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DIALOĢISKĀS LITERĀRĀS SANĀKSMES 

 

 

 

 
 

 

 

“Mums patīk literārās sanāksmes, jo mēs vairāk iemācāmies. Mēs iemācāmies vairāk vārdu un 

izteicienu un mācāmies lasīt. Piemēram, divi zēni no manas klases — vienu sauc Ajūbs, bet 

otru Kavi —, pateicoties literārajām sanāksmēm iemācījās lasīt. Kāpēc? Jo viņi gribēja zināt, kas 

notiek literārajās sanāksmēs un diskutēt ar mums, un, tā kā viņi nemācēja lasīt, viņiem bija 

jāpacenšas — viņi trenējās un burtoja vēl un vēl, līdz galu galā ieguldītā darba rezultātā iemācījās 

lasīt. [Tas bija iespējams arī] tāpēc, ka literārajām sanāksmēm domātās grāmatas viņi varēja lasīt 

mājās kopā ar kādu radinieku vai draugu, kas atnāca ciemos un palīdzēja lasīt.” 

10 gadus vecā skolniece Anja Eiropas Parlamentā skaidro, kas ir dialoģiskās literārās sanāksmes. 
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DIALOĢISKĀS LITERĀRĀS SANĀKSMES  

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Dialoģiskās literārās sanāksmes (DLS) ir viena no veiksmīgajām izglītojošajām darbībām (VID), kas 

noteiktas pētniecības projektā INCLUD-ED1. INCLUD-ED, īpaši pievēršoties neaizsargātām un 

marginalizētām grupām, tika analizētas izglītības stratēģijas, kas sekmē nevienlīdzības novēršanu un 

veicina sociālo kohēziju, un tādas stratēģijas, kas rada sociālo atstumtību. Veiksmīgajām 

izglītojošajām darbībām, kuras veicina riskam pakļautu skolēnu izglītošanu, ir universāli komponenti, 

kas, kā pierādīts, var tikt izmantoti ļoti dažādos apstākļos, lai panāktu sekmes izglītībā. DLS tiek 

izmantotas, lai uzlabotu bērnu un jauniešu izglītošanu dažādās vidēs visā pasaulē. 

Nav šaubu par lasīšanas nozīmīgumu mūsdienu sabiedrībā. Tā kā lasīšana ir turpmākām mācībām 

nepieciešama pamatprasme, skolēni, kam ar to ir grūtības, neapšaubāmi saskarsies ar lielām 

problēmām citās disciplīnās. Savukārt laba lasītprasme sekmē citu mācību programmas priekšmetu 

apguvi un kopumā samazina risku palikt uz otru gadu un priekšlaicīgi pārtraukt mācības vidusskolā. 

Citiem vārdiem sakot, lasīšanas grūtības ir saistītas ar augstāku nesekmības, segregācijas, 

izglītības priekšlaicīgas pamešanas un izglītības jomā sastopamās nevienlīdzības līmeni. Tas 

īpaši skar dažādas minoritātes, piemēram, imigrantus vai romu izcelsmes skolēnus, ļoti bieži ir nošķirti 

oficiālās un neoficiālās procedūrās, dažādās skolu vidēs un arī skolās, kurās tie jau ir uzņemti.  

Kā liecina izglītības zinātnēs, jo īpaši lasīšanas jomā, gūtie pierādījumi, DLS ar dialoģisku mācību 

pieeju paaugstina visu skolēnu mijiedarbības plašumu un kvalitāti. Dialoģiskās mācīšanās2 teorija 

vēsta, ka izglītojamie gūst padziļinātu izpratni par mācību priekšmetu, piedaloties dialogos, kuru 

pamatā ir vienlīdzības princips un kuros tiek atzīta un izmantota katras personas kulturālā inteliģence, 

un tādējādi iesaistoties personiskās un sociālās pārveides procesos. Dialoģiskās mācīšanās nolūks ir 

panākt pārveidi, pastiprināt dialoga kā instrumenta nozīmi, tās pamatā ir solidaritāte, tā ir jēgpilnas 

izpratnes radīšanas līdzeklis un veicina dažādu izcelsmes apstākļu uzskatīšanu par vienlīdz vērtīgiem.  

