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Iesildīšanās 

Slaids nº 2: 

 

 

Citāts 

Šķiet, ka studenti neiemācās to, ko mēs viņiem mācām - dažas struktūras viņiem šķiet 

sarežģītāk apgūstamas – pat ja viņi zina gramatikas likumus.  

Kā? 

Prāta vētra.  

Koordinators gaida, kad ikviens izlasa apgalvojumus, pēc tam koordinators tos skaļi 

nolasa. Dalībniekiem jādalās ar iespējamiem iemesliem, kas var kavēt gramatikas 

izpratni. Prāta vētras laikā idejas netiek vērtētas vai kritizētas. Kad prāta vētras fāze ir 

beigusies, idejas tiek grupētas vai klasificētas. 

Paturiet prātā  

Neskatoties uz lielo nepieciešamību izglītojamajiem attīstīt GKSC (gramatikas zināšanas 

spontānai komunikācijai), daudzās mācību grāmatās trūkst mērķtiecīgas komunikatīvās 

prakses, bet tajās ir iekļauti gari gramatikas likumu skaidrojumi, kas varētu likties 

mulsinoši. 
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Slaids nº 3: 

 

a. Kādēļ jāmāca gramatikas likumus? 

 

Kā? 

Diskusija. 

Koordinators parāda jautājumu uz tāfeles. Dalībnieki ir sadalīti pa pāriem. Viņiem tiek 

dotas pāris minūtes, lai apspriestu šo jautājumu. Tad koordinators lūdz viņus dalīties 

idejās un apspriest šo tēmu no dažādām perspektīvām. Pēc tam koordinators uz tāfeles 

parāda citātu, kas apliecina nepieciešamību iegūt nepārprotamas zināšanas mācību 

procesa sākumposmā. 

Paturiet prātā  

Jānorāda, ka precīzu zināšanu iegūšanai ir jābūt sākumpunktam ceļā uz  GKSC 

(gramatikas zināšanu spontānai komunikācijai) attīstību. Precīzas zināšanas ļauj 

izglītojamajiem prakses laikā veidot nepārprotamus teikumus, kuros iekļautas apgūtās 

gramatiskās struktūras.  (Skatīt 1. pielikumu.) 
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Slaids nº 4: 

 

b. Kādi faktori var kavēt gramatikas likumu izprašanu?  

 

Kā? 

Prezentācija. 

Jautājumu ir jāparāda uz tāfeles. Koordinators var sadalīt klasi grupās. Dalībniekiem 

jāizdomā iespējamās atbildes un jādalās ar tām ar pārējiem.  Dalībnieki var izveidot īsas 

prezentācijas par idejām, par kurām viņi ir diskutējuši, un izvēlēties runātāju, lai 

prezentētu šīs idejas. 

Vingrinājuma galvenais mērķis ir uzsvērt zināšanu par valodas iezīmēm nepietiekamību 

un iespējamās grūtības, kas var rasties, klausoties gramatikas skaidrojumus. 

Koordinators parāda kodolīgās atbildes uz tāfeles, lai vadītu diskusiju un norādītu 

galvenās idejas. (Skatīt 2. pielikumu.)  

Paturiet prātā  

Ja precīzas gramatikas zināšanas nav radušās pirms gramatikas likumu praktizēšanas 

aktivitātēm, nav iemesla sagaidīt, ka praktizēšanas laikā izglītojamie korekti lietos 

konkrētos gramatikas likumus. 
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Slaidi nº 5, 6 un 7: 
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Citāts 

Kad mēs mācāmies svešvalodu apgūstot pedagoģiskās gramatikas likumus, mēs 

veidojam precīzas zināšanas, kas sastāv no jēdzieniem un noteikumiem. Mēs varam 

mēģināt pielietot šos noteikumus runājot. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo savā darba atmiņā 

mēs varam apstrādāt un kontrolēt tikai ļoti nelielu informācijas apjomu. 

Kā? 

Koordinators parāda piekto un sesto slaidu uz tāfeles, lai uzlabotu izpratni par iepriekš 

apgūtajiem jēdzieniem. Koordinators var skaļi nolasīt citātu. 

Šajā slaidā ir parādīts skaidrs priekšstats par dažādiem domāšanas procesiem, kas 

izglītojamajam varētu būt, mēģinot pielietot gramatikas likumus reāllaika saziņā. 
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Slaids nº 8: 

 

 

Citāts 

Tiek uzskatīts, ka gramatikas likumiem, kas tiek prezentēti pirms to praktizēšanas, ir 

jābūt kodolīgiem un  pārskatāmiem. 

