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Iesildīšanās 

Slaids nº 2: 

 

Citāts 

‘Autentiskā komunikācijā, ārpus klases, gramatika un konteksts bieži vien ir tik cieši saistīti, 

ka atbilstošas gramatiskās izvēles var izdarīt, tikai atsaucoties uz komunikācijas kontekstu 

un mērķi.’ 

Kā? 

Prāta vētra. 

Lai radītu interesi, koordinators parāda citātu uz tāfeles, pēc tam gaida, kad visi paši 

izlasīs citātu. Pēc tam dalībnieki tiek aicināti dalīties idejās un iesaistīties diskusijā. Prāta 

vētras laikā idejas netiek vērtētas vai kritizētas. Kad prāta vētras fāze ir beigusies, idejas 

tiek grupētas vai klasificētas. 

Paturiet prātā 

Šajā sesijā tiks iekļautas tikai darbības, kas saistītas ar mutisku saziņu. 
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Slaidi nº 3 un 4: 

 

 

 

a. Kādas darbības veicinātu GKSC attīstību? 

Kā? 

Diskusija 

Koordinators parāda jautājumu uz tāfeles un rosina studentus sadarboties, motivējot 

viņu iesaistīšanos klases aktivitātēs. Dalībnieki var strādāt kopā vai lielās grupās. Pēc visu 
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atbilžu saņemšanas, koordinators uz tāfeles parāda īsu un kodolīgu 

mērķtiecīgas komunikatīvās prakses aktivitāšu definīciju. Tad jāparāda 

ceturto slaidu, lai demonstrētu visbiežāk sastopamās mutiskās komunikācijas 

aktivitātes, brīvākai valodas praktizēšanai. 

 

Paturiet prātā 

Lai GKSC varētu attīstīties prakses gaitā, ir svarīgi, lai izglītojamie iesaistītos, pielietojot 

konkrētās zināšanas par attiecīgo gramatisko iezīmi. Šī iemesla dēļ mērķtiecīgai 

komunikatīvai praksei būtu jāturpina veicināt šo skaidri formulēto zināšanu pielietošanu. 

Jūs varat arī norādīt, ka dialogu izmantošana ir efektīvs veids, kā mācīt gramatiku. 

"Dialogu izmantošana gramatikas mācīšanā ir noderīga, jo dialogu izmantošana parasti 

atbilst izglītojamo priekštatam par to, kā valoda tiek lietota reālajā pasaulē: cilvēki lieto 

valodu, galvenokārt, lai runātu viens ar otru" (Thornbury, 1999). 

 

Slaids nº 5: 

 

 

Apgalvojums 

Tikai tad, kad konkrētās zināšanas ir precīzas un stabilas, var sākties mērķtiecīga 

komunikatīvā prakse. 

Kā? 

Koordinators parāda apgalvojumu uz tāfeles, lai uzsvērtu to, cik nozīmīgi ir kombinēt 

zināšanās balstītas aktivitātes un mērķtiecīgu komunikatīvo praksi. (Skatīt 1.pielikumu.) 
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Slaids nº 6: 

 

b) Kādas ir mērķtiecīgas komunikatīvās prakses galvenās iezīmes? 

Kā? 

Diskusija. 

Koordinators var sadalīt klasi mazās grupās. Dalībniekiem jāizdomā iespējamās atbildes 

un jāziņo par tām. Pēc piedāvāto atbilžu noklausīšanās koordinators parāda konkrētās 

atbildes uz tāfeles. (Skatīt 2. pielikumu.) 

Paturiet prātā 

Jāatzīmē, ka precīzu zināšanu loma šajā prakses posmā ir tikpat svarīga kā vienmēr, jo 

skaidras zināšanas ir tas, kas ļauj izglītojamajiem veidot pareizus teikumus ar attiecīgo 

gramatikas iezīmi. Tas ir svarīgi, jo izglītojamie dažreiz var pārāk aizrauties ar sarunām 

šo aktivitāšu laikā un aizmirst, ka galvenais mērķis ir uzlabot savas gramatikas zināšanas. 
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Slaids nº 7: 

 

c)    Cik lielai nodarbības daļai jābūt veltītai: (1) gramatikas likumu prezentēšanai; (2) 

zināšanās balstītām aktivitātēm; un (3) mērķtiecīgai komunikatīvajai praksei? 