DLS var izmantot kā neatkarīgu praksi, taču skolās tās mēdz izmantot arī “mācīšanās kopienās” 

līdztekus citām veiksmīgām izglītojošām darbībām, piemēram, interaktīvām grupām un ģimenes 

izglītošanai. “Mācīšanās kopienas” ir projekts, kura pamatā ir skolas mēroga intervence, ko īsteno ar 

veiksmīgām izglītojošām darbībām, lai novērstu izglītības priekšlaicīgu pamešanu un uzlabotu 

sniegumu skolā un sociālo kohēziju. Šajās skolās panāktie uzlabojumi mudināja Eiropas Komisiju un 

Eiropas Padomi ieteikt skolas kā “mācīšanās kopienas” kā vienu no pieejām, ko var izmantot, lai 

samazinātu izglītības priekšlaicīgu pamešanu un uzlabotu mācīšanās rezultātus3.  

 

KĀ NOTIEK DIALOĢISKĀS LITERĀRĀS SANĀKSMES 

                                                 

1 Visa šeit izklāstītā informācija ir iegūta no INCLUD-ED projektu rezultātiem.  
2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., Racionero, S., Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información, Hipatia, Barselona, 2008; Flecha, R., Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning, 
Rowman & Littlefield, Lanema, Mērilenda, 2000. 
3 Eiropas Komisijas 2011. gada janvāra paziņojums “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana — būtisks 
ieguldījums stratēģijā Eiropa 2020”. 
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DLS ir dialoģisks lasīšanas pasākums, kura pamatā ir divi principi: ir jālasa klasiskās literatūras 

grāmata (piem., “Romeo un Džuljeta”, “Odiseja”, “Dons Kihots”) un pēc tam, izmantojot dialoģisko 

mācīšanās metodiku, jāpastāsta savas domas par nozīmi, sava interpretācija un pārdomas. 

 

DLS tiek organizētas šādi. Pirms sanāksmes klase izvēlas pasaules klasiskās literatūras grāmatu un 

vienojas par to, cik daudz lappušu jāizlasa līdz nākamajai sanāksmei; tad katrs dalībnieks mājās 

izlasa tekstu un izvēlas rindkopu, kas visvairāk patika vai kas piesaistīja uzmanību un par ko tas 

pastāstīs sanāksmē. Sanāksmes laikā vadītājs dod iespēju katram dalībniekam skaļi nolasīt rindkopu 

un paskaidrot, kāpēc to izvēlējies; pēc tam sanāksmes vadītājs aicina pārējos dalībniekus apspriest 

šo rindkopu. Tādā veidā sanāksmē tiek aplūkota arī katra izvēlētā rindkopa. 

DLS piedalās bērni un, ja DLS rīko kā ģimenes izglītošanas pasākumu, arī viņu ģimenes locekļi. DLS 

uzlabo valodas prasmes un sekmē bērnu tiešo saskarsmi ar reģionālo kultūru, starptautisko klasisko 

kultūru, kā arī vēsturi, un sanāksmē tiek izmantota dalībnieku pašu pieredze. DLS lauž priekšstatu, 

ka skolēni un ģimenes ar zemu sociālekonomisko statusu nevar būt ieinteresēti klasiskajā 

literatūrā, — skolēni lasa “Odiseju”, savstarpēji apspriež grāmatā paustās idejas un dalās pārdomās 

par tām, turklāt vienlaikus tiek uzlabota gan skolēnu rakstpratība, gan skolēnu mācīšanās kopumā. 

Ja DLS izmanto ģimeņu un kopienas izglītošanā, dažādi pieaugušie pulcējas, lai lasītu un apspriestu 

tādas grāmatas kā Džoisa “Uliss” un Garsijas Lorkas “Bernardas Albas māja”. Ģimenes un kopienas 

locekļi, kas piedalās šādā pasākumā, palīdz mācīties gan sev, gan saviem bērniem. Tas ir iespējams, 

jo šeit liela uzmanība tiek vērsta uz instrumentālo mācīšanos, kas atbilst dalībnieku vajadzībām un 

prasībām. Tā rezultātā šis pasākums paaugstina attiecīgo ģimeņu izglītības līmeni un pārveido 

mijiedarbību ar tām, uzlabojot arī skolēnu mācīšanos. 

