. Konkrētāk, pēc stāsta noklausīšanās bērnus aicina izveidot improvizāciju šādā 

veidā: viens bērns būs režisors, viena bērnu grupa būs aktieri, otra grupa būs atbildīga par 

gaismām, mūziku, vietu, utt. Tad visas grupas improvizē visu stāstu, un, visbeidzot, viņi visi 

kopā apspriež šo pieredzi klasē. Tādējādi bērni iemācās sadarboties, atbildēt par uzdevumu, 

izveidot argumentus, prezentēt sevi, būt pašpārliecinātiem, radošiem, uzticēties citiem, ņemt 

vērā citu viedokļus utt. 
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9.3.2 Galvenās vērtības pasakās (Evangelia Papaloi un Despina Karakatsani, 

Peloponēsas Universitāte) 

 

Ikars un Daidala spārni 

Vērtības: Šī pasaka atklāj atbildības, analītiskās domāšanas, radošuma un pazemības nozīmi. 

⮚ Atbildība: šis stāsts ļoti iespaidīgā veidā atklāj, ka cilvēkam jāuzņemas sava loma ar 

atbildību un briedumu, lai aizsargātu mīļotās personas. Tas parāda, cik svarīgi ir 

aizsargāt savu ģimeni un neriskēt, ja ir iesaistīta citu cilvēku drošība. 
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⮚ Analītiskā domāšana: bērni iemācās neriskēt un rīkoties tikai pēc tam, kad ir 

pārbaudījuši visas alternatīvas konkrētajā situācijā. Lēmumu pieņemšana būtu jāveic 

pēc trūkumu un ieguvumu analīzes. 

⮚ Radošums: radoša domāšana ir ļoti svarīga, un vajadzētu iemācīties izmantot iztēli, lai 

rastu risinājumu savai problēmai. Bērni saprot, ka mūsu domāšanai nav robežu un ka 

mēs varam sasniegt savus mērķus, ja esam radoši, atjautīgi un neatlaidīgi. 

⮚ Pazemība: papildus pašapziņai un sevis izzināšanai cilvēkam vajadzētu iemācīties būt 

pazemīgam un nebūt augstprātīgam attiecībā pret savām spējām un prasmēm. Šis 

stāsts bērnus māca izturēties ar godbijību pret visām lietām un prasmēm, kas viņiem ir, 

un turpināt attīstīt savu garu un personību. 

   

Ceļinieks un zeltkalis 

Vērtības: Šī pasaka atklāj taisnīguma, cieņas un iecietības, pazemības, dāsnuma un pateicības, 

kā arī godīguma vērtību. 

⮚ Taisnīgums: taisnīgums mūsu dzīvē ir ļoti svarīga vērtība gan parastajiem cilvēkiem, 

gan tiem, kam ir vara. Iepazīstot šo stāstu, bērni uzzina, cik svarīgi ir domāt, rīkoties 

un izturēties saskaņā ar pamatvērtībām, kas būs viņu ētikas kompass dzīvē. 

Taisnīgumam bērna dzīvē var būt dažādas šķautnes, un tas ir cieši saistīts ar 

godīgumu, objektivitāti, skaidrību utt. 

⮚ Cieņa un iecietība: šī stāsta galvenie varoņi tiek vērtēti pēc viņu rīcības attiecībā uz 

dažādiem cilvēkiem katrā stāsta situācijā. Dažreiz mēs kļūdaini novērtējam cilvēkus, 

jo mēs viņus neizprotam un cenšamies tos mainīt, un dažreiz mēs pienācīgi 

nenovērtējam citus cilvēkus. Tāpēc ir svarīgi iemācīt bērniem cieņu un iecietību, lai 

palīdzētu viņiem saprast, ka domāt vai rīkoties citādi nav nekas slikts, ja neviens 

netiek aizskarts. Patiesībā citu viedokļi bagātina mūsu perspektīvu un domāšanu un 

palīdz mums kļūt labākiem. Mums ir jāciena citi un jābūt iecietīgiem pret dažādiem 

viedokļiem, kultūru, izskatu utt. 

⮚ Pazemība: bērni uzzina, ka pazemība neatkarīgi no sociālā stāvokļa ir ļoti svarīga 

cilvēka dzīvē. Turklāt tiem, kam pieder vara, jāiedvesmo savi sekotāji un jārāda 

piemērs, parādot citiem, kā pareizi rīkoties. 



