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Formulās balstīta pieeja jāsaprot kā darbs ar
vārdu virknēm, kuras cilvēki mēdz atkārtoti
izmantot noteiktās situācijās, un daudzas valodas
konstrukcijas ietilpst šajā kategorijā. Idiomas
(That`s a piece of cake! Tīrais sīkums! Es to varu un
izdarīšu!), frazālie darbības vārdi angļu valodā,
kam atbilst latviešu valodas frāzes (go on - tāpat
turpini tālāk, get up - celies augšā), vārdu
savienojumi (rīta kafija, stipra kafija, grāmatas
atvēršanas svētki) un citi noderīgi, plaši izplatīti
vārdu savienojumi tiek uzskatīti par sava veida
formulu kādā valodā. Lai apgūtu valodu L2  līmenī,
formulveida izteicieni var palīdzēt ļoti plaši.
Nosauksim dažus: labāka gramatikas zināšanu
apguve,jauns vārdu krājums, valodas izpratnes
veidošana ar sociālu un kultūras kontekstu
palīdzību. Turklāt daudzas frāzes ir saistītas ar
nacionālo kultūru, piemēram, angļiem ,kuri dievina
tēju, frāze It`s not my cup of tea! nozīmē pilnīgu
neieinteresētību. Bet latvietis teiktu: Tas nav
mans “lauciņš”!  Mēģinot definēt valodas formulu
jēdzienu, zinātnieki ir izmantojuši
plašuterminoloģiju, kā piemēram, stabilas
vārdkopas (lexical phrases), valodas elementi
(chunks), teikumu virknes (sentence strings),
”pārkārtojamas” valodas vienības (pre-fabricated
chunks), frazeoloģismi (idiomatic expressions) un
citus. Taču par visaptverošāko definīciju visam
iepriekšminētajam tiek ņemta lingvistes Alison
Wray (2002) dotā:
….vārdu secība, nepārtraukta vai saraustīta, kura
ir vai šķiet, ka ir pārkārtojama, un tas  nozīmē, ka
tā tiek saglabāta atmiņā un atsaukta, kad
nepieciešams to izmantot neatkarīgi no runātāja
vecuma un neanalizējot gramatiku  (9.lpp.)

KĀPĒC MĀCĪT
VALODU,
IZMANTOJOT
VALODAS
FORMULĀS
BALSTĪTU
PIEEJU?

 

Kāpēc formulās balstīta valodas apguve ir
tik nozīmīga?

Daudzi cilvēki, pirms guvuši iespēju studēt
vai strādāt ārzemēs, ir mācījušies svešvalodu
pat ilgāk nekā 10 gadus, taču, neraugoties
uz skolā pavadīto laiku un izlietoto enerģiju,
bieži vien sastopas ar komunikācijas
problēmām, kad mēģina lietot svešvalodu
L2. Komunikācijas spēju trūkums svešvalodā
var radīt situāciju, kad sabiedrība šo
studentu uztver negatīvi, un tas savukārt
kavē viņa integrēšanos (Foster,2009). Bez
tam daudzos darbos ir nepieciešamas gan
svešvalodu prasmes, gan augsta līmeņa
saziņas prasmes.
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Piemērs. Strādājot viesmīlības nozarē:  lai klienti justos apmierināti, ikvienam
jābūt spējīgam uzrunāt viņus draudzīgi, pārliecinoši, niansēti….
Līdzīga situācija ir birojā: strādājot komandā, katram jārunā  noteikti,
pārliecinoši, taču neaizvainojoši, bet saglabājot atvērtību, kas ir vēl viena
grūta lieta un visai niansēts uzdevums svešvalodas lietotājam. Tā kā valodas
formulu lietojums neapšaubāmi saaužas ar sociāli-kulturālo kontekstu, tad
formulās balstītu valodas modeļu izmantošana ir ļoti noderīgs paņēmiens
komunikācijas prasmju apguvei svešvalodā, kas pārsniedz sākotnējo prasmi
veidot teikumus; šī pieeja māca atzīt to veidu, kurā dzimtās valodas runātāji
sazinās, frāžu niansētās nozīmes (dažreiz tikai kultūras aspektā saprotams to
nozīmīgums) un apjaust, kā kļūt līdzīgam dzimtās valodas lietotāja
izpausmēm, un tādējādi būt pieņemtam vietējā sabiedrībā.
 
Šī rokasgrāmata tika veidotā kā sastāvdaļa ERASMUS+ projektā
“Komunikatīvās kompetences pilnveidošana svešvalodu apguvei no
attāluma” ar mērķi kompensēt pastāvošo valodas formulās balstītai pieejai
nepieciešamo mācību materiālu trūkumu un tādējādi radot iespēju
svešvalodu  apguvējiem pilnveidot komunikācijas prasmes izraudzītajā
valodā. Rokasgrāmata ir paredzēta svešvalodu skolotājiem, lai viņi spētu
ikdienas mācību procesā iekļaut vairāk uz valodas modeļiem balstīta satura
mācību stundu, veicinot savu studentu komunikatīvo kompetenču attīstību.

Izmantojot šo Rokasgrāmatu, jūs pilnībā pieņemat šo atrunu:  Šī Rokasgrāmata ir izveidota tikai un vienīgi projektam
Icomproject (2020-1-UK01-KA226 VET- 094510) un ne citu iemeslu dēļ un tādējādi nevar atsaukties uz jebkādu trešo

pusi.
Rokasgrāmata nav padoms un par tādu nav jāuzskata. Ne Apvienotās Karalistes valsts iestādes, kas atbild par
programmu ERASMUS+ (Valsts iestāde), ne Apvienotās Karalistes valsts aģentūra ,kas atbild par programmu

ERASMUS+ (Nacionālā aģentūra), ne jebkura persona , kas rīkojas to vārdā, nevar tikt saukta pie atbildības par šīs
rokasgrāmatas un tajā ievietotās informācijas izmantošanu. Valsts iestāde un Valsts aģentūra nav pārbaudījušas un

nesniedz nekādus apgalvojumus vai garantijas par šīs rokasgrāmatas kvalitāti, raksturu, efektivitāti vai citiem
aspektiem, kā arī par šajā rokasgrāmatā ietvertās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai atbilstību. Ja vēlaties izmantot

šajā rokasgrāmatā iekļautos materiālus, jūs piekrītat, ka šos materiālus sākotnēji izstrādājusi AK ERASMUS+ Valsts
Aģentūra.

 



PIRMĀ  NODAĻA: VALODAS
FORMULU APGUVES
PRIEKŠROCĪBAS

 VALODAS FORMULU izmantošanai
jebkuras svešvalodas apguvē ir būtiska
loma, jo tās dod virkni priekšrocību. Šajā
nodaļā tās tiks izpētītas un sasaistītas ar
uztveres jeb pasīvajām prasmēm (lasīšana
un klausīšanās)  un produktīvajām jeb
aktīvajām prasmēm (runa un rakstīšana).
Kopumā ņemot, valodas formulās balstīta
valodas mācīšanās tiek saistīta ar vispārīgu
valodas zināšanu līmeņa paaugstināšanos:
gramatikā,brīva valodas plūduma ziņā,
pragmatikā, vārdu izvēlē ,kas līdzīga
dzimtās valodas lietotāja izvēlei, un pat
kultūras procesu izpratnē.
Katrs no šiem aspektiem tiks detalizēti
aplūkots šajā nodaļā. Valodās ir liela 
 formulveida izteicienu bagātība, bet tik un
tā studenti parasti sāk mācīties ar šāda
veida iepazīšanos:  Kā tev klājas?  No
kurienes tu esi? Šos izteicienus var precīzi
lietot bez gramatikas pamatzināšanām.
Mācīšanās sākumposmā studenti jūt
saviļņojumu, pielietojot jaunās zināšanas,
un redz iespējas turpmākam pielietojumam.
Citiem vārdiem runājot, studenti gūst
labumu no valodas formulām, tiklīdz tās
absorbējuši un likuši pamatu turpmākai
valodas apguvei.

Komunikatīvā kompetence

Visbiežāk formulveida izteicienus nevar
analizēt, ņemot atsevišķus vārdus. Frāze
starp citu (by the way) iegūst savu nozīmi
kā viena teksta vienība, nevis atsevišķi
vārdi. Tieši tāpēc, ka valodas frāzes nav
analizējamas pa sastāvdaļām, valodas
formulu apguve ir liels izaicinājums
svešvalodas apguvējiem.

Vārdu savienojumi (nepareizs gājiens)
Iespraudumi (starp citu, zināmā mērā)
Noformulēti izteicieni (nekādā ziņā!)
Teikuma sākuma frāzes (Man patīk
veids, kā…..)
Darbības v. modeļi (ar elkoņiem
izlauzt ceļu)
Idiomas un populāras frāzes (zelta
vidusceļš; ceļš , kas jānoiet)

Formulveida izteicieni aptver ļoti plašu
diapazonu un sastāda vairāk nekā pusi no
runātā teksta, daži pētnieki pat novērtē,
ka 80% no runas .
Saskaņā ar MICHAEL LEWIS rakstīto (The
Lexical Approach, 1993) valodas
formulveida kategorijas ir :

VALODAS FORMULAS: ĪSI
FAKTI 
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Viena svarīga valodas formulu
saglabāšanās iezīme ir tā, ka mūsu
smadzenēs tās drīzāk saglabājas kā
veselums, nevis atsevišķas daļas.



Raugoties no pozitīvās puses,ir tā, ka
studenti ar labām valodas formulu apguves
prasmēmspēj gramatiski precīzāk 
 savirknēt vārdus. Viņu runa vairāk līdzinās
dzimtās valodas lietotāju teiktajam, un
tādējādi viņi tiek vieglāk saprasti un
uztverti.
Vēl viena priekšrocība - jau no paša
svešvalodas apguves sākuma studentiem ir
iespēja piadalīties īstā komunikācijā. Jau
pirmajā mācību dienā, izmantojot gatavas
frāzes, nevis tikai atsevišķus vārdus,
studenti var sarunāties, pat nezinot
gramatikas likumus. Šāda veida
svešvalodas mācīšanās nodrošina
studentus gan ar valodas struktūrām, gan
izklausās samērā dabiski arī dzimtās
valodas lietotājam.
Valodas formulas ir ļoti noderīgas
svešvalodas apguvē,it īpaši augstākai
valodas apguves pakāpei.
Faktiski ir tā : pētījumi parāda, ka studenti
ar augstu svešvalodu zināšanu līmeni, bet -
bez labām valodas formulu zināšanām
tomēr uzrāda zemākus rezultātus
standarta testos un tiek zemāk vērtēti
dzimtās valodas lietotāju vidē, neraugoties
pat uz augsta līmeņa gramatiku un izrunu.
Pāreja no valodas mācīšanas
dekontekstualizētā veidā galu galā var
novest pie sabiedrības ar integrācijai labāk
sagatavotiem pilsoņiem.