Skolās, kuras organizē DLS, mācību programmas saturs ir tāds pats kā pārējās skolās, un 

skolotājiem būtu jāatbilst valdības noteiktajiem standartiem. DLS konkrētāk pievēršas mācību 

programmas saturam, kas attiecas uz rakstpratību, literatūru un vēsturi. Tāpat kā citu VID mērķis, 

arī DLS mērķis ir novērst “Mateja efektu”, proti, to, ka cilvēkiem, kas ir lielākās grūtībās, tiek dots 

mazāk, un tādējādi radīt iespēju ikvienam sasniegt izcilību, jo īpaši iegūt kvalitatīvas zināšanas tiem, 

kas ir nelabvēlīgākā situācijā. Skolotāji saņem sākotnējo apmācību, kurā tie tiek iepazīstināti ar visu 

šīs prakses zinātnisko pamatojumu. Skolotāji organizē DLS un izlemj, kad tās izmantot. DLS var būt 

papildu pasākums; tad tām nav jāaizstāj citi pasākumi, piemēram, speciālistu lekcijas. Skolotāji ir 

atbildīgi arī par DLS pareizu īstenošanu. Ja DLS īsteno kā ģimenes izglītošanas pasākumu vai 

skolēnu mācīšanās laika pagarinājumu, DLS var vadīt arī brīvprātīgais. 

Skolās, kurās izmanto DLS, lēmumi par skolēniem vajadzīgo atbalstu tiek pieņemti, ievērojot parastās 

procedūras, taču vecāki, skolotāji, brīvprātīgie un skolēni ir iesaistīti mācīšanās novērtēšanas 

dialoģiskajos procesos un vienošanās procesos. Ja skolēnam ir grūtības tikt galā ar lasīšanu vai 

pietiekami sagatavoties sanāksmei, skolā tiek organizēts atbalsts: skolēni var sagatavoties sanāksmei 

kopā ar atbalsta skolotāju vai prasmīgāku līdzbiedru. Var arī vienoties ar ģimenes locekļiem, ka tie 

palīdz bērnam izpildīt lasīšanas uzdevumu mājās. Skolotāji un skolas, kas īsteno DLS, papildus 

iekšējām procedūrām izmanto standarta novērtēšanas instrumentus (piem., standartizētus testus); 

DLS vajadzētu palīdzēt visiem skolēniem nokārtot jebkāda veida testu, jo īpaši rakstpratības jomā. 
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DLS izmantošana ne skolām, ne skolēniem nerada papildu izmaksas, un skolas nesaņem papildu 

finansējumu to organizēšanai. Tā kā DLS izmanto resursus, kas jau ir pieejami izglītības kopienā 

(ģimenes un kopienas locekļus un pašus skolēnus), lai uzlabotu visu skolēnu mācīšanos, tā ir 

ilgtspējīga izglītības darbība.  

 

APMIERINĀTĀ VAJADZĪBA / RISINĀTĀ PROBLĒMA 

■ Apmeklējums un noturēšana izglītībā 

■ Uzvedības problēmu mazināšana 

■ Motivācija mācīties 

■ Bērnu emocionālā labsajūta, solidaritāte un draudzība 

■ Mācību sasniegumi 

■ Vairāku kultūru līdzāspastāvēšana 

■ Ģimeņu izglītības līmeņa paaugstināšana  

■ Skolēnu, ģimeņu un skolas savstarpējās attiecības 

 

INTERVENCES LĪMENIS 

DLS ir paredzēta jebkāda veida individuālām mācībām skolas vidē. DLS tika izstrādāta pieaugušo 

skolā “La Verneda — Sant Martí”, “mācīšanās kopienā”, kas tika izveidota vairāk nekā pirms 

35 gadiem kādā nabadzīgākā Barselonas rajonā. Pašlaik DLS ievieš daudz dažādu līmeņu un veidu 

skolās, tostarp pirmsskolās, sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās, kā arī pieaugušajiem 

paredzētajos mācību centros (mūžizglītība un/vai otrās iespējas izglītība) un pat cietumos. Skolas, 

kas īsteno DLS, var būt valsts skolas, privātas, reliģiskas, nereliģiskas, nabadzīgos rajonos esošas 

skolas, vidusšķiras skolas un augstākās sabiedrības rajonos esošas skolas. Lai arī DLS piedalās visādi 

skolēni, īpašu labumu tās sniedz nelabvēlīgos sociālekonomiskajos apstākļos esošiem skolēniem, 

minoritāšu grupām un skolēniem ar mācīšanās grūtībām vai mācīšanās nespēju.  