53 
 

 

            

 

⮚ Dāsnums un pateicība: dāsnums un pateicība ir ļoti svarīgas vērtības. Bērniem ir ļoti 

svarīgi iemācīties izteikt savu pateicību citiem, palīdzēt citiem un uzticēties citiem. Šis 

stāsts arī dod iespēju un liek bērniem domāt par uzticības, aktīvas klausīšanās un 

iejūtības nozīmi ikdienas komunikācijā.  

⮚ Godīgums: šis stāsts palīdz bērniem saprast, cik svarīgi ir ticēt patiesībai, tāpat arī 

aizstāvēt un pieprasīt savas tiesības, kā arī pildīt solījumus. Šī stāsta varoņi var 

darboties kā paradigma bērniem, lai izkoptu spēcīgu un stabilu personību, kuras 

pamatā ir šādas vērtības. 
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9.4 Metodikas kritiskās domāšanas mācīšanai caur bērnu stāstiem, kas 

izmantotas šādos Horvātijas partneru izstrādātajos stāstos 

9.4.1 Dažas no metodēm, ko Horvātijas partneri izmanto stāstos 

9.4.1.1 Nacionālās un Universitātes bibliotēkas izmantotā metodika (Frida Bišćan, Keti 

Krpan, Zagrebas pilsētas bibliotēkas) 

 

I. Stāstu stāstīšana un klausīšanās: šo metodiku var izmantot, vienlaikus parādot dažus ar 

stāstu saistītus attēlus. Izmantojot šo metodiku, bērni koncentrējas uz valodu. Klausoties 

stāstus un sarunājoties ar stāstītāju, bērni mācās un apgūst valodas prasmes. Bērni atceras 

notikumus no stāstiem, cilvēku uzvedību, gaisotni, kas var noteikt un ietekmēt viņu attiecības 

ar sevi un citiem. 

II. Skolotāja vadītā lasīšana: šī metodika mudina bērnus kritiski domāt un paust savu 

viedokli un attieksmi. Soli pa solim vadītā lasīšana raisa bērnos interesi, veicina personisku 

saikni ar pasaku, attīsta iztēli un stimulē verbālo izpausmi, paredzot sižeta attīstību. Nākamajā 

solī tiek izmantoti vienkārši jautājumi, tā sauktie atmiņas jautājumi (uz kuriem bērnam ir tikai 

viena atbilde). Daudz svarīgāki ir sarežģītie jautājumi, kuriem nepieciešama analīze, iztēles 

izmantošana un saikne ar dalībnieku personīgās dzīves situācijām. Bērni apzinās, ka arī 

literāriem varoņiem ir problēmas, un viņi uzzina, kā šīs problēmas var atrisināt. 

III. Interpretējošā lasīšana: Interpretējošās lasīšanas pamatā ir intensitāte, intonācija, balss 

tembrs, runas temps, artikulācija un izteiksme, un tas ir īpaši svarīgi stāsta uztverē (bagātīgi 

sastopami teikumos ar daudzām stilistiskām iezīmēm). Tiek izskaidroti vārdi, kurus bērni 

nesaprot. 

IV. Radošā rakstīšana: šīs metodikas pamatā ir kritiskā domāšana, varoņu morālo un ētisko 

vērtību atpazīšana un valodas prasmju palielināšana. Katrs dalībnieks var pabeigt stāstu tā, kā 

viņš/viņa vēlētos atrisināt galvenā varoņa problēmas, izmantojot literāru darbu vai komiksu. 

V. Zīmēšana: šī metodika veicina kritisko domāšanu īpašā veidā, jo zīmējumi vislabākajā 

veidā parāda bērnu iztēles dziļumu un reakcijas uz stāstu, izmantojot komunikācijas un stāsta 

vizualizācijas līdzekļus. 

VI. Leļļu teātra improvizācijas: šī metodika parāda dramatizēto leļļu lugu lielo nozīmi darbā 

ar bērniem, pamatojoties uz literāriem tekstiem, jo tie ietekmē bērnu pašapziņu un attieksmes 
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maiņu, veicinot problēmu risināšanas spējas, attīstot vērtību sistēmu un uzlabojot attiecības 

starp personām. Pasaku problemātiskās situācijas tiek iedzīvinātas, izmantojot leļļu teātra 

spēli, kas pēta iespējamos risinājumus. 