Kā? 

Debates. 

Koordinators aicina dalībniekus strādāt lielās grupās un ļauj katrai grupai diskutēt. 

Uzdevuma galvenais mērķis ir rosināt debates par mainīgo zināšanās balstīto aktivitāšu 

un mērķtiecīgās komunikatīvās prakses īpatsvaru mācību gaitā. Dalībniekiem būtu 

jāaizstāv pretējas nostājas vienā un tajā pašā jautājumā. Viņi pēc kārtas mainās lomām. 

Aktivitātes mērķis ir izpētīt pēc iespējas vairāk būtisku jautājuma aspektu. 

Vizuālais palīglīdzeklis varētu tikt lietots, lai parādītu, ka aktivitātes nav nedz izteikti 

zināšanās balstītas, nedz mērķtiecīgas komunikatīvas aktivitātes, bet tās ir jauktas un 

nepārtrauktas. 

Paturiet prātā 

Bez pietiekamas konkrētu zināšanu apguves un pietiekama laika, kas veltīts zināšanās 

balstītu aktivitāšu praktizēšanai, studenti atņems sev stabilu mācību progresu. (Skatīt 3. 

pielikumu.) 
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Slaids nº 8: 

 

 

Kā? 

Koordinators parāda īso teksta fragmentu ar absurdiem vārdiem, kas aizstāj pareizos. 

Dalībnieki tiek aicināti labot kļūdas. Šo uzdevumu var veikt ar lielu grupu. 

Teksta pareizā versija! 

Prakses laikā būtu nepieciešams iekļaut stadiju, kur aktivitātes atspoguļo apstākļus, ar kādiem 

izglītojamie sastapsies reāllaika mutiskajā komunikācijā ārpus klases. Kā iepriekš tika minēts, 

šāda veida prakse ir vairāk atbilstoša praktizēšanas sākuma posmam, bet tā vairs nebūs 

piemērota, kad mērķtiecīga komunikatīvā prakse tiks pārorientēta uz sarežģītākām darbībām. 

Mērķtiecīgai komunikatīvai praksei progresējot, aktivitātēm vairs nevajadzētu atspoguļot 

ikdienišķu mutisku komunikāciju. Šādas aktivitātes var radīt šķēršļus izglītojamo gatavībai 

augstākām uztveres prasībām. 

Tādējādi, šīm aktivitātēm ir neliela nozīme prakses mērķu sasniegšanā. 
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Slaids nº 9: 

 

 

Kā? 

Koordinators iedala dalībniekus mazās grupās un lūdz viņus izvēlēties jebkuru 

gramatikas likumu. Viņiem būtu jāapspriež mācību sesiju saturs un ilgums, kas sniegtu 

izglītojamajiem iespējas savlaicīgi pielietot iegūtās zināšanas brīvā, automātiskā un 

precīzā veidā, reaģējot uz notikumiem un/vai komentāriem reāllaikā. 
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Slaidi nº 10 un 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 



TGSC - IO2 - Skolotāju seminārs – SESIJA NR. 3 

 

 

 

 

Šos slaidus var izmantot kā papildu aktivitātes, lai izklaidētu dalībniekus un sniegtu 

viņiem lieliskus piemērus, kas var novērst mācību uzdevumu vienmuļību. (Skatīt 4. 

pielikumu.) 

 

Slaids nº 12: 

Prāta vētra 

 

Kā? 

Koordinators nosauc problēmu, un dalībnieki izsaka savas idejas. Prāta vētras 

laikā idejas netiek vērtētas vai kritizētas. Kad prāta vētra ir beigusies, idejas tiek 

sagrupētas un klasificētas. Pēc tam koordinators demonstrē pareizās atbildes 

uz tāfeles un aicina dalībniekus izteikt savu viedokli. (Skatīt 5. pielikumu.) 

Paturiet prātā. 

Nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Dalībnieki, visticamāk, saskarsies ar dažādām 

grūtībām, mācot gramatiku studentiem visdažādākajos vecuma posmos un 

mērķa grupās. 
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Slaids nº 13: 

Šis slaids aicina dalībniekus izdomāt dažādas mērķtiecīgas komunikatīvas aktivitātes, 

kuras var lietot nodarbībās. 
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1.pielikums 

Lai GKSC (gramatikas zināšanas spontānai komunikācijai) varētu attīstīties 

prakses gaitā, ir svarīgi, lai izglītojamie iesaistītos, pielietojot konkrētas zināšanas par 

atbilstošo gramatisko iezīmi. Šī iemesla dēļ, mērķtiecīgai komunikatīvai praksei būtu 

jāturpina veicināt šo skaidri formulēto zināšanu izmantošanu. Tā kā izglītojamais turpina 

piekļūt šīm zināšanām un izmantot tās, paredzams, ka kognitīvās pūles un ātrums, kas 

nepieciešams šim uzdevumam, pakāpeniski samazināsies. 

 

2.pielikums 

Agrīnai mērķtiecīgai komunikatīvai praksei būtu jāietver darbības, kas prasa mazāku 

uzmanību. To var panākt, piemēram, palielinot aktivitātei paredzēto laiku, samazinot 

spontanitāti un mazāk koncentrējoties uz formu. Tādas darbības kā komunikatīvie 

uzdevumi (rutīnas) var būt piemēroti šim prakses posmam. 

Lai prakse būtu efektīva, tai būtu jāimitē apstākļi, ar kuriem izglītojamie saskarsies, 

komunicējot reālajā pasaulē. Mērķtiecīgai komunikatīvajai praksei attīstoties, 

aktivitātēm būtu arvien vairāk jāatspoguļo mutiskā komunikācija, kas norisinās ikdienas 

vidē. 

 

3.pielikums 

Ideāla prakse ietvertu tādas darbības, kas sniedz iespējas valodu lietot tādos apstākļos, 

kas atgādina ikdienas saziņu ārpus klases. Tomēr šādas darbības nav laba izvēle 

mērķtiecīgas komunikatīvās prakses sākuma posmā. Tas tā ir tāpēc, ka šādas darbības 

prasa pievērst diezgan daudz uzmanības dažādos līmeņos, kas pārsniedz tikai gramatikas 

lietošanu (piemēram, vēstījuma saturs, vārdu krājums, izruna utt.), un izglītojamajam 

var tikt atņemti uzmanības resursi, kas viņam šajā prakses posmā ir ļoti nepieciešami, lai 

koncentrētos uz atbilstošo gramatisko iezīmi. 

Sākumā var izglītojamajiem piedāvāt aktivitātes, kas prasa mazāk uzmanības, lai 

izglītojamie varētu viegli koncentrēties uz atbilstošo gramatisko iezīmi. Pēc tam 

aktivitātes var kļūt sarežģītākas, lai būtu mazāk jākoncentrējas uz gramatiku. 

Tas var rosināt izglītojamo attīstīt spēju piekļūt konkrētām zināšanām arvien 

sarežģītākos apstākļos un tādējādi palīdzēt sagatavoties ikdienas komunikācijas 

prasībām. Tāpēc zināšanās balstītas aktivitātes būtu jāpraktizē mācību procesa 

sākumposmā, kam jāseko vienkāršām un mazākus uzmanības resursus patērējošām 

mērķtiecīgām komunikatīvām darbībām. 
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4.pielikums 

Dialogi gramatikas mācīšanā. 
 
Pirmās  stundas piemērā Scott Thornbury  lieto dialogu, lai iesācējiem iemācītu lietot 
tagadnes formu. Nodarbībā skolotājs ir izvēlējies lietot šādu ierakstītu dialogu no mācību 
grāmatas, ko izmantot kā līdzekli, lai iesācēju grupu iepazīstinātu ar tagadnes un laika 
apstākļa vārdu (piemēram: parasti, vienmēr) lietojumu  (1999, 73. lpp.). 
 
Džo: Ko tu dari nedēļas nogalēs? 