Ir pierādīts, ka valodas formulu
izmantošana paaugstina valodas apguvēju
pašpaļāvību runājot un motivāciju turpināt
mācīšanos.
Valodas apguvēji jūtas ērti, paļaujoties uz
precīzām, zināmām frāzēm, tāpēc mazāk
vilcinās un jūtas drošāki, zinot , ka
izraudzītās valodas struktūras ir pareizas,
precīzas un izklausās dabiski. Tas noved pie
augstākas motivācijas. Motivācijas trūkums
svešvalodu apguves laikā ir visai izplatīta
parādība, it īpaši, ja studenti piedzīvo
vilšanos, kad pēc mēnešiem vai pat gadiem
ilgas mācīšanās viņi nespēj sarunāties ar
dzimtās valodas lietotājiem.
Rokasgrāmatā tiks iztirzāts, ka un kā
valodas formulas palīdz studentiem
apjaust reālai videi nepieciešamo valodu,
tādējādi nodrošinot izpratni un pārliecību
par iespējamo komunikāciju ārpus
nodarbībām. Cilvēkiem, kuri gatavojas
pārcelties uz citu valsti darba dēļ, tas ir
īpaši svarīgi. Brīva, loģiska, atbilstoša runa
tevi novietos kandidātu saraksta sākumā.

Mācību metožu maiņa

Pašpaļāvība un motivācija

Ar mūsdienu mācību metodēm 
 galvenokārt attīsta 4 pamatprasmes:
lasīšanu, klausīšanos, rakstīšanu un runu.
Skolotāji palīdz un paaugstina skolēnu
sniegumu, izmantojot dzīves situācijas, 
 tādējādi pārbaudot gan vārdu krājumu,
gan gramatiku, utml.

pn
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Tomēr joprojām ir “dzīva“ tendence
balstīties uz jaunu vārdu iegaumēšanu, un
valodas apguves procesā formulveida
valodas struktūras nesaņem līdzvērtīgu
uzmanību.
Neapšaubāmi, ka vairākvārdu izteicieni ir
būtiski, mācoties valodu, un izglītotāji ir tie,
kas veido izpratni par šo izteicienu izplatību
un nozīmīgumu ikdienas komunikācijā.

pn
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Audzēkņiem ir tieksme iegaumēt
atsevišķus vārdus, nevis nostiprinājušos
izteicienus, un pāreja no atsevišķiem
vārdiem uz jau gataviem teikumiem var tikt
pakāpeniski piemērota B1 (klasificēts kā
neatkarīgs apmācāmais)  līmenim, kas ir
plaši pieprasīts kā minimālais valodas
zināšanu līmenis dažādās darba un
izglītības jomās.
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diezgan svarīgi pieminēt, atspoguļo cilvēku
domāšanas pamatmodeļus.
Kad izglītojamie izveido  valodas  frāžu
kopumu, par kurām viņi skaidri zina, ka uz
tām var paļauties, viņi jūtas droši valodas
lietotāji.
Atkarībā no frāzes jānomaina tikai daži
vārdi, un tādējādi kļūst skaidrs arī
gramatikas likums.
Piemēram, latv. valodā darbības vārdu
vēlējuma izteiksmes visās personās veido
no tagadnes celma, pievienojot -tu
tiešajiem darb. vārdiem un -tos
atgriezeniskajiem darbības  vārdiem.
Nomainot vietniekvārdu, iegūstam dažādus
teikumus, kā piemēram, Vai tu varētu
atvērt logu?  Vai jūs varētu ierasties agrāk?
Vai mēs rīt varētu sākt puksten desmitos?
Tādējādi gramatiski precīzu teikumu
veidošana ir atkarīga no apjomīga valodas
formulu pielietojuma.
Gatavi “valodas gabali” (chunks)  vai
vēlamās vārdu virknes ir nozīmīgi elementi
valodas apguvē un pielietošanā. Šo
formulveida valodas elementu skaitā
jāiekļauj vēsturiski nostiprinājušās frāzes,
kā piemēram, no otras puses raugoties,
visā visumā, kopumā ņemot, Viņš ir atkal
zirgā!  vai pat teikumu modeļi : Jo vairāk, jo
labāk.
Īsa dialoga piemērs ar vairākiem
formulveida izteicieniem:
-Vai ilgi izturēji tajā ballītē?
-Nē, taču! Taisījos prom,  tiklīdz ēdiens bija
cauri.
Studenti, kuri vēl nav pilnībā apguvuši
kādas valodas gramatiku, turpina lietot
uzkrātās frāzes, izteicienus, valodas
elementus, un tad kļūdīšanās iespējamība ir
mazāka.

Drošības zonas
Tradicionālais skatījums redz šīs frāzes kā
“pārakmeņojošos”(fosīlijas) valodas
fragmentus, taču idiomas un sakāmvārdi
nav tikai lingvistiski “rotājumi”
(ornamenti!),kas domāti kādas personas
mutvārdu stila izdaiļošanai, bet ir būtiska
valodas sastāvdaļa, kura atvieglo sociālo
mijiedarbību, vairo tekstuālo saskaņu un,

Katrs valodas apguves līmenis no runātāja
pieprasa izmantot noteiktus,
nostiprinājušos izteicienus, idiomas,
vairākvārdu frāzes, slengu un citas runai
nepieciešamas formulas. Svešvalodas
apguvējam diemžēl gramatikas un vārdu
krājuma apgūšana nenozīmē vienīgi brīvi,
plūstoši un precīzi runāt. Ir  vispārzināms
fakts, ka gramatiku ir grūti iemācīties un
grūti iemācīt, bet valodas formulas
svešvalodas apguvējam ļauj uzzināt vairāk
par tās gramatisko struktūru. Ir vērts
padomāt par valodas formulām kā
struktūrām, kuras palīdz “būvēt”izpratni par
gramatiku, vispirms angļu valodā sāk ar
jautājumu How are you? (Kā tev iet?)
neveidojot izpratni par 2.personas formu
are no darbības v. to be, bet vēlāk, kad
mācīsies par darbības vārdiem, tad viņi
sapratīs, ka jau zina teikumu ar to be
formu. Latviešu valodas frāzi Kā tev iet?
iemācoties, vēl nav jāzin, ka personu
vietniekvārds  tu šajā jautājumā ir datīva
formā, bet pakāpeniski tiek apgūti līdzīgi
modeļi : Kā jums iet? Kā mums iet? Un tad
arī sekos visu locījumu apgūšana personu
vietniekvārdiem es, tu, mēs, u.c. Tā kā
valodas apguvējam nav nepieciešams
pilnībā izprast gramatikas likumus, lai
lietotu formulveida izteicienus, joprojām ir
centieni pierādīt, ka tieši šie izteicieni var
kļūt par izejmateriālu svešvalodas
gramatikas struktūru izpratnei.

Gramatika
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Kad gramatikas zināšanu apjoms ir
palielinājies, tad varam paaugstināt
valodas apguvēja pašapziņu, pievienot
sarežģītākas struktūras, plašākas
“pārkārtojamas” valodas vienības (pre-
fabricated chunks) un izmantot jau apgūtās
konstrukcijas.

Izmantosim mazliet sarežģītāku piemēru:
Vēlējuma izteiksmes salikto tagadni veido:
palīga darb. v. būtu + darb. vārds lokāmā
darāmās k. pagātnes divdabja formā ar
galotni -is   vai izskaņām -usi, uši,-ušas.
Ja es to būtu zinājusi, es būtu rīkojusies
citādi.

pn
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Arī tad, ja apmācāmais vēl nav saskāries ar
nosacījuma apstākļa palīgteikumu
veidošanu, iepriekšminētais teikuma
modelis un kaut neliels treniņš var palīdzēt
uzsākt šīs struktūras lietošanu pirms
pilnīgas gramatikas likumu apguves.
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Īsi izsakoties, jo vairāk formulveida
izteicienu apgūts, jo vieglāk saprast un
saprasties ar dzimtās valodas runātājiem.
Kas attiecas uz pauzēm un zināmu
vilcināšanos - pētījumi rāda, ka dzimtās
valodas  runātājiem ir tendence iepauzēt uz
teikuma daļu “robežām”, savukārt
svešvalodas apguvēji iepauzē teikuma
daļas ietvaros. Pamatojums ir šāds: dzimtās
valodas runātāji paļaujas uz formulveida
konstrukciju kopumu, kas nepieciešams
komunikācijai.
Tiek uzskatīts, ka 80% no mutvārdu
izpausmēm sastāv tieši no valodas
formulveida izteicieniem.
Tāpēc ir pilnīgi dabiski, ka, saprotot daļu no
visizplatītākajām frāzēm un tās lietojot,
nepieciešama mazāka piepūle smadzenēm.
Tā rezultātā - mazāka vilcināšanās un
mazāk paužu. Bez tam runātāji tiecas
veidot garāku runu, respektīvi, vārdu
virknējumu bez pauzēm.
David Wood apgalvo, ka viena no pazīmēm,
kas raksturo brīvi plūstošu runu, ir
apjomīgas, garas teikuma daļas. Kad nav
jāsaspringst par katra atsevišķa vārda
nozīmi un savirknēšanu teikumā, tad var
pievērst uzmanību kaut vai izrunai, valodas
plūdumam.

Ātrums

Pētījumi ir konstatējuši, ka formulveida
virknējumi tiek “apstrādāti” ātrāk nekā citi,
ar mazāku kļūdu skaitu, pie tam tas
attiecas gan uz dzimtās valodas lietotājiem,
gan tiem, kas vēl mācās. Kādā pētījumā
angļiem, izmantojot izteicienu take the bull
by the horns (ķerties vērsim pie ragiem)
secināts, ka pārnestā nozīme -risināt kādu
problēmu- ,izmantojot kontekstu, darbojās
ātrāk nekā tiešā - cīkstēties ar dzīvnieku. To
pašu apstiprinājis arī otrs piemērs -idioma-
hit the nail on the head (trāpīt naglai uz
galvas) ticis aptverts ātrāk nekā līdzīga
tiešās nozīmes frāze -hit his head on the
nail (savainoja galvu uz naglas). Ievērojams
mūsdienu pētnieks David Wood konstatē,
ka runas plūdums vienmēr jāsaista ar
tādiem jēdzieniem kā runas vienmērīgums
un secība, valodas plūduma dabiskums un
mutvārdu izpildījuma ātrums.  Tā kā mūsu
smadzenēs formulveida struktūras tiek
apstrādātas ātrāk, šāda veida izteicienu
lietošana atvieglina klausīšanos un
runāšanu.

Daudzi pētnieki un ar dažādām metodēm ir
pētījuši un definējuši jēdzienu: valodas
plūdums (fluency). Valodas plūdums ir
spēja izteikties viegli, bez īpašas piepūles -
to saka vārdnīca. Daudzos pētījumos
jēdziens valodas plūdums attiecināts uz
efektīvu, ātru, vienmērīgu mutvārdu
uzstāšanos, kurā valodas lietotājs
nevilcinās. Tas, ko visi svešvaļodu skolotāji
varētu nezināt, ir, ka valodas plūdumu,
saskaņā ar pētnieciskajā literatūrā teikto,
varot izmērīt kvantitatīvi: runas ātrumu,
pauzes un vilcināšanos, runas ilgumu.