VII. Procesa drāma: stāsts kļūst par drāmas apstrādes ietvaru. Pirmajā posmā tā tiek plānota 

kā noslēgtāka forma, kurā tiek definēta drāmas lielākā daļa. Pēc tam, kad stāsta saturs šādā 

veidā ir ticis izstrādāts, pakāpeniski paveras procesa dramaturģija, dodot jaunu vietu 

dalībnieku iztēlei un radošumam. Drāmas dalībnieki noteikta laika ietvaros iepazīstina ar 

jauniem varoņiem un maina pasakas saturu. 

VIII. Iepazīšanās spēles: šī metodika ir vērsta uz pozitīvu īpašību meklēšanu, lai palīdzētu 

bērniem kļūt stiprākiem un iegūt pašcieņu un personiskās vērtības izjūtu, lai mudinātu bērnus 

norādīt uz kādu personisku problēmu (problēmu, kas viņiem ir skolā, mājās, attiecībās ar 

draugu) un mēģināt to atrisināt kopā ar viņa/viņas draugiem. 

 

9.4.1.2 Metodika, ko izmanto Josipa Pupačića sākumskola, Omišā 

I Diskusija ir forma, kuras pamatā ir izteiktie apgalvojumi un pretēji viedokļi, kritiski tiek 

apsvērta kāda noteikta metode un mēģināts panākt risinājumu. Šajā pieejā ikvienam ir iespēja 

runāt ar citiem, uzklausīt un pārdomāt citus viedokļus un uzskatus. Diskusijas mērķis ir 

koncentrēšanās uz problēmu, attīstot kritisko domāšanu, uzdodot jautājumus, analizējot un 

apstrādājot izteiktās pretenzijas. Šī metode attīsta dažādas spējas – viedokļu paušanu, 

atzinību, izpratni, piekrišanu.  

Teksta apspriešanas piemēri: 

           - Koordinatori rosina diskusijas saistībā ar tekstu; 

- Līderi mudina bērnus nonākt pie dažādiem risinājumiem, kuru rezultātā tekstā varētu 

būt mainītas beigas vai tikai viena detaļa. 

II Māksla mūs mudina novērot cilvēkus, lietas, notikumus un pieredzi no dažādiem leņķiem, 

parādot mums atšķirīgu pieeju. Viena no pamatmākslām ir glezniecība (zīmēšana). Zīmēšana 

un gleznošana ļauj mums paust savu viedokli un attieksmi, izmantojot krāsas, veidojot jaunas 

formas, radot savu realitāti uz papīra. 

III Sokratiskā metode – šo koncepciju izveidoja Sokrats, un tā nozīmē veidu, kā identificēt 

slēptās personības iezīmes, uzdodot uzvedinošus jautājumus. Sokratiskā metode ir ironijas un 

majeitikas kombinācija ar indukciju un formulēšanu. Majeitikas izmantošanu Platons pirmo 
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reizi pieminēja savā dialogā "Teaitēts". Šī metode tiek pielietota izglītībā, tās pamatā ir 

cilvēka paša šaubu un konfliktu atkārtota pārbaude, izpratnes un saprašanas veicināšana, lai 

sasniegtu mērķi.                                                                                                                                                                                 

IV Klausīšanās ir metode, kuras mērķis ir izprast visa teksta saturu; atslēgvārdu izvēlēšana 

un piezīmju rakstīšana par tekstu. Mērķis ir saistīt informāciju ar esošajām zināšanām un 

pieredzi. 

Radošā rakstīšana ir metode, kas veicina iztēles attīstību, kritisko domāšanu un spēju 

paredzēt notikumus. 
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9.4.2 Galvenās vērtības pasakās 

Stāsts par Plitvices ezeriem (Bruno Ćurko, “Petit Philosophy”) 

Šis tradicionālais stāsts runā par labsirdīgo melno karalieni. Viņa vienmēr ir gatava palīdzēt 

savai tautai. Sausuma periodā cilvēki lūdz palīdzību savai karalienei, un viņa palīdz tiem, ar 

lietavu palīdzību izveidojot Plitvices ezerus (vienu no skaistākajām dabas vietām Horvātijā). 

Katru reizi, kad tauta nonāk lielās grūtībās, karaliene nāk viņiem palīgā. Kāpēc? Tāpēc, ka 

viņas cilvēki ir krietni, uzticami un lojāli. Tās ir vērtības, kas tiek popularizētas šajā stāstā. 

Protams, mūsu melnā karaliene rūpējas par labiem un nabadzīgiem cilvēkiem un soda spēka 

pielietošanu un netaisnību. 