 

INTERVENCES INTENSITĀTE 

DLS īsteno nepārtraukti visa mācību gada laikā, un tajās piedalās pilnīgi visi klases skolēni. Tā kā tiek 

izmantoti augstas kvalitātes teksti un izprašanas un interpretācijas process ir interaktīvs, skolēni ar 

sliktu lasītprasmi DLS var gūt daudz labākus rezultātus nekā citu veidu literāros pasākumos. Katrs 

skolotājs izlemj, vai vēlas īstenot DLS reizi nedēļā, divreiz nedēļā, reizi mēnesī vai ar kādu citu 

intervālu. 

 

REZULTĀTI 
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Daži no galvenajiem DLS sasniegumiem4: 1) uzlabojas skolēnu instrumentālās prasmes ar valodu 

saistītās nodarbēs; 2) kopiena tiek iesaistīta mācīšanās procesā un skolā; 3) tiek uzlabota dažādas 

izcelsmes skolēnu līdzāspastāvēšana; 4) tiek rosinātas pārdomas un domāšana. Šos sasniegumus 

ilustrē konkrētas skolas gadījumu apraksti. 

 

Skola “Mare de Déu de Montserrat” (Terrasa, Spānija) ir paraugs tam, kādus uzlabojumus var gūt, 

ieviešot VID (DLS un citas darbības). Šī “mācīšanās kopiena” atrodas Terrasas nomalē, kurā ir 

procentuāli daudz ģimeņu ar zemu sociālekonomisko statusu un kurai raksturīgs augsts bezdarba 

un nabadzības līmenis. Daudz skolēnu ir no Marokas, Latīņamerikas, un daži no tiem ir romu 

izcelsmes bērni. Šo skolu pārveidoja par “mācšanās kopienu” un tajā ieviesa veiksmīgas izglītojošas 

darbības 2001./2002. mācību gadā. DLS tiek iesaistīti skolēni un viņu ģimenes locekļi. Ārējo 

novērtējumu rezultāti liecina, ka to skolēnu procentuālā daļa, kuri nokārtoja oficiālo lasītprasmes 

eksāmenu, piecu gadu laikā (no 2001. gada līdz 2006. gadam) pieauga no 17 % līdz 85 %. 

Vienlaikus turpināja pieaugt arī imigrantu izcelsmes skolēnu skaits, un 2011. gadā vairāk nekā 70 % 

no visiem skolas skolēniem bija imigrantu izcelsmes skolēni.  
 

 
 

To skolēnu procentuālā daļa, kuru lasīšanas pamatprasmes uzlabojās (laikā no 2001. gada līdz 2006. gadam). 

Avots: projekts INCLUD-ED. 

 

Dati par valodu prasmēm nākamajā mācību gadā liecināja par to pašu uzlabošanās tendenci. 

 

 
 

                                                 

4 Turpmāk izklāstītie kvantitatīvie dati attiecas uz skolu, kurā tiek īstenotas vairākas VID, tāpēc tieši DLS 
atsevišķo ietekmi nevar noteikt. Jo vairāk VID tiek īstenots, jo lielākus uzlabojumus skolas gūst. 
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Valodu pamatprasmes (2. klase). Avots: projekts INCLUD-ED. 

 

Lai gan slikti skolas rādītāji ļoti bieži ir saistīti ar imigrantu izcelsmes skolēnu pārsvaru, šī skola 

apliecina, ka sekmes izglītībā nav atkarīgas no klases etniskā sastāva, bet gan izmantotajām mācību 

metodēm. Šis gadījums liecina, ka tādu stratēģiju izmantošanai, kuru pamatā ir pētījumi un kuru 

efektivitāte ir pierādīta, piemēram, DLS, var būt izšķirīga nozīme skolēnu rezultātu uzlabošanā.  

 

Skolā “Mare de Déu de Montserrat” kādu īpaši iecienītu DLS organizē marokānietes. Šī ģimenes 

locekļu aktīvā dalība un to ieinteresētība izglītībā lauž stereotipus, kas saistīti ar migrantu interesi 

par izglītību un to panākumiem izglītībā. Ģimenes locekļu iesaiste DLS palīdz arī bērniem gūt 

sekmes izglītībā, ja viņi pārrunāto lasāmvielu (gan bērnu, gan pieaugošo dialoģiskajās literārajās 

sanāksmēs) apspriež mājās: 

 

“Tagad vakariņu laikā mēs runājam par sanāksmē lasītajām grāmatām. Es skaidroju saviem 

bērniem un vīram dažas diskusijas, kas notika sanāksmē. Arī lietas par grāmatām, ko 

lasījām5.” (Māte marokāniete)  

 

Pasaules literatūras darbu lasīšana dalībniekus mudina uz dziļām pārdomām un diskusijām par 

universālām un pārlaicīgām tēmām, piemēram, mīlestību, karu vai draudzību, un tādējādi skolēni 

rod saikni starp attiecīgo stāstu un savu dzīvi. 