Valodas plūdums
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Valodas plūduma mācīšana ar
valodas formulu palīdzību

Neskatoties uz iepriekšminētajām
priekšrocībām, ko valodas plūdumam dod
formulveida frāžu un izteicienu lietošana,
valodas formulu apguve nevar tikt
uzskatīta par viegli un ātri apgūstamām
zināšanām. Taču daudzi pētnieki ir
konstatējuši, ka valodas izteicieni ir
pateicīgs mācību materiāls, jo veido “tiltus”
starp leksiku un gramatiku, pat tiem, kas
tikko uzsākuši svešvalodas apguvi.
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Mūsu rokasgrāmatas 2.nodaļā tiks
aplūkota viena metode, kā uzlabot valodas
plūdumu, lietojot valodas formulas, tas ir
process, kurš nosaukts par pamanīšanu
(noticing).
Ja students spēj saskatīt vārdu virknes,
viņa smadzenes jau automātiski sāk atpazīt
modeļus un galu galā tie tiek “iegravēti”
ilgtermiņa atmiņā ar pietiekamu
pamatojumu.

11

Pievēršot studentu uzmanību šiem valodas
modeļiem,skolotājs var iesaistīt studentus
pašus dziļākas izpratnes veicināšanā:
iezīmējot formulveida izteicienus tekstā,
izskaidrojot mutiski, liekot saskatīt šīs
struktūras gan tekstā, gan runā, līdz viņi
spēj darboties praktiski. Pētījums rāda, ka
valodas plūduma pilnveidošanai daudz dod
tādas aktivitātes kā “ēnošana” un
diktogloss (īpašs klases diktāta veids).
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Valodas stils

Pragmatika
Jēdziens pragmatika valodniecības aspektā
attiecas uz to valodas  izpētes daļu, kurā ir
ietvertas attieksmes  starp valodu,
vēstījumu un kontekstu. Tas ietver valodas
stilu: formālais vai neformālais valodas stils,
izpratni, ko runātājs saka un ko teiktais
nozīmē, un runātāju mijiedarbības būtību.
Formulveida izteicieni ir ciešā sasaistē ar
pragmatisku pieeju, jo noteikti izteicieni
veic noteiktas funkcijas. Piemēram, frāze Ja
es būtu tavā vietā, es rīkotos…. veic
padomdošanas funkciju, vienlaikus
nebūdama uzstājīga frāze. Idioma just
another day in paradise (tikai kārtējā diena
paradīzē) sarkastiski izsaka kāda
neapmierinātību ar pašreizējo situāciju.
Valodas niansēta uztveršana nav viegla
lieta tam, kuram tā nav dzimtā valoda, bet
ar valodas formulu palīdzību ir iespējams
uzzināt visai daudz par valodas struktūru
pragmatiskajām funkcijām. Atvainošanās
formulas var ietvert salīdzinoši atšķirīgu
nozīmi, piemēram, I`m sorry (Es atvainojos!/
Man žēl!) un izteicieni I`m terribly sorry
(Man šausmīgi žēl!) vai I sincerely apologise
(Es no sirds atvainojos!) Izprotot sociāli-
kulturālās dimensijas, valodas apguvējs
lietos atbilstošu frāzi.

Valodas formulu lietošana vai nelietošana
ietekmē valodas stilu, resp., izraudzītie
izteicieni. Vieni un tie paši izteicieni nederēs
sarunai ar bosu un sarunai ar draugiem.
Izsakot lūgumu darbavietā, lietosim
formālo stilu, piemēram, Vai neiebilstat, ka
nākamajā nedēļā paņemšu brīvdienu? nevis
frāzi  Vai varu dabūt vienu brīvu dienu?
Cilvēkam, kurš tai brīdi nerunā savā
dzimtajā valodā, tas ir sava veida
izaicinājums - izvēlēties atbilstošu frāzi un
valodas stilu.
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Nereti mācību grāmatās ievietotie
lingvistisko struktūru paraugi kā
atvainoties, izteikt piedāvājumu,
uzaicinājumu un lūgumu ir bez konteksta,
un tas noved pie situācijas, ka studenti zina
gramatiski pareizas frāzes, bet nezin
formulvalodas izteicienus, kuri palīdzētu
paust īsto vēstījumu. Piemēram, students
saka: es to negribu (I do not want that), bet
labāk būtu lietot fiksēto izteicienu :Nē,
paldies (No, thank you).
Protams, students nav vēlējies būt rupjš,
bet 1. izteicienu dzimtās valodas lietotāji
varētu tā uztvert. Tādējādi, ir ļoti svarīgi
skolotājiem, kuri vēlas iemācīt īstu
komunikāciju, veidot studentos izpratni par
pragmatisko frāžu eksistenci.
Viens paņēmiens - ar lomuspēlēm.
Skolotājs iedod audzēkņiem sarakstu ar
pragmatiskiem formulveida izteicieniem
(sākot ar ļoti pieklājīgu frāzi, turpinot ar
mazāk pieklājīgu, utt.) - kāda piedāvājuma
noraidīšanai. Studenti izveido dialogus,
demonstrē, bet pārējie novērtē
formulveida izteicienu atbilstību,
piemērotību epizodei un apspriež , kāpēc
piemērota vai nepiemērota frāzes izvēle.
Lomuspēles padara vienkāršāku klasē
iegūto zināšanu izmantošanu reālajā dzīvē.

Pragmatiskas pieejas mācīšana
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Vēl viens visai noderīgs paņēmiens ir
salīdzināt valodas formulveida izteicienus
ar katra dzimtās valodas frāzēm, lai
saprastu nianses un atšķirības starp
svešvalodu un savu dzimto valodu.
Ir valodas, kurās izpausme ir “tiešāka”, un
lūgumi var izklausīties kā pavēles, ko var
pārprast, domājot, ka runātājs ir rupjš, ja
tiek iztulkots pārāk burtiski.
Var būt arī tā, ka kaut kas studenta
dzimtajā valodā skan pieklājīgi, bet nav
pieklājīgi apgūstamajā svešvalodā, un
viendabīgā vidē skolotājs to izskaidro
(piemēram, britu studentu grupa mācās
spāņu valodu). Studenti analizē un apspriež
nianšu atšķirības un pārliecinās, ka
nepārkāpj pragmatikas likumus.

Attiecībā uz arodizglītību   

Arodizglītības kursā pragmatikai  ir noteikti  
jābūt iekļautai, jo lingvistiskās funkcijas ir
absolūti būtiskas, lai saprastos darbavietā
un lai komunikācijas prasmju trūkuma dēļ 
 nezaudētu darbu.
Arodizglītības apguvējiem atkarībā no
specializācijas varētu būt nepieciešami
precīzi formulveida valodas izteicieni (tai
skaitā - ar tehniskiem jēdzieniem un ļoti
specifiskām vairākvārdu frāzēm, ko lieto,
piemēram, tikai bioloģijā un ekonomikā) un
tādi, kas saistīti ar attiecīgās valsts sociāli-
kulturālajām normām.
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Arodizglītības skolu svešvalodu skolotājiem
jāvelta īpaša uzmanība pragmatikai un
reālai dzīvei līdzīgu situāciju ieviešanai
klasē. Autentisku materiālu izmantošana
būtu ļoti nozīmīga.
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Nereti ir piedzīvoti gadījumi, kad pēc ilgu
gadu svešvalodas studijām savā zemē,
cilvēks, ieradies ārzemēs ,tomēr sastopas ar
komunikācijas grūtībām. Vilšanās ir liela, ka
pēc stundām ilgas vārdu krājuma un
gramatikas apguves nevari saprast un
saprasties ar cilvēkiem, kuru valodai jau
veltīts daudz laika. Viens skaidrojums,
kāpēc tā notiek, ir - klasē māca “klases
valodu”, t.i., tādu valodu, kādu cilvēki
reālajā dzīvē nelieto. Pētnieki Pawley un
Syder 1983.gadā formulēja jēdzienu native
-like selection - izvēle, kādu izdarītu
dzimtās valodas lietotājs. Prasme, kuras
pietrūkst daudziem svešvalodu
studentiem, tiek nosaukta par izvēli, kādu
izdarītu dzimtās valodas lietotājs. Izvēle,
kādu izdarītu dzimtās valodas lietotājs, tiek
definēta šādi: tā ir dzimtās valodas
runātāja spēja pārraidīt vēstījuma jēgu ar
izteicieniem, kuri ir gramatiski pareizi un
atbilst nācijas valodas izjūtai. Piemēram,
lai palaistu otru cilvēku rindā sev pa
priekšu, students varētu teikt:  you may
pass in front of me (jūs varat nostāties
pirms manis), bet dzimtās valodas lietotājs
teiktu: Go ahead (uz priekšu), lai gan
iepriekšējā frāze ir gramatiski pareiza, bet
,viņuprāt, situācijai neatbilstoša ,savukārt,
otrā -vispārzināma. Gadu gaitā lingvistiskā
izpēte ir nodemonstrējusi, ka valodas
formulu mācīšanās ir efektīvs līdzeklis, lai
uzlabotu lingvistiskās izvēles prasmi, kas
līdzinātos dzimtās valodas lietotāja leksikas
izvēles prasmei. Tālākā izpēte par to, kuras
mācību metodes kalpo šim mērķim, atklāj,
ka “atslēga” ir gan dzimtās valodas
lietotāju, gan studējošo lielais informatīvais
ieguldījums.

Neveiksmīgas izvēles sekas

Uz klausītāju tās iedarbojas vairākos
veidos, viens, ka viņi novērtē par zemu
runātāja valodas zināšanas. Pilnīgi
pašsaprotami, ka dzimtās valodas lietotāji
saklausa gramatikas kļūdas vai 
 “nedabiskas “ frāzes un tā rezultātā veido
spriedumus. Sekas šai novirzei var būt arī
tādas, ka eksāmenā students saņem mazāk
punktu nekā viņam pienākas, neraugoties
uz prasmju patieso līmeni. Citiem vārdiem
runājot, leksika, kas maz līdzinās dzimtās
valodas lietotāja izvēlei, var “ļauni izjokot”
klausītāju, liekot vinam runātāju novērtēt
zemāk nekā vajadzētu. Vēl ir iespējamas
šādas sekas - gramatiski pareizi, bet
nepazīstami izteikumi klausītājam var šķist
sociālo normu pārkāpums. Ja dzimtās
valodas lietotāji spēj izmantot vienus un 
 tos pašus valodas modeļus dažādās
situācijās, tādējādi piešķirot savu niansēto
nozīmi sarunai, tad cittautietim varētu būt
visai sarežģīti aptvert, kad tos pareizi lietot.
Piemēram, cittautietis varētu kādā
profesionālā situācijā lietot frāzes, kurām ir
sadzīvisks lietojums, tādējādi izklausoties
neprofesionāls savu darbabiedru vidū. Un
otrādi - sadzīviskā izbraucienā cittautietis
varētu iesaistīt pavisam formālas frāzes,
kas klātesošajiem būtu   nepatīkami. 

Izvēle, kas līdzinās
dzimtās valodas
lietotāja izvēlei 

14
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Piemēram, pētījumi ir apstiprinājuši, ka tie
studenti, kuri daudz lasa un klausās
apgūstamajā valodā, krietni uzlabo prasmi
ar savām svešvalodas zināšanām līdzināties
tās  īstajam runātājam.

Izaicinājumi, ar kuriem
sastopas valodas apguvējs

15

Noformulējot pavisam vienkārši, jāsaka, ka
daudz vieglāk sabiedrībā integrējas tie
cilvēki, kuru teiktais  līdzinās dzimtās
valodas lietotāju runai. Dzimtās valodas
lietotāja leksikas izmantošana studentam
palīdz apjaust apgūstamās valodas nianses,
kā arī precīzāk izpaust pašam sevi
savstarpējā komunikācijā. Tas it īpaši
attiecas uz cilvēkiem, kuru nodoms ir
izmantot svešvalodu prasmes darbā, labi
apzinoties, ka situācijai atbilstošas vai
neatbilstošas leksikas izmantošana var
ietekmēt viņa profesionālo karjeru;
komunikācijas prasmes  arvien vairāk tiek
novērtētas darbavietās.