Kā? 

Lomu spēle. 

Koordinators var sadalīt dalībniekus mazās grupās un ļaut katrai grupai sniegt īsus 

dažādu  gramatikas likumu skaidrojumus. Pēc citu personu skaidrojumu uzklausīšanas, 

dalībnieki var novērtēt to skaidrību un precizitāti. 
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Slaids nº 9: 

 

c) Kādi mācību soļi novestu pie veiksmīgas gramatikas apguves? 

 

Kā? 

Diskusija. 

Koordinators iedala dalībniekus pāros un ļauj viņiem veikt īsas diskusijas. Pēc piecām 

minūtēm iespējamās atbildes, ar kurām studenti nāca klajā, ir jāprezentē pārējiem 

dalībniekiem. Saņemot atbildes koordinators parāda pareizos apgalvojumus uz tāfeles. 
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Slaids nº 10: 

 

Koordinators parāda šo slaidu, lai apkopotu līdz šim apgūto. 

 

Slaids nº 11: 
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Šis slaids sniedz atbildes uz jautājumu par aktivitātēm, kas izglītojamajam rada iespējas 

atkārtoti pielietot mācīto gramatikas likumu. 

Kā? 

Koordinators parāda jautājumu uz tāfeles un noskaidro iespējamās atbildes. 

Paturiet prātā  

Mērķa gramatikas likuma atkārtota pielietošana var būtiski sekmēt precīzu zināšanu 
nostiprināšanu un praktizēšanas laikā padarīt šīs zināšanas vieglāk pieejamas. Tomēr 
aktivitātēm nevajadzētu kļūt pārāk vienmuļām un bieži atkārtotām, jo tas varētu mazināt 
izglītojamā iesaistīšanos. Šī iemesla dēļ var būt lietderīgi šīs aktivitātes sadalīt un veikt 
vairāku nodarbību laikā.   

 

Slaids nº 12: 

 

Kā? 

Diskusija. 

Koordinators aicina dalībniekus raksturot iespējamās zināšanās balstītu aktivitāšu 

funkcijas un iezīmes. Dalībniekus var iedalīt mazās grupās, lai veiktu īsas diskusijas. Pēc 

divām minūtēm koordinators aicina dalībniekus dalīties idejās ar visiem pārējiem 

dalībniekiem. Pēc dažādu atbilžu apkopošanas, koordinators parāda galvenās īpašības 

uz tāfeles. (Sk. 3. pielikumu.) 



TGSC - IO2 - Skolotāju seminārs – SESIJA NR. 2 

 

 

 

 

Paturiet prātā  

Koordinatoram būtu jāpiemin dažādus faktorus, kas var negatīvi ietekmēt zināšanās 

balstītu aktivitāšu rezultātus (piemēram, atkārtošanas un atgriezeniskās saites iespēju 

trūkums, laika trūkums aktivitāšu veikšanai). (Skatīt 4. pielikumu.) 

 

Slaids nº 13:  

 

Šis slaids sniedz dalībniekiem zināšanās balstītu rakstisku aktivitāšu piemērus.  

Kā? 

Prāta vētra. 

Koordinators var lūgt dalībniekus dalīties ar vēl vairāk idejām par šo tēmu. 
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Slaidi nº 14-16: 
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Šie slaidi sniedz dalībniekiem zināšanās balstītu aktivitāšu piemērus.   

Kā? 

Dalībnieki strādā lielā grupā un sniedz tūlītēju atgriezenisko saiti par uz tāfeles 

redzamajām aktivitātēm. 

Šī sesijas daļa varētu ietvert tipiskas mācību grāmatas gramatikas lapas analīzi un 

novērtējumu par to, cik lielā mērā ir sagaidāms, ka mācību grāmatā sniegtā informācija, 

darbības un procedūras būs pietiekamas, lai attīstītu stabilas, precīzas zināšanas, un vai 

būs nepieciešamas turpmākas procedūras un darbības. Koordinatori, kas vada sesiju, var 

paši izvēlēties gramatikas lapu, lai tā būtu atbilstoša sesijas tematam. 
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Slaids nº 17: 

 

 

Pēdējā slaidā ir parādīts sarežģīta gramatikas skaidrojuma piemērs, kas studentiem var 

radīt grūtības. 

Kā? 

Koordinators lūdz grupu sadarboties un veicina izpratni par koncepciju, sniedzot 

vienkāršākus vai saistošākus skaidrojumus. 