 

Attēls: Pixels4Free, Pixabay 

Bite tiek sodīta par melošanu (Agnese Eriņa, Ineta Vītola, Sanita Putniņa, biedrība “Radošās 

idejas”) 

Šīs tautas pasakas mērķis ir palielināt bērnu izpratni par to, kā dzīvē izpaužas labestība un 

ļaunums un kāpēc laba uzvedība ir pelnījusi augstu cieņu sabiedrībā. Latviešu ticējums vēsta: 

Meliem ir īsas kājas. Tautas pasaka palīdz apzināties saziņas morālo pamatu un ievērot 

normas, kā kontaktēties ar cilvēkiem.  

https://pixabay.com/users/pixels4free-4415186/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2030631
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2030631
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Mandas avots  

(Frida Bišćan, Nacionālā un Universitāte bibliotēka Zagrebā) 

Šī pasaka māca dāsnumu un drosmi: 

⮚ Dāsnums ir vērtība, kas māca bērnus būt laipniem pret visiem cilvēkiem, palīdzēt 

ikvienam un nepievērst uzmanību ārējam izskatam. 

 

Attēls:  M. Vrdoljak / TZGZ 

⮚ Drosme: galvenā varoņa drosme un laipnība, kā arī vientuļajam bruņiniekam sniegtā 

palīdzība izpelnījās mīlestību un cieņu. 
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Meitene Vardīte  

(Frida Bišćan, Nacionālā un Universitāte bibliotēka Zagrebā) 

Šī pasaka māca būt pieticīgiem un atbildīgiem: 

⮚ Pieticība: vīra un sievas varoņi parāda bērniem, cik svarīgi ir būt pieticīgiem, jo labie 

cilvēki tiek apbalvoti par viņu pazemību un uzticību. 

⮚ Pateicība: iemāca bērniem un palīdz viņiem saprast, cik svarīgi ir būt pateicīgiem par 

mazām lietām savā dzīvē. 

⮚ Atbildība: stāsts māca bērniem par dzīvi, morālajām vērtībām un izvēles iespējām, ar 

kādām cilvēks dzīvē sastopas. 

 

Pateicīgie dzīvnieki  

(Frida Bišćan, Nacionālā un Universitāte bibliotēka Zagrebā, un Agnese Eriņa, Ineta Vītola, 

Sanita Putniņa, biedrība “Radošās Idejas”) 

Šī pasaka māca novērtēt cieņu, iecietību, dāsnumu un kopienas sajūtu. 

⮚ Cieņa un iecietība ir vērtības, kas māca bērniem netiesāt cilvēkus un neapsaukāties, 

vairo apziņu par atšķirīgo un nepieciešamību ievērot vienlīdzību, māca bērniem cieņu 

un iecietību, lai palīdzētu saprast, ka atšķirīgajā nav nekā nepareiza.  

⮚ Dāsnums ir laipna, nesavtīga rīcība un dāvināšana, kā arī palīdzības sniegšana citiem.  

⮚ Kopīga sadarbība: kopības sniegtais spēks var pārvarēt un atrisināt visus šķēršļus. 

Stāsts palīdz bērniem izprast labas uzvedības, izpalīdzības un to seku savstarpējo saistību. Tas 

palīdz veicināt viņos izpratni par izpalīdzību, pievēršot uzmanību tam, ka izpalīdzība dažos 

gadījumos ir saistīta arī ar pašaizliedzīgu un nesavtīgu uzvedību. Latviešu sakāmvārds vēsta: 

Dots devējam atdodas. 

 

Mūks un zebiekste  

(Josipa Pupačiča sākumskola Omišā) 

Šis stāsts mums atklāj atbildības, domāšanas, secinājumu izdarīšanas nozīmi, pamatojoties uz 

pierādījumiem, kas pārbaudīti no vairāku pušu viedokļiem. Stāsts atklāj, ka mums nekad 
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nevajadzētu izdarīt secinājumus, pamatojoties uz to, kas mums tiek parādīts, bet mums pašiem 

ir jāpēta, jānoskaidro atšķirīgi viedokļi un pašiem jānonāk pie galīgajiem secinājumiem. 

 

Melnais auns  

(Josipa Pupačiča sākumskola Omišā) 

Šis stāsts atklāj, cik svarīga ir atbildība un uzklausīšana, ka nepieciešams pieņemt pieaugušo 

ieteikumus, kuri tos sniedz pamatotu iemeslu dēļ. Stāsts māca, ka mums nepieciešams ņemt 

vērā savas sociālās vides paradumus un uzskatus. Stāsts māca nezaudēt kontroli pār savu 

rīcību, pretējā gadījumā mūs sagaida nepatikšanas. 