Viens konkrēts izaicinājums ir valodas
apjoms, kas jāapgūst, lai līdzinātos dzimtās
valodas lietotājam. Ideāls gadījums valodas
apguvei veidojas tad, ja izdodas pilnībā
iejusties mērķvalodas runātāju kopienā, bet
ir arī citas iespējas, atrodoties nodarbībās
vai trenējoties individuāli. 
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Kultūras izpratne
Valodas formulas nevar apgūt ārpus
sociāli-kulturālā konteksta. Ir tā, ka valodas
stabilie izteicieni ir ne vien lingvistiska, bet
arī sociāli-kulturāla formula. Kamēr
svešvalodu  students ne vienmēr  var
iztulkot katru valodas izteicienu, ar kuru
sastapies, tad tieši konteksts palīdz labāk
saprast vietējo, apgūstamās valodas 
 kopienu un viņu kultūru. Valodas formulu
apgūšana dod savu ieguldījumu efektīvā
komunikācijā ar izteiksmes skaidrību un
izpratnes vieglumu, kas vienlaikus ir būtiski
priekšnoteikumi kādas kultūras izpratnē.
Valodas formulas ,kā piemēram, idiomas,
bieži atspoguļo mērķvalodas kopienas
kultūru. Jau iepriekš minējām angļu idiomu  
it`s not my cup of tea  (tas nav mans
“lauciņš”), kura atspoguļo britu sajūsmu par
tēju, vienlaikus sniedzot komunikatīvi
noderīgu vēstījumu. No otras puses
raugoties, Ķīnā frāze chī le  ma (vai esi
paēdis?) tiek plaši lietota saveicoties, lai
pajautātu, vai otram klājas labi, ar to
apliecinot, cik liela loma ķīniešu kultūrā ir
ēdienam.

Valodas formulas un kultūra.

Mijiedarbība

Valodas formulu lietošana, kā ir pierādījies,
var būt signāls:  tu esi šīs grupas dalībnieks
vai pilnīgi - otrādi: tu esi ārpus mūsu
grupas! Tas nozīmē, ka kādas valodas
izteicienu lietošana vai nu iesaista, vai
atsvešina no kādas šīs valodas lietotāju
grupas. Savā dzimtajā valodā, lietojot
valodas formulas, mēs dodam signālu
saviem vienaudžiem: tu esi viens no
mums/jums.
Ir labi zināms, ka pusaudžiem ir paradums
veidot tikai savai videi izprotamu slengu, ko
nesaprot pieaugušie. Ir valstis un reģioni,
kuri atšķiras ar tikai savai teritorijai
raksturīgām frāzēm, kuras citi nelieto, tādā
veidā iedzīvotāji tieši norāda savu piederību
savai teritorijai. Piemēram, Anglijā ir
izplatīta ikdienas sasveicināšanās frāze You
alright? (vai tev viss kārtībā?). Savukārt
Amerikā šī uzruna izklausītos ļoti savādi, jo
viņi lieto What`s up? (kas notiek? kā iet?)
Atsevišķa cilvēka dzīves kulturālais fons
nosaka valodas formulas, kuras viņi lieto.
Tas viss nozīmē cittautietim , ka   atbilstošu
valodas formulu lietošana palielina
iespējamību, ka tiksi pieņemts un
integrēsies mērķvalodas lietotāju
sabiedrībā, un otrādi - valodas formulu
trūkums būs signāls, ka tu neesi viens no
viņiem un, iespējams, tu tiksi uztverts
negatīvi. Tas, kurš sāk apgūt kādas
teritorijas īpašo leksiku, iespējams,
veiksmīgi integrēsies tajā sabiedrībā,
pateicoties nosliecei: būt grupā vai būt
ārpus grupas. Lietojot tai sabiedrībā
pieņemtās valodas frāzes tu izrādi cieņu tās
sabiedrības normām.
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Valodas formulām ir ļoti nozīmīga loma
valodas socializācijas kontekstā. Iesācējam
ir būtiski izprast jēdzienus laipnība,
hierarhija, sociālā identitāte (tai skaitā -
sociālās lomas un statusi) un savstarpējās
attiecības. Tādējādi valoda ar savu
formulveida izteicienu bāzi kļūst ne tikai
par noslēdzošo posmu socializācijā - kā
līdzeklis, lai cilvēks kopā ar citiem iekļautos
ikdienas dzīvē, bet arī - resurss, lai
jaunatnācēji integrētos mērķvalodas
kopienas kultūrā (ar tās normām, vērtībām,
identitātēm, uzskatiem).
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Nodarbībās klasē

Formulveida izteicieni, frāzes, valodas 
 konstrukcijas  tiek izmantotas valodas 
 uzdevumos ar spēles elementiem, kad
valoda tiek izmantota, lai izveidotu
uzdevumu un arī kā iesaistīšanas
paņēmiens. Piemēram, rotaļveida
aktivitātes, spēles vai mazāk formalizēti
uzdevumi: stāsti , joki.
Valodas spēle varētu funkcionēt kā
izejmateriāls formulveida frāžu radīšanai,
izmantojot eksperimentēšanu. Turklāt
formulveida valodas elementu apguve dod
savu ieguldījumu ikdienas lietu saprašanā,
kamēr ludziņa, dialogs spēcina radošumu.
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Tas ir arī atmiņas treniņš, palīglīdzeklis, pie
tam efektīvs. Šāda veida kombinācija-
valodas formulas un spēles ar /uz valodas
bāzes paaugstina radošumu un valodas
plūdumu, tai pat laikā pievienojot kultūras
un integrācijas aspektu. Tas viss kopā ir
noderīgs resurss.
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OTRĀ
NODAĻA:   
 KĀ   

 JĀMĀCĀS      

VALODAS
FORMULAS

 
Apmācības gaitā jāiziet cauri 3 galvenajiem
posmiem, kuri ir Novērošana, Atsaukšana
atmiņā, Radīšana.
Šī rokasgrāmatas nodaļa pievēršas 1.
posmam - novērošanai, kura vērš studējošā
uzmanību uz formulveida vārdu
virknējumiem un mēģina pārliecināt par to
priekšrocībām un lietošanu.
Skolotāja uzdevums ir informēt studentus
par valodas formulu būtisko lomu valodas
ietvaros un to, kā šīs formulas uzskatāmi
palīdz parādīt labas valodas zināšanas.
Leksiskā pieeja, ko jau iepriekš minējām,
liek uzsvaru uz to, ka valodas mācīšanās
procesā studenti pamana leksiskās vienības
(chunks). Skolotāja loma ir palīdzēt viņiem
izkopt novērošanas prasmi, citiem vārdiem
runājot, pārvērst valodas izklāstu par tās
uzņemšanu jeb apguvi.
Novērošana tiek uzskatīta par ļoti būtisku
posmu otras valodas apguvē, proti, doto
pārvēršot par iegūto.

Vērošana
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Novērošana ietekmē vārdu formu
atpazīšanu, nozīmes šķiršanu; internalizē
valodas ekspozīciju, reģistrējot pazīmes
(novērošana) un identificējot atšķirības
starp doto valodas ekspozīciju un valodas
apguvēju radīto (pamanot atšķirību).
Būtībā ir tā, ka kombinācija - valodas
ekspozīcija (klausoties un lasot)  un vērošana
rada rezultātu, kas jāinternalizē, resp.,
jāpieņem par sev saistošu.
Otrās valodas apguvējiem nebūt nav
pašsaprotami no ilgtermiņa atmiņas atsaukt
formulvalodas frāzes, kā to var izdarīt
dzimtās valodas lietotāji. Iemesls - fakts, ka
valodas formulveida izteicieni vēl nav
kļuvuši par cittautiešu “īpašumu”.
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Kā veicināt novērošanas
prasmju apguvi nodarbībās

Novērošanas prasmes var noslīpēt,
iepazīstinot studentus ar lasīšanas
tekstiem, kuros ir formulveida vārdu
virknes, un tās ir labi pamanāmas.
Mācīt izteicienu virknes varētu šādā
veidā:
1.Paskaidro studentiem, ka dzimtās
valodas runātāji rakstot un runājot
nelieto atsevišķus vārdus vien. Lai
nodemonstrētu labas valodas
zināšanas, ikvienam jāiesaista
iespējami daudz izteicienu abējādi -
gan runā, gan rakstos. Tomēr ir svarīgi
nepārcensties, bet piedāvāt
daudzveidību.
2. Izmanto autentiskus tekstus, lai
atrastu realitātei atbilstošus
formulveida valodas izteicienus.
Noskaidrojiet zināmos un iztirzājiet
tos, kurus viņi vēl nezināja.
3. Pildiet uzdevumus, kuri dod daudz
iespēju atsaukt atmiņā jau zināmos
izteicienus. Pārliecinieties, ka studenti
tos lieto pareizā kontekstā
(skat.nodaļu Pragmatika).

VĒROŠANA:
METODOLOĢIJA

 

Izvairies no uzmanības novēršanas un
centies pievērsties tikai un vienīgi
formulveida izteicieniem, kuri tiek mācīti
Ikdienas nodarbībās lieto jēdzienu
NOVĒROŠANA un aicini studentus
apspriest pamanītās valodas iezīmes
Aicini studentus atsaukt atmiņā
dažādus kontekstus, kuros viņi bija
pamanījuši formulvalodas virknes

Ar mijiedarbības palīdzību, uzdevumus
pildot, studenti pievērsīs uzmanību dotajai
valodas bāzei, tā tiek apgalvots. Dotā
teksta saprotamajā daļā viņi, protams,
pamanīs lingvistiskās vienības, kuras vēl nav
pazīstamas, un tādējādi tas novedīs pie
‘’robiem“ zināšanās. Tas rāda, cik būtisku
lomu mācīšanās procesā pilda
koncentrēšanās. Tā ir neapšaubāmi būtisks
priekšnoteikums vērošanai, pamanīšanai.
Nodarbības laikā valodas parādības
saskatīšanu sekmē aktivitātes, kurās
mērķvalodas pazīmes ir izceltas, lai dotais
pārvērstos par studenta guvumu, zināšanu
uzņemšanu. Ir liels daudzums aktivitāšu
novērošanas prasmju treniņam klasē. Daži
ieteikumi jau tika doti: Vērošana.
Metodoloģija. Ar atgriezeniskās saites
palīdzību arī tiek sekmētas novērošanas
prasmes. Tas ir nākamās apakšnodaļas
temats. Klasē var un vajag apgūt
novērošanas prasmes. Te būs daži padomi,
kā to darīt:



Tad lieciet studentiem identificēt
formulu valodas gadījumus autentiskos
materiālos, kurus viņi jau ir studējuši,
piemēram, video epizodēs vai
uzrakstītos tekstos.