 

“Literārajās sanāksmēs mēs diskutējam par to, kas ar mums notiek, un sasaistām to ar 

grāmatām. Esam diskutējuši par ļoti svarīgām lietām, piemēram, uzticību, mīlestību, arī jūtām, 

“stilīgajiem un bagātajiem”, reliģijām, draudzību, drosmi, apdomību... ļoti svarīgiem 

jautājumiem. Mēs jau esam izlasījuši vairākas grāmatas, tāpēc tagad sākam salīdzināt vienas 

grāmatas tēlus ar citu grāmatu tēliem. Viens piemērs ir Uliss no “Odisejas” un dons Kihots no 

“Lamančas dona Kihota”. Pēc diskusijas... mums likās, ka drosmīgāks bija dons Kihots, bet 

citiem šķita, ka drosmīgāks bija Uliss. Galu galā noskaidrojām, ka visdrosmīgākais ir tas, kurš 

stājas pretī apstākļiem un situācijām, un nav svarīgi, vai tās ir iedomātas vai īstas. Mēs 

salīdzinājām “Odiseju” un “Donu Kihotu” vēlreiz, lai noskaidrotu, vai varoņiem bija viens un 

tas pats mērķis, — viņi abi rīkojās mīlestības, sievietes dēļ. Arī šo diskusiju mēs ļoti labi 

atceramies.” (10 gadus veca DLS dalībniece) 

 

Šīs diskusijas ne vien ietekmē mācīšanos, bet arī uzlabo dalībnieku līdzāspastāvēšanu un 

savstarpējo sapratni, kā par to liecina šis citāts: 

 

                                                 

5 De Botton, L., Girbes, S., Ruiz, L., Tellado, I., “Moroccan mothers' involvement in dialogic literary gatherings in a Catalan 

urban primary school: Increasing educative interactions and improving learning”, Improving Schools, Nr. 17(3), 2014, 241.–

249. lpp., doi:10.1177/1365480214556420, 246. lpp. 
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“Dialoģiskās literārās sanāksmes rada vietu dialogam, ko iepriekš bija daudz grūtāk panākt. 

Tās uzlabo attiecības starp jauniešiem: viņi jautā par grāmatām, par sanāksmēs izteiktajiem 

viedokļiem, viņi komunicē ar citiem klasesbiedriem, kam iepriekš nepievērsās. Viņi uzlūko 

savus klasesbiedrus citām acīm. Turklāt radiniekiem, kas apmeklē sanāksmes, tās palīdz labāk 

saprast, kas notiek skolās un kas notiek skolēnu starpā.” (Vidusskolas skolotājs6)  

Šo pozitīvo rezultātu dēļ to skolu skaits, kas īsteno DLS, kopš 20. gs. 90. gadiem ir ievērojami 

pieaudzis. Pašlaik DLS īsteno vairāk nekā 200 skolu Eiropā un vairāk nekā 300 skolu Latīņamerikā. 

DLS izplatīšanās skolu un valstu vidū ir pozitīvs rezultāts, tomēr rodas arī problēmas un tiek 

apdraudēta šīs VID principu saglabāšanās. Konkrētāk, ja skolas un profesionāļi par DLS dēvē 

līdzīgus pasākumus, kuros tiek aplūkota cita literatūra, nevis klasiskās literatūras grāmatas, viņi 

izkropļo šo metodi — šādi pasākumi būtu jāsauc citādi. Citos gadījumos skolotāji, kas sākumā nav 

pārliecināti par to, ka ir svarīgi izmantot klasisko literatūru, pārdomā, kad salīdzina, kāda veida 

mijiedarbību un mācīšanos rosina klasiskās literatūras grāmatas atšķirībā no citām. 

 

 

ATSAUCES  

De Botton, L., Girbes, S., Ruiz, L., Tellado, I., “Moroccan mothers' involvement in dialogic literary 

gatherings in a Catalan urban primary school: Increasing educative interactions and 

improving learning”, Improving Schools, Nr. 17(3), 2014, 241.–249. lpp., 

doi:10.1177/1365480214556420, http://imp.sagepub.com/content/17/3/241.abstract  

Flecha, R., Successful Educational Action for Inclusion and Social Cohesion in Europe, Springer 
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