 

Paxson-Woelber from Unsplash 
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10 Daži labas prakses piemēri no mūsu TRACE projekta 

10.1 Ar stāstu MELNAIS AUNS saistītās aktivitātes Josipa Pupačića 

pamatskolā Omišā 

Stāstītājs (skolotājs) izlasa stāstu, vienlaikus ppt (vai kādā citā digitālā rīkā) parādot melnā 

auna un Cetinas upes attēlus un ilustrācijas. Pēc lasīšanas bērni pārrunā stāstu, analizē ētikas 

un morāles jautājumus. 

 

Pašizvērtēšana: 

● Kā jūs raksturotu Josipu? Vai viņš vienmēr uzklausa citu padomus? 

● Vai jūs vienmēr ieklausāties citu cilvēku padomos un ievērojat noteikumus? 

● Vai jūs ievērojat noteikumus, neapšaubot tos? 

● Vai Josips ticēja Dievam? 

● Kāpēc viņš nenoskaitīja lūgšanas, dzirdot baznīcas zvanus? 

● Vai viņš baidījās no Dieva soda?  

● Vai jūs baidītos, ja būtu nelicies ne zinis par zvanu skaņām? 

● Vai Josips paēda pusdienas? Kāpēc? Kur viņš aizgāja? 

● Vai viņš atcerējās mātes vārdus par upi? Par ko māte viņu brīdināja? 

● Ko viņš ieraudzīja upē? Vai viņš bija nobijies? Vai jūs arī baidītos? 

● Vai mēs rīkojamies saprātīgi, ja baidāmies no kaut kā vai no kāda? 

● Vai ir dažas situācijas, kad bailes ir noderīgas? 

● Vai dažreiz neklausīšanās var būt laba? 

● Kā viņš aizbēga no auna? Vai viņš paskatījās atpakaļ? 

● Kurš izglāba viņa dzīvību no drošas nāves? 
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Prāta vētra (auns) 

● Izveidojiet 3-5 skolēnu grupas, bērni uz 

papīra uzraksta savas idejas.  

● Auns atnāk pie Cetinas upes tieši tajā brīdī, 

kad pienāk pusdienlaiks un jūs dzirdat zvanu 

skaņas… 

● Kāda veida ietekme ir aunam?  

● Kā tas izklausās? 

● Kur tas dzīvo? 

● Kur tas aizved noķertos bērnus? 

● Kā izskatās tā ganāmpulks? 

● Kā tas ieguva savas spējas? 

 

Būsim radoši! 

Bērni var izvēlēties veikt kādu no šiem uzdevumiem 

● Uzrakstiet stāstu ar atšķirīgām beigām. Kas notiktu, ja Josips nebaidītos? 

● Uzrakstiet to pašu stāstu, bet tagad jūs esat stāsta galvenais varonis. Ko jūs darītu? 

● Uzzīmējiet attēlus par stāsta notikumiem. Parādiet tos klases priekšā. 

● Izveidojiet mīklu (paredzētās atbildes: melnais auns, jērs, bailes) 
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Luga par Melno aunu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāk lielisku aktivitāšu no Josipa Pupačića pamatskolas varat atrast šeit:  

● https://drive.google.com/file/d/1S5I7cPhV0DkupyVPwbRGeMX2iuesEA9T/view?us

p=sharing  

● https://read.bookcreator.com/waTPp2AX1iVyUtdUFlwjTXl5s9o1/Mh087wK0TnGII

LYNPuxM2g  

● https://read.bookcreator.com/vHj91fNB0hgt4o47KgSV1y9wjp33/vr5U6-_0Q8-

ZWFU0IvI5Jw  

 

https://drive.google.com/file/d/1S5I7cPhV0DkupyVPwbRGeMX2iuesEA9T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5I7cPhV0DkupyVPwbRGeMX2iuesEA9T/view?usp=sharing
https://read.bookcreator.com/waTPp2AX1iVyUtdUFlwjTXl5s9o1/Mh087wK0TnGIILYNPuxM2g
https://read.bookcreator.com/waTPp2AX1iVyUtdUFlwjTXl5s9o1/Mh087wK0TnGIILYNPuxM2g
https://read.bookcreator.com/vHj91fNB0hgt4o47KgSV1y9wjp33/vr5U6-_0Q8-ZWFU0IvI5Jw
https://read.bookcreator.com/vHj91fNB0hgt4o47KgSV1y9wjp33/vr5U6-_0Q8-ZWFU0IvI5Jw
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