pn
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Māci studentiem ātri pārskatīt 2
dažādus tekstus un pamanīt atšķirības.
Prasi, lai viņi uztver atšķirību
uzrakstītajā tekstā un mazliet atšķirīga
satura audio ierakstā. To pašu var veikt,
izlasot tekstu, tad studentiem
jāpamana atšķirības, salīdzinot to ar
oriģinālu
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Termins situatīvā mācīšanās jāattiecina uz
zināšanu apguvi īpašā sociālā un kultūras
kontekstā. Kad nonākam pie valodas, tad
situācija vai konteksts, kurā jaunu leksikas
vienību apguve notiek, ir ārkārtīgi svarīgs.
Lai no  dažādām runas epizodēm nonāktu
līdz to  jēdzieniskai izpratnei, runātājiem ir
jāsasaista situācija ar atbilstošu valodu.
Valodnieki uzskata, ka lingvistisko
izteicienu izvēle ir tikpat būtiska jēgas
aptveršanai kā pati situācija. Ir zināms, ka
eksistē tādas frāzes, kuras lietojamas tikai
specifiskos kontekstos un piesaistāmas
vienīgi komunikatīvajai izpausmei. Novēlot
veiksmi izrādē, angļi lieto idiomu  break a
leg (salauz kāju), un tā ir domāta tikai šim
kontekstam. Latvieši makšķerniekam novēl:
ne asakas!   un arī tas ir veiksmes vēlējums,
kas attiecināms uz tāda veida epizodi.
Saziņas procesā cilvēki valodu sasaista ar
kontekstu, kurā tā tiek lietota. Tādējādi
runātāji cenšas rūpīgi atlasīt situācijai
nepieciešamo leksiku, balstoties uz savu
pagātnes pieredzi. Tiem, kuriem tā nav
dzimtā valoda, tas prasa apjomīgu
saskarsmi ar mērķa valodu - pēc iespējas
dažādos kontekstos. Svešvalodu skolotāju
uzdevums ir vienmēr padomāt par
atbilstošiem kontekstiem. Valodas
apguvējiem vajadzētu būt gataviem
izveidot asociatīvu “datubāzi” ar valodas
izteicieniem, ko izmantot komunikācijā ar
citiem sarunbiedriem.

Situatīvā mācīšanās
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Kādi ir riski, ja mācās  bez
kontekstiem

Pētījumi par valodas formulu virknēm
atbilstošos kontekstos ir uzrādījuši
cittautiešu tendenci vispirms uztvert
izteiciena vārdu burtisko nozīmi, un tikai
tad metaforisko, un tas ir saistāms ar
sociālkulturālās pieredzes trūkumu.
Piemēram, ja sarunas noslēgumā anglis
saka we should get together soon (mums
drīz vajadzētu sanākt kopā), tad
cittautietis to saprot kā aicinājumu turpat,
uz vietas vienoties par nākamo tikšanos,
bet dzimtās valodas lietotāji zina, ka tas ir
pieklājīgs veids, kā pateikt: Man patika šī
saruna, bet tagad man ir  jāiet.
Neiejūtoties tamlīdzīgā situācijā, 
 cittautietim ir ļoti grūti uztvert tāda veida
frāzes jēgu. Sociālkulturālo, situatīvo
zināšanu trūkums vienkārši var novest pie
lielākiem pārpratumiem, no kuriem būtu
iespējams izvairīties, apgūstot kontekstam
atbilstošas valodas formulas. Bez šīm
specifiskajām zināšanām cittautietis riskē
pārkāpt sociālās normas, atstājot negatīvu
iespaidu par sevi.

Valodas formulu apguve
atbilstošā kontekstā

Kā apgūt kontekstam atbilstošas valodas
formulas, ja klase ir tik nošķirta no reālās
dzīves? Apmācāmie gūst vērā ņemamu
labumu no sarunām, debatēm, lomu spēlēm
un tematiskām diskusijām, ja tās dod arī
gandrīz vai autentisku kontekstu efektīvam
mācību procesam.
Ieteiktās aktivitātes ir vērstas valodas
situatīvās mācīšanās virzienā, kuru īstenojot
skolotāji rada un pārrada, cik vien iespējams,
realitātei tuvu kontekstu.



Skolotājiem būtu vienkāršāk, ja varētu
izsniegt formulveida izteicienu sarakstu un
izskaidrot to lietošanu, bet tas diemžēl
nepalīdzētu cilvēku prātos veidot saikni
starp valodu un kontekstu. Tā vietā
skolotājiem vajadzētu izvēlēties aktivitātes,
kuras simulē īsto dzīvi.
Mūsdienās pieaugoša tendence ir
paplašinātās realitātes (AR-augmented
reality) izmantošana, simulējot dažādas
situācijās, kurās students nonāk veikalā,
birojā vai kādā citā vietā, ko programmatūra
var izveidot. Ja šāda veida tehnoloģija nav
pieejama, var izmantot tādu virtuālo vidi kā
tiešsaistes valodu mācību kopienas, kurās
studenti sarunājas par doto tematu. Ja nav
nekādu tehnoloģiju, tad reālās dzīves
situācijas var atdarināt ar lomu spēlēm vai
debatēm, kurās studentiem dod tematu un
viņiem jāpieskaņo kontekstam atbilstoša
valoda.
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Nemot vērā visu iepriekš teikto, jāsaka, ka
situatīvā mācīšanās var dot savu
ieguldījumu efektīvā formulvalodas frāžu
apguvē, ja tā ietver valodas saikni ar 
 dzimtās valodas runātāju sociāli kulturālo
kontekstu.
Ja, mācot formulveida izteicienus, situācijas
dominē pār abstakcijām, tad apmācāmie
gūst plašāku mērķvalodas sociālās un
kulturālās vides  priekšstatu, un tā visa
rezultātā iegūst vērtīgu pieredzi, kas līdzinās
patiesām dzīvessituācijām. Šis process
viņiem ne tikai palīdzēs apgūt jaunu
formulveida leksiku, bet arī ļaus to atsaukt
atmiņā un izmantot pareizā kontekstā.



Viens liels ieguvums no autentiskajiem
materiāliem ir tas, ka studentiem būs
iespēja sastapties ar izteicieniem, kuri ir
izplatīti realitātē, bet ne tik bieži klasē. Jau
tika minēta plaši izplatīta pieredze, ka pat
pēc gadiem ilgas mācīšanās, beidzot
komunicējot mērķvalodā, cilvēki piedzīvo
vilšanos, jo veids, kādā komunikācija notiek
īstajā dzīvē, nelīdzinās īpaši veidotajiem
mācību materiāliem. Audzēkņi labāk
sagatavojas saskarsmei ar vietējo kopienu,
ja viņi apgūst ikdienas izteicienus, ko varēs
lietot dažādās situācijā. Mūsdienās ir
pieejama liela tiešsaistes resursu
daudzveidība. Piemēram, valodu mācīšanās
aplikācijas, neskaitāmi audio-vizuālie
krājumi (gan profesionāļu, gan amatieru
veidoti; ar subtitriem, tekstiem un citu
veidu palīgmateriāliem); grāmatas,spēles. Ir
svarīgi izvēlēties un/vai radīt izveidot
atbilstošus resursus, lai sasniegtu studentu
izvirzīto mācīšanās mērķi, kas var būt
izglītībai, savam priekam, imigrācijai,
darbam.

Lai izveidotu stabilu pamatu mācību
procesam, izglītojamajiem nepieciešams
apjomīgs mācību materiāls, kurā izpaužas
dzimtās valodas runātāji. Rokasgrāmatas
nākamā apakšnodaļa iztirzās mijiedarbības
jautājumus, bet šī - plašas mērķvalodas
ekspozīcijas nozīmīgumu bez savstarpējas
mijiedarbības. Pētījumi atklājuši, ka
studentiem, kuri izmantojuši milzumu
autentiskā materiāla (tāda kā TV seriāli,
filmas, grāmatas, blogi, utt. tieši no
kopienas), ir lielāka izpratne par
formulvalodas darbību, un viņi ir spējīgi
atpazīt un lietot frāzes, kas labi izklausās un
ir tuvas dzimtās valodas lietotāju teiktajām.

Autentisko materiālu
izmantošana

Saskarsme ar
dzimtās valodas
lietotājiem
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Vienkārši - saskaroties ar cilvēkiem, kuriem
tā ir dzimtā valodas, izglītojamie var sākt
atpazīt valodas modeļus un sākt tos
paturēt atmiņā. Lasīšana  un TV / filmu
skatīšanās ar tekstiem mērķvalodā arī
palīdz apgūt valodu kontekstā; tur
sastaptie, plaši izplatītie valodas
formulveida virknējumi mēdz atkārtoties
kontekstā, kas aptver visu vēstījumu.
Piemēram, seriāls par nabadzīgiem
Ziemeļīrijas pusaudžiem studentam
atkārtoti demonstrēs, kā īpašu
sociālkulturālo slāņu pārstāvji sasveicinās,
pabeidz sarunu, dod viens otram padomus,
utml. Pētījums, kura mērķis bija salīdzināt
filmās lietoto leksiku ar to, ko lieto reālajā
dzīvē, uzrāda, ka filmās lietotā valoda lielā
mērā atbilst reālajā dzīvē lietotajai, un tas
nozīmē, ka studenti var droši paļauties uz
šo korelāciju.

Piedāvājums dažādiem
apguves līmeņiem

Lai apgūtu formulveida valodas struktūras,
ir nepieciešams milzīgs apjoms
mērķvalodas izpausmju, bet nav “viena
mēra, kas der visiem” ( no “one size fits all”)
- nav vienas vienīgas apmācību metodes.
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Tālāk būs daži ieteikumi dažādu līmeņu
studentiem.

Iesācējiem (A1-A2): Studentiem piedāvā
īsas sarunas  ar pamatizteicieniem un kā
pamatelementu izmanto atkārtošanu.
Runu organizē lēnām un mērķtiecīgi un
ietver tikai dažus izteicienus. Sarunu
“izspēlē” daudzas reizes, līdz studenti to var
izdarīt paši. Vispirms skolotājs iejūtas abu
sarunbiedru lomās.

Vidējam līmenim (B1-B2): Kad skolēni
sasniedz vidējo valodas apguves līmeni, ir
laiks viņiem dot audio-vizuālos materiālus
ar īpašām situācijām atbilstošiem
izteicieniem. Šajā zināšanu apguves pakāpē
vajadzētu prast pamanīt formulveida
valodas izteicienus, izrakstīt tos,
pievienojot savai zināšanu krātuvītei. Kad
studenti tuvojas pārejai uz augstāko līmeni,
tad īpaši nozīmīgi kļūst autentiskie
materiāli no laikrakstiem, blogiem, TV,
filmām, u.c., kurus izmanto kombinējot ar
izziņu rosinošiem uzdevumiem, cik
iespējams formulveida valodas apguves
elementu virzienā.

Augstam līmenim (C1-C2): Šajā pakāpē
studentiem vajadzētu zināt, kā lietot un
mijiedarboties ar valodas formulu palīdzību.
Dažādu veidu mācību materiālos viņiem
vajadzētu atrast piemērus, tad pašiem
izveidot atbilstošu sakarīgu runu un to
apgūt. Sarežģītāku un izaicinošāku
autentisko materiālu skaitā vajadzētu
ietvert klasisko literatūru vai dzeju, vai kādu
jaunāko ziņu rakstu.