Deivids: Nu, tas ir no daudz kā atkarīgs. Mācību gada laikā, man sestdienās parasti ir jāmācās. 

Džo: Un kā ir ar svētdienām? 

Deivids: Nu, mums parasti ir kopīgas pusdienas, nu zini, visai ģimenei. Pēc pusdienām, es 
dažreiz eju uz parku un satiekos ar draugiem. 

Džo: O? Ko jūs tur darāt? 

Deivids: Mēs spēlējam futbolu, pastaigājamies vai vienkārši sarunājamies. Pēc tam es atkal 
dodos ārpus mājas. Es parasti eju skatīties filmas. 

Džo: Cik bieži tu dodies ārpus pilsētas? 

Deivids: Apmēram reizi mēnesī. Manam onkulim pieder neliela saimniecība kalnos, tāpēc es 
dažreiz braucu tur. 

Džo: Izklausās jauki. Tu turp dodies viens? 

Deivids: Nē, mana mamma, manas divas māsas un daži mūsu draugi parasti arī turp dodas. 

Džo: Bet kāpēc tu turp dodies? 

Deivids: Daudzu iemeslu dēļ: zaļi koki, tīrs gaiss un nav cilvēku. 

Džo: O, gluži kā Losandželosā! 

Deivids: Ha! Labs joks. 

 

Thornbury skaidro mācību stundas soļus:  

Pirmajā solī skolotāja pastāsta klasei, ka viņa atskaņos divu draugu sarunu. Viņa lūdz 
skolēnus aizvērt grāmatu un klausīties sarunas pirmo daļu un atbildēt uz jautājumu: “Par ko 
viņi sarunājas? Par pagājušo nedēļas nogali, nākamo nedēļas nogali vai katru nedēļas 
nogali?” Otrajā solī, kad ir noskaidrots, ka saruna ir par katru nedēļas nogali, viņa lūdz 
skolēnus klausīties visu sarunu un sakārtot dotos vārdus pareizā secībā (tā, kā tie dzirdami 
dialogā):  filmas, braukt, futbols, iet, mācīties, pusdienas, parks, pastaigāties. Trešajā solī 

viņa jautā, kuras aktivitātes Deivids dara sestdienās, svētdienās un vienreiz mēnesī.  

Ceturtajā solī skolotāja lūdz skolēnus klausīties vārdus un savienot tos ar vārdiem, kas doti 
uz tāfeles (parasti, vienmēr, dažreiz). Piemēram: parasti mācās, vienmēr pusdieno, dažreiz 
iet uz parku. Piektajā solī skolotāja lūdz skolēnus koncentrēties uz diviem vai trim no 
dotajiem teikumiem un pastāstīt viņai, ko sacīja runātāji. Piemēram: mums parasti ir kopīgas 



TGSC - IO2 - Skolotāju seminārs – SESIJA NR. 3 

 

 

pusdienas, es dažreiz eju uz parku. 

Sestajā solī skolotāja vērš skolēnu uzmanību uz pasvītroto darbības vārdu formu 
un skaidro, ka dialogā tiek runāts par rutīnas darbībām. Septītajā solī viņa lūdz skolēnus 
uzrakstīt vēl 2 vai 3 teikumus par Deividu, lietojot doto teikuma paraugu: teikuma 
priekšmets + apstākļa vārds + darbības vārds + ... 

Astotajā solī skolēni atkal klausās sarunu un pārbauda 7.soļa uzdevuma atbildes. Noslēguma 
solī viņa lūdz skolēnus uzrakstīt 4 vai 5 oriģinālus teikumus par sevi, lietojot 6.solī aprakstīto 

vārdu secību (Thornbury,1999, 73.-74.lpp.). 

―Šajā uzdevumā ir svarīgi izvēlēties tekstu ar nozīmīgu atbilstošās gramatikas vienuma 
gadījumu biežumu. Tas palīdzēs izglītojamajiem pamanīt jauno vienumu un var likt viņiem 
izstrādāt noteikumus ar indukcijas palīdzību - (Thornbury, 1999, 75. lpp.). Sarunās gramatiku 
var viegli paskaidrot, un tas atvieglo izglītojamajam gramatikas likumu uztveri. ― 
Komunikatīva mācīšana un gramatikas mācīšana nav savstarpēji izslēdzošas. Tās sader kā 

cimds ar roku. - (Azar, 2006, 3. lpp.). 

