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Skolas bibliotēkas loma Staptautiskā 
Bakaulaurāta programmā 

(International Baccalaureate)
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Rīgas Starptautiskās skolas 
bibliotēka ir

droša, izglītojoša, sociāla, radoša 
un iedvesmojoša vide, kas 

skolēnos veicina
lasīšanas paraduma veidošanos 

mūža garumā.



Darba jomas:

● Bibliotēkas krājuma uzturēšana un 
papildināšana atbilstoši bērnu 
interesēm un mācību programmai

● Bibliotekārās stundas (klasēs, 
bibliotēkā, mazās grupās vai visa 
klase) - skolēnu pētniecisko prasmju 
veidošana, iepazīstināšana ar 
daiļliteratūru (dažādas valstis, 
kultūras, perspektīvas)

● Sadarbībā balstīta plānošana kopā 
ar citiem pedagogiem

● Skolotāju apmācība, iepazīstināšana 
ar jauniem tālākizglītības 
materiāliem 

Vai skolas 
bibliotekārs ir

pedagogs?
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Monday Wednesday Friday

Period 1 Admin work Grade 1 or 3 checkout time
(alternate weeks)

Teacher consultations for 
resources

Period 2 Admin work Grade 2H or 5 checkout time 
(alternate weeks)

Teacher consultations for 
resources

Morning 
Break

Planning Organizing OUTSIDE DUTY

Period 3 Grade 5 Final Project Grade 2R or 4 checkout time
(alternate weeks)

Grade 2 (small groups)

Period 4 Grade 5 Final Project Planning Grade 2 (small groups)

Period 5 Grade 5 Final Project Planning Grade 1 (half groups in 20 min 
blocks)

Lunch 
Break

1:15-1:45 
OUTSIDE DUTY

1:00-1:45 Kindergarten Admin work

Period 6 Grade 4 (half group) Grade 3 (small groups) Organizing

Period 7 Grade 3 (small groups) Grade 4 (half group) Preschool

Skolas bibliotēkas nedēļas darba plāns (Pirmsskola - 5. klase)
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sarunas - miers 
smiekli - sadarbība 

cieņa- atbalsts 
prieks

Skolas bibliotēkas 
vide un tās nozīme 

lasīšanas 
veicināšanā



Kāds labums man 
no grāmatu 
lasīšanas?
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Jēgpilnas lasīšanas 
nozīme lasītprieka 

veicināšanā
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Priekšā lasīšana visu vecumu 
skolēniem 
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Vecāki bieži ciemojas skolā un lasa priekšā sava bērna klasei
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Esmu stiprs, jo 
lasu!
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Kā palīdzēt 
skolēniem izvēlēties 

grāmatas, kas sagādā 
prieku?



Book 
Speed-dating
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Skolas bibliotēkas  
tiešsaistes katalogs

“Destiny” 
Lietotāji - skolēni, skolotāji, 

bērnu vecāki
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3. klases skolēni 
apgūst bibliotēkas 

elektroniskā kataloga 
lietošanu



Lasīšanas veicināšanas pasākumi 
Rīgas Starptautiskajā skolā
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● Grāmatu dienas un 
nakšņošana skolā

● “Pamet visu un lasi”! (Drop 
Everything and Read!) katru 
piektdienu

● Lasīšanas sacensības 
“Lasām apkārt Saules 
sistēmai” (Read around the 
Solar System!)

● “Grāmatas Visiem!” - 
ikgadējs labdarības projekts
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18Skolas bibliotēka - īsti džungļi. Lasīšanas maratons 24 stundas
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Ģimenes un skolas  
bibliotēkas sadarbība 

lasītprieka veicināšanā

1. Vecāki apmeklē bibliotēku kopā ar 
bērniem pirms un pēc stundām

2. Satikšanās ar bibliotēkas pedagogu 
kā priekšmeta skolotāju 
skolēnu/vecāku konferencēs 2 
reizes gadā

3. Pozitīvu attiecību veidošana, 
komunikācija un vecāku 
iesaistīšana lasīšanas veicināšanas 
pasākumos 20
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Lasām apkārt 
Saules 

sistēmai!



“Grāmatas Visiem!”
“Books For All!”

Labdarības projekts-
dāvinām grāmatas angļu 

valodā Latvijas skolām
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Ciemos Ogres vidusskolā



Grāmata - liela vērtība

Vai tiešām pasaulē ir bērni, kuriem nav grāmatu?

Biblioburro no Kolumbijas

 Skolēnu  jautājumi pēc filmas noskatīšanās

Kāpēc tie bērni ir tik priecīgi?

Kur ir Kolumbija?

Kāpēc viņš nebrauc ar mašīnu?

Kas ir trauma? Vai tie bērni ir sasitušies?

Vai ēzelīši nenogurst?

Varbūt mēs varam aizvest grāmatas uz 
Afganistānu? Tur arī ir karš.
_________________________________
Ko mēs varētu darīt šeit un tagad?
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Bērnu iesaistīšana 
bibliotēkas procesos

Darbiņi

Grāmatu dakteri

Plauktu kārtošanas palīgi

Adoptē plauktu! 5.kl.

Klases bibliotekārs

No 3. Klases - ar atbalstu 
darboties ar tiešsaistes katalogu 
un grāmatu izsniegšanu
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Piecgadīgie bērnudārznieki 
palīdz grāmatās ielīmēt 
lapiņas, uz kurām uzspiest 
zīmogu ar datumu.

Vai šodien mēs 
atkal varēsim 
palīdzēt?
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Paldies par uzmanību!