Īsta mijiedarbība  

 apgūstamajā
valodāMijiedarbība svešvalodā iespējama dažādās
kombinācijās: skolotājs - students;
students - students; students - teksta
autors;  students - vietējas kopienas
cilvēks. Viens no visefektīvākajiem valodas
apguves veidiem ir īsta komunikācija.
Komunikācijas veiksme/neveiksme ir
atkarīga no tā, vai abi runātāji saprot viens
otru. Mijiedarbība var neizdoties, ja ir slikta
izruna, neprecīzas gramatiskās formas,
nepareizs leksikas lietojums vai neatbilstoši
valodas izteicieni, tāpēc, cik vien iespējams,
skolotājiem jātrenē studentu
komunikātīvās prasmes, atrodoties klasē.
Komunikatīvā pieeja ir īpaši nozīmīga. Daļa
no skolotāja profesionālās prasmes ir tieši
māka veidot tādas situācijas, kurās
mijiedarbība “dabiski uzplaukst”. Ar
savstarpējās sadarbības palīdzību studenti
bagātina savu valodas krātuvi, kad klausās
vai lasa autentisku lingvistisko materiālu
vai dzird savu studiju biedru teikto
diskusijas laikā. Studenti izmanto visu, ko
apzināti vai sadzīviski absorbējuši  ar mērķi-
tikt saprastiem: īstās dzīves epizodēs
mērķis ir pateikt iecerēto. Bez tam viņi gūst
praktisku pieredzi, veidojot vēstījumu no
dzirdētā, jo izpratne, saprašana ir pamats
radīšanai.
Pētnieks David Wood (2002) izceļ saikni
starp īstu mijiedarbību apgūstamajā valodā
un valodas izteicieniem, konstatējot, ka “ tā
ir vienīgi spontāna saziņa, kurā izpaužas  
acumirklīga un elastīga formulvalodas frāžu
atlase”.
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Šķiet, ka mijiedarbība ir risinājums valodas
formulu apguvei. Valodas formulas veic
īpaši svarīgu lomu, lai dalībnieki varētu
saziņas mērķus īstenot kopā, atbalstot
viens otru ceļā uz īsto vārdu virknējumu
atrašanu katrai atsevišķai reizei.

Atgriezeniskā saite un
mijiedarbība

 Ja students nav ticis saprasts, sarunbiedrs
viņam to darīs zināmu, vienā vai otrā veidā
pavēstot, ka nekas nav pateikts. Tā ir viena
no  ļoti būtiskām lietām. Līdzīgi ir saņemt 
 atbildi, kas nekādi nesaistās ar uzdoto
jautājumu. Vai  tā saucamā pārstrādāšana
(recast), kas nozīmē, ka sarunbiedrs ķļūdaini
pateikto teikumu pasaka pareizi.
Atgriezeniskās saites saņemšana ir
mijiedarbības neatņemama sastāvdaļa, jo
pretējā gadījumā students neuzzinātu par
savu kļūdu un nezinātu, kā to izlabot.
Izglītojamie veido diskursu, kurā viņiem
jāizpauž savi nodomi attiecībā uz
komunikatīvajām aktivitātēm, bet
skolotājiem jāmudina to darīt mērķtiecīgi,
koncentrējoties uz konkrētām leksiskām
formām, lai zināšanas pārietu no īstermiņa
uz ilgtermiņa atmiņu. Studentiem var prasīt
koncentrēties tikai uz konkrētu vārdu
virkņu sarakstu. Tas uzturēs
koncentrēšanos,  un abi sarunbiedri zinās
pieejamās frāzes, tādējādi atvieglojot arī
atgriezeniskās saites sniegšanas procesu.
Mijiedarbība ar dzimtās valodas runātājiem
ir laba pieredze formulvalodas aspektā.



Mijiedarbība vispirms ļauj pieredzēt un
novērot  valodas formulu darbību
autentiskās  kombinācijās, pēc tam
pārbaudīt pašu lietotās frāzes un saņemt
atgriezenisko saiti. Rakstveida
komunikācija (epasts vai saziņa) arī palīdz
apgūt kādas valodas formulveida teikumus.
Lai gan mutiskai mijiedarbībai ir lieliski
rezultāti, nevajadzētu aizmirst arī rakstiskos
avotus.

Interaktīvi uzdevumi
Formulveida virknējumi pieder pie valodas
elastīguma veicinātājiem. Izanalizējot
valodas lietojumu mazas grupas ietvaros,
vienā pētījumā tika secināts, ka audzēkņi
sadarbojās un viens otru iedrošināja lietot
valodas formulas, lai saruna veiksmīgāk
virzītos uz priekšu.
Vēl viens veids, kā studenti sadarbojoties
veicina atbilstošu formulveida virknējumu
izmantošanu, ir uzdevumi, kas ietver ar
informāciju aizpildāmos tukšos laukumus
(mozaīkmīklas-jigsaws); studenti šos
uzdevumus veic mazās grupiņās, tad
pārgrupējas un salīdzina izdarīto. Ir tāds
interaktīvais uzdevumu veids, ko sauc par
sajaukto mozaīku (mingled jigsaw):
studentiem tiek iedots teksts izlasīšanai -
ar viņiem zināmām formulveida struktūrām.
Pēc tam  viņiem jāatsauc atmiņā viss
teksts, izmantojot t.s. kolektīvās zināšanas,
proti, sadarbojoties un “uzbūvējot” tekstu
no jauna. Ieteicams šo uzdevumu vispirms
izpildīt mutiski, tad rakstveidā, kad  viņi būs
kļuvuši zinošāki. Viena variācija varētu būt
šāda: studenti saņem teksta fragmentus,
kuri jāiegaumē, tad izstāsta grupasbiedram
un otrādi, līdz abi apguvuši abus teksta
gabaliņus. Šis uzdevums satur īstu
mijiedarbību un piedāvā krietnu
atkārtojumu devu, kas ir būtiski, lai
formulveida struktūras nostiprinātos
ilgtermiņa atmiņā.
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autentisku materiālu klausīšanās, ko
izmantot kādās produktīvās aktivitātēs
klausīšanās un runāšana par attēliem
un objektiem, lomu spēles, tēlošana un
diskusija
kopīgi uzdevumi
tādu filmas ainu analīze, kurā
sadarbojas dzimtās valodas runātāji
dzejas lasīšana un dzejas sacerēšana
dialogu un ludziņu sagatavošana
starpkultūru mijiedarbība: viedokļu
apmaiņa, kultūras vērtību izpratne,
stereotipu atzīšana attiecībā uz
mērķvalodu, diskusijas ar dzimtās
valodas runātājiem
lasītājs un teksts: interpretācija, teksta
izvērsums, diskusija par citiem
variantiem un secinājumi
klases laikraksts vai cits materiāls, ko
piedāvāt lasīšanai
gramatikas mācīšanās ar spēļu, nevis
likumu palīdzību
interaktīva un uz prasmēm orientēta
pārbaude, reālās dzīves situācijas

Vēl daži interaktīvie uzdevumi
izmēģināšanai:



Lai mazinātu atkārtojuma vingrinājumu
dekontekstualizācijas problēmu, skolotāji
var izmantot atkārtošanas efektivitāti,
iesaistot studentus komunikatīvos
uzdevumos. Lai zināšanas tiktu izmantotas
pēc iespējas spontāni, izglītojamajiem
jāiesaistās mērķtiecīgā komunikatīvajā
darbībā, kur izmantoti formulveida
izteicieni. Tā ir lēna virzība no pasīvajām
prasmēm (lasīšanas un klausīšanās) uz
aktīvajām (rakstīšanu un runu) un sāciet ar
atkārtotu autentisku avotu izmantošanu.
Saskarsme ar dzimtās valodas lietotājiem,
kā apspriedām tai veltītajā nodaļā, ir
“atslēga” formulu valodas apguvei; taču tas
nav viegls uzdevums L2 studentiem sakarā
ar šī procesa “necaurredzamo dabu”.
Jāatzīmē, ka atkārtošanas apjomu nosaka
runātāja dzimtās valodas radniecība vai
“tālums” no apgūstamās valodas. Vācu
valodas lietotājam nebūs nepieciešams
angļu valodas frāzi atkārtot tikpat daudz
reižu cik, piemēram, mandarīnu valodas
pārstāvim.
Vēl viens iedarbīgs paņēmiens kā izmantot
atkārtošanu ir mūzika kā mācīšanās
līdzeklis. Mūzikas izmantošanai svešvalodu
apguvē ir daudz pozitīvo aspektu, bet šeit
tos apspriedīsim formulvalodas sakarā.
Daudziem cilvēkiem ir personiskā pieredze,
ka dziesma”paliek prātā”, un tā var nemitīgi
atgādināt par sevi. Lai gan tā var apnikt, tā
nav nevēlama lieta L2 studentam, jo frāzes
uzkrājas ilgtermiņa atmiņā.

Atkārtošana klasē

Atkārtošana
Atkārtošana ir sen zināma valodu
mācīšanas metode, un tā ir bijusi apmācību
un pielietojamās valodniecības uzmanības
centrā. Tradicionāli tā ir tikusi saistīta ar
mehānisku vārdu un frāžu atkārtošanu
(reizēm bezjēdzīgu), līdz tie paliek
ilgtermiņa atmiņā. Lai gan šī metode palīdz
uz ilgu laiku paturēt atmiņā vārdus un
frāzes, tomēr, ja tas netiek darīts pareizā
veidā, tas var kaitēt komunikācijas prasmju
apguvei. Tas notiek tāpēc, ka nav ticis dots
reālai dzīvei atbilstošs konteksts. Izveidojas
stāvoklis, kad students prot pateikt skaņas
un vārdus pareizā secībā, bet neprot
pielietot pareizā situācijā. Viņi būtībā 
 nespēj sasaistīt apgūto ar tā komunikatīvo
funkciju. Bērnībā mācāmies  dzimto valodu,
jo vairāk mums kā bērniem tiek atkārtotas
vārdu virknes, jo vairāk tās mūsu
smadzenēs kļūst par veselu vienību, kura
galu galā nonāk mūsu ilgtermiņa atmiņā.
Smadzenes ir tā veidotas, lai tās atpazītu
un paturētu atmiņā modeļus un asociētu
tos ar noteiktām situācijām, un tas ir veids,
kādā valodas formulas tiek apgūtas L1 . 
Ne vien formulveida izteicienu atkārtošana,
bet arī  atkārtota iespēja tos atsaukt
atmiņā un pielietot dzīvē - abas lietas dod
savu ieguldījumu, lai acumirklī tos
izmantotu dzīvai komunikācijai.
Formulveida valodas struktūru apguve ir
izaicinājums L2 ,tātad svešvalodai, kā jau
iepriekš minēts, un tieši tāpēc viņiem ir
nepieciešams vairāk iespēju izmantot šāda
veida izteicienus.
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Tekstu atkārtošanās kopā ar mūziku un to 
 tendence palikt audzēkņu prātos padara
to par neticami noderīgu valodu apguves
rīku.
Turklāt lielāko mūzikas daļu var uzskatīt par
autentisku izziņas  avotu, jo tā nāk tieši no
mērķvalodas runātāju kopienas. Tā pauž ne
vien veidu, kā dzimtās valodas lietotāji runā
savā valodā, bet arī atspoguļo viņu kultūru.
Dziesmu tekstu analīze ne vien demonstrē
formulvalodas virknējumus, bet arī kaut
nedaudz iemāca par valodas izcelsmes
valsts kultūru. Aktivitātes, kuru pamatā ir
dziesmas, tādējādi ir ļoti bagātīgs
lingvistikas un kultūras  apguves  avots.