 

Otrajā mācību stundas piemērā David Riddell kontekstā māca divus gramatiskols laikus: 

Bertrāns ir francūzis, un viņš dzīvo un strādā Francijas ziemeļu daļā. Viņa angļu valoda ir ļoti 
laba, jo viņš to apgūst skolā un izmanto savā darbā. Pirms dažiem mēnešiem viņš pirmo reizi 
devās uz Sanfrancisko, lai apciemotu dažus draugus, kurus pirms dažiem gadiem satika 
Francijā. Viņš palika nedēļu, un šajā laikā Bertrāns ar draugiem bija ļoti aizņemts – viņi 
apmeklēja Zvejnieku piestātni, brauca ar vagoniņiem, redzēja jūras lauvas pie 39. piestātnes, 
katru dienu ēda citā restorānā, gāja pa stāvajiem kalniem un daudz iepirkās fantastiskajos 
universālveikalos. Un, protams, viņi uzņēma daudz fotogrāfiju. 

Kādu vakaru Bertrāns un viņa draugi - Marija, Marianna un Norberts - vakariņoja, kad 
atskanēja ugunsgrēka trauksme, bet viesmīļi nešķita noraizējušies, viņi vienkārši turpināja 
strādāt. Visi apkārtējie turpināja ēst. Viņi domāja, ka tas ir tik dīvaini, ka visi turpina ieturēt 

maltītes, lai gan atskanēja ugunsgrēka trauksme. 

Bertrāns un viņa draugi nolēma ātri izkļūt, bet, tiklīdz viņi izgāja pa durvīm, viņi ieraudzīja 
zīmi pie ieejas, brīdinot klientus, ka tajā vakarā notiks ugunsgrēka trauksmes pārbaude, un 
viņiem tas būtu jāignorē. Bertrāns un viņa draugi klusi apsēdās, lai turpinātu maltīti, jūtoties 

mazliet neērti (pielāgots no Teaching English as a Foreign Language, David Riddell). 

 

Riddell skaidro mācību stundas soļus:  

Pirmajā solī skolotājs jautā klasei, vai kāds ir bijis/vēlētos doties uz Sanfrancisko. Ja kāds to 
ir izdarījis, viņš par to var pastāstīt citiem. Ja nevienam nav šādas pieredzes vai vēlmes, tad 
viņi var pastāstīt, kā viņi iedomājas Sanfrancisko. Skolotājs parāda Sanfrancisko attēlus, lai 

klase par tiem runātu. 

 

 

Otrajā solī skolotājs skolēniem saka, ka viņi lasīs par Bertrānu, kurš apmeklēja Sanfrancisko. 
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Viņi izlasa tekstu un atbild uz jautājumiem: 

Kāpēc Bertrāns apmeklēja Sanfrancisko? 

Cik daudz cilvēku bija kopā ar viņu? 

Kāpēc viņi pārtrauca ēst? 

Vai viņi pabeidza maltīti vēlāk? 

Trešajā solī skolotājs izceļ teikumu no teksta: “Kādu vakaru Bertrāns un viņa draugi - Marija, 
Marianna un Norberts - vakariņoja, kad atskanēja ugunsgrēka trauksme.” 

Ceturtajā solī skolotājs lūdz studentus tekstā atrast citus teikumu pagātnes formā piemērus, 
pasvītrot tos un apspriest šī laika pielietošanu pāros vai mazās grupās. 

Piektajā solī skolotājs paskaidro pagātnes lietojuma būtiskākos aspektus. 

Sestajā solī skolotājs lūdz studentus uzrakstīt teikumus, lietojot pagātnes formu (2003, 43.-
44.lpp., pielāgots latviešu valodas apguvei). 

