KURSI VIDUSSKOLĀ
Valodu mācību joma

LATVIEŠU VALODA I
Optimālā līmeņa pamatkurss
Ko skolēns mācīsies?
Padziļinās pamatskolā iegūtās valodas zināšanas, papildinot tās ar jauniem valodniecības satura
aspektiem. Četri lieli tematiskie bloki:
• Valoda un sabiedrība;
• Mediji, valoda un ietekme;
• Stilistika;
• Valodas struktūra.

Kā tas notiks?
Skolēns mācīsies izprast valodu situāciju Latvijā un latviešu valodas statusa nozīmi sabiedrībā un personiskās identitātes tapšanā, vērtēs latviešu valodas reģionālo un sociālo daudzveidību; prasmīgi izmantos latviešu valodas zināšanas daudzveidīgās mācību situācijās un dzīves jomās.
Lietpratīgi lietos medijus, meklēs un analizēs informāciju, kritiski izvērtēs mediju vēstījumus. Mērķtiecīgi veidos savu individuālo rakstīšanas stilu, patstāvīgi organizējot un plānojot tekstu radīšanas
procesu; zinās un atbilstoši izmantos stilistiskos un emocionāli ekspresīvos valodas līdzekļus lietišķo,
populārzinātnisko un literāro tekstu veidošanā.
Padziļinās izpratni par valodu kā zīmju sistēmu, nošķirot dažādu līmeņu valodas vienības un apzinoties
to savstarpējo sakaru un nozīmi teksta kā veseluma izveidē.
Prasmīgi izmantos pareizrakstības, gramatikas un leksikogrāfijas avotus un citus lingvistiskos resursus,
nostiprinot latviešu valodas pareizuma līmeni un rodot idejas radošai izpausmei un izaugsmei ar valodas starpniecību. To visu apgūs, izmantojot daudzveidīgus tekstus, plašu uzziņu literatūru, valodas
lietojuma vērojumus sabiedrībā.

Kam šis kurss noderēs?
Kurss ir obligāts ikvienam skolēnam, kas apgūst vispārējo vidējo izglītību LR, lai varētu lietpratīgi
darboties un sadarboties sociālajā vidē gan mutiski, gan rakstiski. Īpaši svarīgs tiem, kuri savu nākotni
saista ar darbu humanitāro zinātņu jomās, dažādās radošajās profesijās, izglītībā, žurnālistikā, tulkošanā, valodniecībā u. c.

LATVIEŠU VALODA UN LITERATŪRA II
Augstākā līmeņa padziļinātais kurss
Apguves priekšnosacījumi: apgūti pamatkursi “Latviešu valoda I” un “Literatūra I”.
Ko skolēns mācīsies?
Kursā tiks daudzpusīgi analizēti literārie un informatīvie teksti, rosināts mutiski un rakstiski paust
argumentos balstītu viedokli, piedalīties diskusijās, meklēt radošas pieejas dažādiem valodas un literatūras jautājumiem. Skolēni studēs daiļliteratūras tekstus un ar kultūru saistītus citu stilu un žanru
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tekstus, tos analizējot no idejiskā, kompozicionālā un valodiskā viedokļa (teksts un indivīds, teksts un
vara, teksts un tulkojums u.c.).

Kā tas notiks?
Šajā līmenī skolēns izmantos savas zināšanas, prasmes un izpratni, lai argumentēti spriestu un secinātu, argumentēti analizētu problēmas, kā arī būtu gatavs piedāvāt inovatīvus risinājumus dažādos
apstākļos. Kombinēs, interpretēs, eksperimentēs, nodarbosies ar eksperimentālu jaunradi. Strādās ar
tekstiem, ko veidojušas autoritātes – rakstnieki, publicisti, zinātnieki u. c. (daiļliteratūra, publicistika).

Kam šis kurss noderēs?
Kurss paredzēts skolēniem, kas grib padziļināti apgūt latviešu valodu un literatūru plašākā sociālā un
kultūras kontekstā; padziļināt savu kritiskā lasītāja pieredzi, iedziļinoties valodas, literatūras un kultūras mijiedarbības procesos. Informācijas arhitekts, žurnālists, tulkotājs.

SVEŠVALODAS
Vidusskolā visi skolēni mācās vismaz divas svešvalodas (ja skola piedāvā, var izvēlēties apgūt vairāk).
Viena no tām ir angļu, vācu vai franču valoda, kas jāapgūst vismaz līdz optimālajam līmenim (Svešvaloda I (B2)), un otra – pēc izvēles vismaz vispārīgajā līmenī (Svešvaloda (B1)). Kursi skolās tipiski būs
strukturēti atbilstoši valodas apguves līmenim. Par valodu apguves līmeņiem vairāk skatīt Eiropas
Kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana (2006), 28.,29.lpp-. : https://
valoda.lv/wp-content/uploads/docs/Projekti/LV_mat_evp_valodu_pase.pdf )

SVEŠVALODA (B1)

(angļu / franču / vācu / krievu vai kāda cita valoda)
Vispārīgā līmeņa pamatkurss
Ko skolēns mācīsies?
Mācīsies uztvert un izprast informāciju un viedokļus runā un rakstos dažādos raidījumos, ceļojumu
aprakstos, filmās, intervijās, daiļliteratūrā u. c. un sarunāties par tiem; veidot aprakstus, izteikt viedokli,
paust attieksmi, nodomus un pamatot tos; būs gatavs saziņas situācijām privātā un publiskā vidē arī
neierastās situācijās.