Atkārtošanas paņēmiens audzēkņiem
palīdz apgūt pragmatiskās prasmes.
Pragmatiskā atkārtošana ir labi pazīstams
paņēmiens, kas nozīmē  sarunbiedra runas
atkārtošanu. Viens no vienkāršākajiem
piemēriem ir - sasveicinoties izmanto to
pašu frāzi, ar kuru tevi sveicināja; tā ir visai
izplatīta un dabīga izpausme ikdienas
situācijās un arī veidojot attiecības ar 
 sarunbiedriem. Tās pašas lingvistiskās un
kulturālās vides cilvēki, protams, zinās, kad
lietot pragmatisku atkārtojumu, kas ir
formulvalodas frāze, bet L2 runātājiem jau
ir tendence “novirzīties” no sagaidāmā
modeļa. Šādu pieeju L2 students var
izmantot, ja vien tā tiek izmantota
atbilstošā daudzumā un nav pārspīlējumu.

Atkārtošana un pragmatika

1.Ja skolotājs ir paredzējis mācīt frāzes,
ko lieto noteiktā vidē, piemēram, biznesa
sapulcē vai ražošanas cehā, vispirms
mācāmās frāzes skaidri jānošķir, ideālā
gadījumā ņemot tās no autentiska
izziņas avota kā videomateriāla vai
avīžraksta. Pirms lasīšanas vai visas
epizodes noklausīšanās par izraudzīto
frāžu nozīmi diskutē, ļaujot studentiem
izteikt minējumus.
2.Pēc vismaz divreizējas autentiskā
teksta izlasīšanas, video noskatīšanās vai
ieraksta noklausīšanās, studenti iet tālāk
un turpina apspriest frāžu nozīmi, tagad
balstoties uz kontekstu, kurā tās  tika
lietotas, un tad skolotājs izklāsta frāžu
patieso nozīmi. Ja bija klausīšanās
uzdevums, tad var apspriest arī runātāja
balss toni un intonāciju.
3.Nākamais solis: izmantojot šīs frāzes,
studenti izveido savus dialogus, kuros
mēģina ievērot precīzu lietojumu,
demonstrē dialogus, un pārējie studenti
novērtē lietojuma precizitāti un frāžu
atbilstību kontekstam.

Šis ir iedarbīgs un iesaistošs paņēmiens
formulveida valodas frāžu mācīšanai un
to ietilpināšanai īstermiņa atmiņā, bet,
lai tās  uzkrātos ilgtermiņa atmiņā un
varētu tikt uzskatītas par patiesi
apgūtām, būtu nepieciešams vēl vismaz
pāris nedēļu treniņš (līdz mēnesim-
atkarībā no vairākiem faktoriem),
atkārtoti identificējot un lietojot frāzes.

PIEMĒRS: ATKĀRTOŠANA
KONKRĒTIEM MĒRĶIEM
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Viens paņēmiens, kā vingrināties ar
pragmatiskiem atkārtojumiem bez
spontānas komunikācijas spiediena, ir
izmantojot autentiskus audio vai audio-
vizuālos izziņas avotus, tādus kā TV seriāla
epizodes straumēšana vai mērķvalodas
kopienas aplādes klausīšanās, identificējot 
 valodas frāzes, kas lietotas komunikācijas
mērķu sasniegšanai. Kad tās ir identificētas,
students koncentrējas uz frāzes
atkārtošanu tieši tādā veidā, kādā dzimtās
valodas runātājs to lietoja, pievēršot
uzmanību izrunai, intonācijai un
kontekstam, kurā tā tika lietota.
Studentiem, kuri vēl nav sasnieguši augstu
valodas apguves līmeni, skolotājs palīdz
atrast frāzes, pirms māca tālāk.

Patiesību sakot, imitācijas jeb
atdarināšanas process ir ļoti līdzīgs tam, kā
mēs apgūstam savu dzimto valodu; kā mēs
mācāmies runāt: mēs atdarinām tos, kas
mums apkārt, un mācāmies sasaistīt vārdu
virknes ar noteiktām situācijām.
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Mēģiniet pēc iespējas izvairīties no
tiešo tulkojumu izmantošanas un tā
vietā māciet studentam līdzvērtīgu
nozīmi viņa dzimtajā valodā (ja
nepieciešams). Formulveida izteicienus
bieži vien nav iespējams tieši iztulkot,
tāpēc būtu veltīgi un apgrūtinoši likt
studentam to darīt katru reizi.

Kopumā ņemot, svešvalodu apguves
procesā valodas formulu mācīšana ir
vērtīga sastāvdaļa, it īpaši, ja runājam par
konkrētu virzienu, kā piemēram,
arodizglītība ar tās dažādajiem, ļoti
specifiskajiem novirzieniem, to skaitā
korporatīvā leksika, medicīniskā valoda,
tūrisma nozares valoda un tā tālāk.
Profesionālis, kurš strādā rūpnīcā par
tehniķi, nesaskarsies ar tādu pašu runu kā
kāds, kurš strādā klīniskajā laboratorijā.
Skolotājiem jāņem vērā fakts, ka, lai viņu
studenti varētu “pārnest” tālāk to, ko
mācījušies klasē, viņiem jāizmanto formulu
valodas spēks, un skolotājiem jānodrošina,
ka viss, ko viņi māca, kaut kādā veidā
atgādina pielietojumu reālajā dzīvē. To visu
var sasniegt, ja māca valodas izteicienus
atbilstošā kontekstā un klasē izmanto uz
komunikāciju orientētas aktivitātes.
Mēs noslēgsim šo nodaļu ar dažiem
visaptverošiem ieteikumiem, kas balstīti uz
lingvistiskiem pētījumiem par valodas
formulu mācīšanu:

Secinājumi Nodrošini studentus ar aktivitātēm, kas
ir gan komunikāciju veicinošas, gan
iesaistošas, gan patīkamas un izmanto
dažādus kontekstus. Piemēram,
studenti lasa komiksu, pēc tam
skolotāja dotā situācijā izmanto
komiksa daļas, iesaistot formulveida
izteicienus (piemēram, pārveidojiet
mīlas ainu par cīņas epizodi).
Cik vien iespējams, izmantojiet
autentiskus materiālus, lai demonstrētu
un rosinātu pamanīt mērķvalodas
frāzes.
Lietderīgs paņēmiens ir audio-vizuālo
materiālu (ar subtitriem) izmantošana,
lai veicinātu novērošanas prasmes
(iekrāsojot frāzes un apspriežot to
nozīmi). Audzēkņiem vajadzētu veltīt
noteiktu laiku, identificējot  frāzes,
kuras viņi jau ir mācījušies, un
pārrunājot, kā personāžs tās lieto
kontekstā, un aizpildot tukšos
laukumus rakstveida tekstā, kad
noskatījušies epizodi.
Demonstrējiet plašu valodas
pielietojuma klāstu. Mācot B2, C1
līmeņa studentus, ietveriet dažādus
akcentus un izteicienus no dažādiem
reģioniem un  valstīm, kurās
mērķvaloda tiek lietota. Studentiem
jābūt gataviem sastapties ar dzimtās
valodas lietotājiem, kad tie sazinās
reālajā dzīvē, ne vien mācību grāmatu
tekstos.
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TREŠĀ    NODAĻA:
PALĪGMATERIĀLS
SKOLOTĀJIEM

FORMULVALODAS 

MĀCĪŠANAI

Metode - aktivitātes veids,
lomuspēle, diktāts, izpratnes
veicināšana, utml.
Valodas apguves līmenis - sākot ar
A1 (iesācēji) un turpinot līdz C1
(augsts līmenis) saskaņā ar Eiropas
Vienoto Valodu Prasmes Līmeņu
Klasifikāciju (CEFR)

Nākamā sadaļa paredzēta, lai
nodrošinātu svešvalodu skolotājus ar
praktiskiem materiāliem un aktivitātēm,
ko izmantot, lai veicinātu formulvalodas
pielietojumu nodarbībās klasē.
Nodarbību klasifikācija tiek veikta,
ņemot vērā šādus rādītājus:
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Formāts - nodarbība klasē vai tiešsaistē
Prasmes - kura no 4 prasmēm (lasīšana,
rakstīšana, runa, klausīšanās) dominē
nodarbības laikā
Valodas aspekts - kuras lingvistiskās
pazīmes tiek apgūtas (idiomas, izruna,
vārdkopas, uzruna, sasveicināšanās,
utt.)

Pievienotie stundu plāni un materiāli ir
jāuztver kā ieteikumi, tādējādi jūs tos varat
pievienot veidā, kuru uzskatāt par
atbilstošu un vispiemērotāko jūsu studentu
vajadzībām.
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Paskaidro studentiem, ka viņi dzirdēs īsu tekstu un ka viņiem jāpieraksta, cik daudz
iespējams. Izstāsti, ka teksts ir vēstījums draudzenei par iepazīšanos kafejnīcā.

Nevaru vien sagaidīt, lai pavēstītu tev ko jaunu-es vairs neesmu viena!
Pāris nedēļas atpakaļ es kafejnīcā satiku savu sapņu vīrieti! Viss notika tā:
kad bārmenis izsauca manu vārdu, mēs abi steidzāmies pēc viena un tā paša
dzēriena. Izrādījās, ka mums abiem ir vienādi vārdi, un tāpēc mēs abi bijām galīgi 
apstulbuši. Es ierosināju kopā iedzert kafiju, un viņš piekrita. Nespēju noticēt, ka
es biju tā, kura uzaicināja,jo ikdienā bieži vien pārdzīvoju savu neprasmi
komunicēt.
Sarunas gaitā noskaidrojās, ka mums abiem ir daudz kas kopīgs, piemēram,
nosliece uz intraverto pusi un rūgta pieredze ar neveiksmīgām attiecībām.
Patlaban es izbaudu mūsu attiecību sākumu un negribu sacerēties par daudz.
Viss, ko varu pateikt, ir tas, ka ar satraukumu gaidu, ko mums nesīs nākotne.