 

1.pieliekums 

Tā kā izglītojamie prakses gaitā turpina izmantot konkrētas zināšanas, lai veidotu jaunus 
teikumus, GKSC (gramatikas zināšanas spontānai komunikācijai) var pakāpeniski 
attīstīties. Tomēr jāatzīmē, ka skaidri formulētām zināšanām pašām par sevi nav lielas 
prakstiskas vērtības un ka tas, kas galu galā var veicināt GKSC (gramatikas zināšanu 
spontānai komunikācijai) attīstību, ir prakse, kas seko sākotnējai konkrēto zināšanu 
radīšanai. Kopumā, pedagogi var veicināt GKSC (gramatikas zināšanu spontānai 
komunikācijai) attīstību, plānojot praktiskās aktivitātes tā, lai, praksei attīstoties, uz 
gramatikas likumiem būtu fokusēta mazāka uzmanība. 

 

2.pielikums 

Gramatikas likumi dažreiz mēdz būt gari un sarežģīti. Tos bieži izsaka sarežģītā valodā, 

un reizēm to apguvei ir nepieciešamas priekšzināšanas par gramatikas 

pamatelementiem vai arī nepieciešams pārzināt specializētu terminoloģiju. Lai gan 

izglītojamie, kuriem ir spēcīgāka akadēmiskā pieredze, parasti spēj izprast šādus 
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gramatikas likumus, mazāk pieredzējuši izglītojamie ne vienmēr spēj iegūt 

skaidru izpratni. Pat ja tiek panākta zināma izpratne, gramatikas likumi, kas ir 

pārāk gari un sarežģīti, prakses aktivitāšu laikā var būt grūtāk pieejami, jo ir ierobežots 

tas, cik daudz informācijas izglītojamais spēj uzgabāt un apstrādāt savā atmiņā. Tas var 

būtiski ietekmēt izglītojamā spēju pielietot gramatikas likumus praktisko aktivitāšu laikā. 

 

3.pielikums 

Zināšanās balstītu aktivitātāšu laikā būtu jānodrošina izglītojamos ar koriģējošu 
atgriezenisko saiti. Kā tika paskaidrots iepriekš, šajā prakses posmā ir iespējamas kļūdas 
un koriģējošā atgriezeniskā saite var palīdzēt izglītojamajiem pielāgot savas zināšanas un 
tādējādi veicinot precīzāku zināšanu nostiprināšanos. 

Turklāt, zināšanās balstītām aktivitātēm nevajadzētu būt ar ierobežotu laiku to izpildei. 
Piekļuve konkrētajām gramatikas zināšanām joprojām var būt laikietilpīga un prasīt 
piepūli, un tāpēc izglītojamais, iespējams, nevarēs tām piekļūt ierozežotā laikā.  
Rakstiskām gramatikas parktizēšānas aktivitātēm parasti tiek paredzēts pietiekami ilgs 
laiks, tāpēc tās ir ideālas zināšanās balstītas aktivitātes, it īpaši gramatikas praktizēšanas 
sākuma posmos. 

Mutiskās aktivitātes, piemēram, gramatikas praktizēšanas uzdevumi, kuros paredzētas 
vienkāršas darbības ar gramatiskām iezīmēm arī var būt piemērotas, ja vien to veikšanai 
tiek paredzēts pieteikami ilgs laika periods, lai izglītojamie spētu piekļūt konkrētām 
zināšanām. 

 

4.pielikums 

Nepieciešamajām zināšanām ir jābūt iegūtām pirms prakses sākuma. Ja šīs zināšanas nav 

stabilas vai ir neprecīzas, izglītojamais var būt spiests paļauties uz citiem savu zināšanu 

resursiem, lai veiktu praktiskās darbības, tādējādi padarot konkrēto aktivitāti veltīgu. Vēl 

viens faktors, kas tika apskatīts iepriekšējā sadaļā, ir nosacījums, ka aktivitātes nedrīkst 

pārmērīgi atkārtoties, jo atkārtotas aktivitātes var padarīt izglītojamos neieinteresētus. 

Turklāt, zināšanās balstītām aktivitātēm nevajadzētu būt pārāk vienkāršām vai pārāk 

sarežģītām, tām ir jāatbilst izglītojamo prasmes līmenim, vienlaikus veicinot viņu 

intelektuālo spēju attīstību. Jācenšas izvairīties no neskaidriem piemēriem un 

teikumiem, kas prasa sarežģītu valodas struktūru izpratni (piemēram, specifisku vārdu 

krājumu). Arī nepietiekama prakse var kļūt par attīstību traucējošu faktoru. 

 