Caur kontekstu izglītojamie labāk pamanīs gramatikas modeļu lietojumu, un konteksts 

palīdzēs viņiem saprast, kā lietot gramatikas formas un struktūras. 

 

Viedokļu apmaiņas aktivitāšu īstenošana. 

VAI JŪS LABPRĀTĀK spēle (piemērota gan tiešsaistes, gan klātienes nodarbībām). Spēle ir 

ideāli piemērota, lai dalībnieki uzzinātu vairāk viens par otru. Var būt ideāla jautrību izraisoša 

gramatikas spēle, lai nostiprinātu nesenās nodarbībās apgūto. Spēle ir pietiekami vienkārša, 

to virza vienkārši jautājumi un atbildes. 

Šīs spēles galvenais pielietojums klasē ir praktizēt gramatikas likumus, izmantojot 

nosacījumus un apspriežot hipotētiskas situācijas (Vai jūs..?): 

Vai jūs labprātāk vēlētos, lai jums iedzeltu bite vai zirneklis? 

Vai jūs labprātāk dejotu desmit tūkstošu cilvēku priekšā vai ASV prezidenta priekšā? 

Nemaz nerunājot par to, ka spēja salīdzināt lietas  svešvalodā ir kaut kas tāds, ar ko studenti 

bieži sastapsies mijiedarbībā ar dzimto valodu. Viņi arī varēs praktizēt darbības vārdu 

lietojumu dažādos kontekstos. 

Jūs varat likt studentiem spēlēt šo spēli pa pāriem, grupām vai visai klasei kopumā. 

Sagatavojiet jautājumus pirms mācību stundas un sniedziet studentiem sarakstus vai ļaujiet 

viņu iztēlei brīvi darboties. Jebkurā gadījumā, šī spēle ir lieliska, lai redzētu, cik daudz 

studentu labprātāk darītu vienu lietu pretstatā otrai. 

Piemēram, jūs varētu pajautāt kādam studentam: "Sāra, cik daudzi no jūsu klasesbiedriem 
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labprātāk dejotu ASV prezidenta priekšā?" Tad šim studentam jums jāpasaka, cik 

daudz cilvēku izvēlējās šo iespēju savā grupā vai visā klasē. 

5. pielikums 

Ir vairāki faktori, kas var negatīvi ietekmēt mērķtiecīgas komunikatīvās prakses 

efektivitāti. Daži faktori, kas bieži vien var to ietekmēt, ir apspriesti teksta turpinājumā. 

Dažreiz mērķtiecīgas komunikatīvās prakses posms var būt ļoti īss, līdz ar to tas var 

neietvert pietiekamas prakses iespējas.  Izglītojamajie var tikt iesaistīti vai nu pārāk 

vienkāršās aktivitātēs, vai ļoti sarežģītās aktivitātēs. Vienkāršās aktivitātes veicinās GKSC 

(gramatikas zināšanas spontānai komunikācijai) apgūšanu vēlamajā pakāpē. 

Sarežģītākajās aktivitātēs izglītojamajiem var nepietikt resusrsu, lai pielietotu konkrētās 

zināšanas aktivitātes laikā (piemēram, tāpēc, ka prasības pēc uzmanības ir pārāk augstas) 

un tas var veicināt neprecizitātes un nepietiekamu koncentrēšanos uz noteikto 

gramatikas iezīmi. 

Vēl viena izplatīta problēma mērķtiecīgas komunikatīvās prakses laikā ir tā, ka 

izglītojamie dažreiz var iesaistīties komunikācijā tik ļoti, ka viņi koncentrējas tikai uz 

vēstījumu un atstāj novārtā valodas lietojumu. Tas ir problemātiski acīmredzamu 

iemeslu dēļ: izglītojamais neizmanto konkrētas zināšanas, un tāpēc nevar sagaidīt, ka 

prakse veicinās GKSC (gramatikas zināšanu spontānai komunikācijai) attīstību. Kā tika 

paskaidrots iepriekš, tiek uzskatīts, ka izglītojamajiem jāturpina pielietot konkrētās 

gramatikas zināšanas visā mērķtiecīgas komunikatīvās prakses laikā. 

 

 

 
 
 

 