01
Lasi tekstu skaļi, skaidri un normālā tempā. Iepauzē apmēram 1 minūti un izlasi vēlreiz. Ja ir
nepieciešams, izlasi tekstu vēlreiz.02

Metode: Diktogloss 
Valodas līmenis: B1-B2
Materiāli: Projektors un teksts

Formāts: nodarbība klasē, tiešsaiste
Prasmes: klausīšanās,runa, rakstīšana
Valodas aspekts: izplatīti formulvalodas
izteicieni ikdienas komunikācijā

Izlasi tekstu skaļi vēlreiz un ļauj studentiem mazās grupiņās to kopīgi papildināt.03
Dod laiku 20 minūtes teksta rekonstruēšanai grupās pa 3 vai 4 studentiem.04

Veido 4-6 studentu grupas, tad vēl lielākas, laikopā atjaunotu tekstu, bet nelasi tekstu skaļi.05
Uzaicini studentu grupas izlasīt skaļi savus tekstus. Var piešķirt “apbalvojumu” grupai, kurai
vislabāk izdevies pietuvoties oriģinālam.06
Parādi tekstu uz ekrāna, lai studenti varētu izlabot. Pārrunājiet izcelto frāžu nozīmi, aicini tās
pasvītrot un, ja nepieciešams, pierakstīt to nozīmi.07

Izmantojot šajā tekstā ietvertās frāzes vai kādu daļu no tām, studenti var izveidot savu tekstu.
Tas varētu būt mājasdarbs vai papildu treniņš.
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02
03
04

Dodiet 15-20 minūtes dialoga uzrakstīšanai un sekojiet līdz darbam.05
Katrai grupiņai jāizpilda savs dialogs. Savukārt studiju biedri katru uzstāšanos novērtē,
analizējot, vai bija atbilstošs idiomu lietojums, pareizas gramatiskās formas un konteksts. Ja
studentu vērtējumam nepieciešams papildinājums, to dod skolotājs.06

Metode: Lomu spēle
Valodas līmenis: B1-C1
Materiāli: Projektors un teksts

Formāts: Nodarbība klasē
Prasmes: Klausīšanās un runa
Valodas aspekts: Idiomu lietošana darbā
un sadzīvē

Pārbaudiet, vai studenti saprot idiomas jēdzienu. Paskaidrojiet, ka idiomas jēgu, nozīmi
neveido katra atsevišķā vārda nozīme. Izmantojiet piemēru aiziet pie tēviem, kurš nozīmē
nomirt, nevis kādu apciemot.

01
Noskaidrojiet, vai studenti var nosaukt kādu idiomu, kuras tiek lietotas darbā un sadzīvē.

Pārrunājiet katras dotās idiomas nozīmi un prasiet brīvprātīgajiem nosaukt situāciju, kas
derētu šo idiomu lietošanai.

Strādājot grupiņās vai pāros, studentiem jāizveido 1 minūti gari dialogi, kuros iederētos
skolotāja dotās idiomas. Ja dotās idiomas der, veidojiet dialogu par darbu.

1. Satiek kā cimds ar roku - pāris dzīvo harmoniski, saticīgi
2. Dabūt siltu vietiņu - iekārtoties izdevīgā, labi apmaksātā darbā
3. Pacelt augstāk latiņu – izvirzīt augstākas prasības
4. Pasniegt visu uz paplātes - izlutināt, apgādāt, nodrošināt pat par daudz, neļaujot
satapties ar dzīves grūtībām
5. Būt zirgā - būt elastīgam, prasmīgam; sastopotiesar problēmām, prast rast
risinājumu
6. Ņemt kājas pār pleciem - aizbēgt
7. Dzīvo kā suns ar kaķi -  dzīvo nesaticīgi
8. Dabūt kādu zem savas tupeles - dominēt, regulēt ne tikai savu, bet arī otra cilvēka
dzīvi
9. Izdegtdarbā - pārāk daudz strādāt, līdz rodas fiziskas un garīgas problēmas
10. Nevar savilkt galus - pietrūkst naudas ikdienas eksistencei

Ieteikumi: Mājasdarba uzdevums varētu būt dialoga pārrakstīšana, ņemot vērā ieteiktos labojumus.
Aktivitāti var atkārtot, dodot iespēju visiem studentiem izmantot visas idiomas.

*Mācot zemāka valodas apguves līmeņa studentus, katras idiomas skaidrojumam ieteicams
pievienot slaidu, kurā redzams idiomas lietošanas konteksts.
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Metode: Ēnošana
Valodas līmenis: B1-B2
Materiāli: klips "Pauls Jonass atdzīvina
leģengu par Latvijas karogu!" 45 sekundes:
1.08-1.53;
https://www.youtube.com/watch?
v=pFI5AWLtaDo&abchannel=
SportaStudija un attiecīgais teksts katram
studentam

Formāts: tiešsaiste; nodarbība klasē
Prasmes: Klausīšanās un runa
Valodas aspekts: Izruna un intonācija

Pirmais brauciens - tiešām - tāds neveiksmīgs - kritieni un kļūdas!
Otrais brauciens bija viens no maniem labākajiem braucieniem šosezon! Tiešām - soli
pa solim kāpu uz augšu un apdzinu tos priekšā braucošos, par ko man pašam liels
prieks!
Visu braucienu varēju -tiešām- nobraukt   plus-mīnus vienādā ātrumā. Pirmo reizi
asinis pa brillēm deva vaļā. Pēc tā lēciena kā piezemējos un atsitu stūri pret brillēm ,
pēc divām-trim sekundēm bija pilns ar asinīm. Uzreiz rāvu brilles nost. Es jau skatījos,
kur ir tuvākie ārsti.

Paskaidro studentiem, ka ēnošana nozīmē pēc iespējas maksimāli tuvu atdarināt dzimtās
valodas runātāja intonāciju un izrunu. Informē, ka videoklipa varonis būs pasaules čempions,
latviešu motosportists Pauls Jonass, kura darba sastāvdaļa ir kritieni un traumas.

01
Pirms teksta izsniegšanas noskatieties klipu. Aicini studentus izteikties par sportista
noskaņojumu, izrunu, intonāciju.02

Izsniedz klipa tekstu un noskatieties to vēl 2 reizes. Skolotājs izvēlas, vai formulveida
izteicieni būs pasvītroti vai nebūs.03
Trešo  vai ceturto reizi skatoties, studentiem jāmēģina runāt kopā ar Paulu Jonasu, pievēršot
uzmanību viņa intonācijai un izrunai.04
Cik reizes nepieciešams, tik atkārtojiet! Mērķis-lai studenti justu, ka var runāt kopā ar klipā
redzamo sportistu.05
Sadali studentus grupās, lai viņi varētu diskutēt par atsevišķu grūtāko vārdu izrunu. 06
Ja studenti saņēma kopiju ar pasvītrotiem izteicieniem, tad tagad jāapspriež to īstā nozīme.07
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https://www.youtube.com/watch?v=pFI5AWLtaDo&ab


Metode: Izpratnes veidošana, atkārtošana
Valodas līmenis: A1-A2
Materiāli: klips ”ELĒĢIJA“ Z.Muktupāvels.
R. Pauls.  45 sek.: 0.24-1.09 
https://www.youtube.com/watch=otuOuM
ldvK4&abchannel=M%C5AAZIKASNAMSD
AILEofficial projektors un dziesmas teksts

Formāts: nodarbība klasē
Prasmes: Klausīšanās un runa
Valodas aspekts: Rosinājuma teikumi.
Atkārtojumi.

Pilns teksts Teksts ar tukšiem laukumiem

Debesīs - tālu, tālu snieg - 
It neviens jau neapsnieg…
Klausies, kā runā debesīs sniegs:
- Rīt no rīta tev jāapsnieg!
Jāapsnieg - dziļi, dziļi tai dimdošai un 
Manai pilsētai…
Skumjajiem baltiem jāapsnieg
Debesīs - jau tālu snieg…
Apsnigsim ,dosim godu tiem,
Apsnigsim - par godu skumjajiem!
Skumjajiem svētku nepietiek! 
Snieg, snieg, snieg….

Debesīs - tālu, ------------ snieg
It neviens jau neapsnieg…
------------, kā runā debesīs sniegs:
- Rīt no rīta tev jāapsnieg!
Jāapsnieg - --------, dziļi tai
dimdošai un
Manai pilsētai…
Skumjajiem baltiem jāapsnieg
Debesīs jau ---------- snieg….
Apsnigsim, ---------- godu tiem,
--------------- - par godu
skumjajiem!
---------------- svētku nepietiek!
Snieg, ----------, -------------- …..

02
03
04

Strādājot pa pāriem, studenti salīdzinatukšajos laukumos ierakstīto. Aicini brīvprātīgos
studentus izlasīt aizpildīto tekstu skaļi.05
Izsniedz pilnu tekstu salīdzināšanai vai demonstrē to uz ekrāna. Klausoties un skatoties
videoklipu, nodziediet to kopā ar videoklipa solistu. Nosauciet teikumus, kuros izskan
ierosinājums vai aicinājums. Sameklējiet vārdu atkārtojumus un pārrunājiet, kāpēc tie lietoti.06

Aicini studentus pirmo reizi noskatīties un noklausīties videoklipu ar dziesmas fragmentu. Ja
nepieciešams paskaidro tās nosaukumu. Aicini pievērst uzmanību, ka dziesmas fragmentā būs
vārdu atkārtojumi.

01
Izlasi studentiem dziesmas  tekstu 2 reizes.

Informē, ka studentiem būs jasaklausa rosinājuma teikumi un atkārtojumi.
Izsniedz kopiju ar tukšajiem laukumiem. Izlasi studentiem to, kas tur ir uzrakstīts, ļauj viņiem
pašiem to izlasīt klusām  un tad pajautāt, ja ir nezināmi vārdi.

Studenti saņem uzdevumu aizpildīt teksta laukumus ar atbilstošiem vārdiem, kad noklausījušies
un noskatījušies videoklipu vēlreiz. Ja nepieciešams, klipu var skatīties vairākas reizes.
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Metode: izpratnes veicināšana
Valodas līmenis: B2-C1
Materiāli: Kopija darbam

Formāts: Nodarbība klasē
Prasmes: Runa un klausīšanās
Valodas aspekts: Vārdu savienojumi
(apstākļa v.+ darbības v.)

Sameklē studentu, kurš………

___________________ neprātīgi vēlas atslābināties

___________________ nepacietīgi gaida jauno Jāņa Streiča filmu

___________________ dedzīgi uzsāka svešvalodas mācīšanos

___________________ praktiski nespēj…

___________________ var bezgalīgi stāstīt par kādu dzīvnieku

____________________ ļoti grib pamest šo nodarbību

____________________ skaidri atceras….

____________________ klusām sapņo par garšīgu maltīti

____________________ kaislīgi mīl kādu…

____________________ perfekti orientējas svešā pilsētā

____________________ histēriski spiedz, izdzirdot biti savā tuvumā

____________________ pamatīgi strādāja brīvajā laikā

____________________ prot patiesi motivēt otru cilvēku

02
03

04
Studenti salīdzina teikumus ar saviem studiju biedriem un saņem vērtējumu no 
viņiem un skolotāja.05

Atgādini studentiem vārdu savienojumu būtību un nozīmīgumu, apgūstot svešvalodu
augstākā līmenī. Vārdu savienojumu apgūšana samazina kļūdīšanos, un studentu teiktais
vairāk līdzinās īstai valodai. Šīs nodarbības uzmanības centrā ir vārdu savienojumi, kurus veido
:apstākļa v. + darbības v. 

01
Izsniedz kopijas un paskaidro darba gaitu. Izskaidro katru savienojumu, pievēršot uzmanību
vārdu savienojuma vārdu nozīmēm.

Dod studentiem 15 minūšu laika, lai apstaigātu grupu, uzdotu jautājumus un ierakstītu katrā ailē
cilvēka vārdu. Atkarībā no grupas lieluma cilvēka vārds parādīsies vienu vai vairākas reizes.
Pievērs studentu uzmanību darbības v. laikam (tagadne, pagātne, nākotne) jautājuma teikumos
(Vai tu joprojām vari bezgalīgi ilgi stāstīt par savu suni? Vai tu pamatīgi strādāji brīvajā laikā, kad
dzīvoji kopā ar vecākiem?)

Kad studenti apsēdušies, liec katram izlasīt visu teikumu, ja nepieciešams, veicot 
labojumus.
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