Kā tas notiks?
Skolēni mācīsies pēc mācību grāmatas, klausīsies skaņu ierakstus, video materiālus, sarunas un diskusijas, integrējot jau apgūtās zināšanas svešvalodās ar jaunapgūstamajiem jēdzieniem citos mācību
priekšmetos, savstarpēji papildinot zināšanas par tekstiem, kas raksturīgi dažādām valodas lietojuma
jomām.
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Kam šis kurss noderēs?
Šis kurss skolēnus sagatavos mutiskai un rakstiskai saziņai šajā valodā ikdienas situācijās un par sev
tuviem tematiem, kas noderēs, piemēram, ceļojot.

SVEŠVALODA I (B2)

(angļu / franču / vācu / krievu vai kāda cita valoda)
Optimālā līmeņa pamatkurss
Ko skolēns mācīsies?
Mācīsies uztvert arvien sarežģītāku informāciju daudzveidīgos avotos – ziņās, filmās, lekcijās, daiļliteratūrā, publicistikā, datu bāzēs u. c. – un izmantot to saziņas mērķiem. Paust viedokli un diskutēt par
dažādiem tematiem, rakstīt vēstules, esejas, ziņojumus, prezentācijas, paplašināt vārdu krājumu un
gramatikas lietojuma prasmes.

Kā tas notiks?
Svešvalodu apguvei pamatkursā optimālajā līmenī skolēni mācīsies pēc mācību grāmatas, klausīsies
skaņu ierakstus, video materiālus, sarunas un diskusijas, integrējot jau apgūtās zināšanas svešvalodās
ar jaunapgūstamajiem jēdzieniem citos mācību priekšmetos, savstarpēji papildinot zināšanas par tekstiem, kas raksturīgi dažādām valodas lietojuma jomām.
Mācīsies uztvert arvien sarežģītāku informāciju daudzveidīgos avotos – ziņās, filmās, lekcijās, daiļliteratūrā, publicistikā, datu bāzēs u. c. – un izmantot to saziņas mērķiem. Paust viedokli un diskutēt par
dažādiem tematiem, rakstīt vēstules, esejas, ziņojumus, prezentācijas, paplašināšu vārdu krājumu un
gramatikas lietojuma prasmes.

Kam šis kurss noderēs?
Pēc kursa veiksmīgas apguves skolēns iegūst pietiekamas valodas prasmes, lai varētu sazināties ar
dzimtās lietotājiem samērā brīvi un spontāni, turpināt mācīties svešvalodā, kā arī nākotnē izmantot
apgūto valodu savā profesionālajā jomā.

SVEŠVALODA II (C1)

(angļu / franču / vācu / krievu)
Augstākā līmeņa padziļinātais kurss
Apguves priekšnosacījumi: apgūts pamatkurss “Svešvaloda I” svešvalodā,
kurā skolēns mācīsies šo kursu.
Ko skolēns mācīsies?

Turpinās paplašināt vārdu krājumu, iepazīsies un pētīs kultūras mantojumu, lasīs un analizēs garus,
sarežģītus tekstus no dažādiem avotiem, iepazīs dialektus, valodas lietojuma vēsturiskos aspektus
un zemtekstus, apgūs valodu saziņai starptautiskā akadēmiskā vidē, mācīsies rakstīt esejas, izstrādāt
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pētniecības projektu vai prezentāciju; veidos labi strukturētus, detalizētus tekstus par sarežģītiem
jautājumiem, piedalīsies diskusijās, debatēs, uzstāsies ar prezentāciju.

Kā tas notiks?
Skolēni lasīs un rakstīs dažādus tekstus, lasīs nevis mācību grāmatu, bet gan oriģinālliteratūras darbu
(piemēram, stāstu, romānu, lugu), salīdzinās lasīto oriģinālliteratūras darbu ar ekranizāciju; tulkos teksta fragmentus un salīdzinās savu tulkojumu ar jau publicētu tulkojumu, organizēs konferenci, gatavos
prezentācijas un prezentēs tās, analizēs savu un klasesbiedru paveikto, piedalīsies diskusijās. Skolēni
arī veidos vizuālo materiālu, integrējot daudzveidīgus teksta formātus (grafikus, attēlus, ilustrācijas u. c.).

Kam šis kurss noderēs?
Šis kurss noderēs tiem, kuri vēlas turpmāk izmantot apgūtās svešvalodas prasmes augstākās izglītības
iestādē, lasīt un veidot sarežģītus specializētus tekstus svešvalodā konkrētā nozarē, profesijā (piemēram, filoloģijā, jurisprudencē, kādā IKT nozarē). Pēc kursa apgūšanas valodas prasmes pietuvojas
izglītota dzimtās valodas runātāja un rakstītāja līmenim.
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Valsts izglītības satura centra īstenotā
projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”
mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi
ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības
saturu un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu
dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas,
prasmes un attieksmes.

© Valsts izglītības satura centrs
Darbu drīkst izmantot vispārējās izglītības programmu īstenošanai mācību
procesam atbilstošā apjomā nekomerciālos nolūkos.

www.skola2030.lv

6

