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Ievads

Kursa programmas struktūra

Svešvaloda II (vācu valoda) padziļinātā kursa programmas (turpmāk – programma) 
paraugs ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2019. gada 3. sep-
tembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un 
vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (turpmāk – standarts) noteiktos plāno-
tos skolēnam sasniedzamos rezultātus valodu mācību jomā svešvalodās augstākajā mācību 
satura apguves līmenī. 

Programmā iekļauti: 

• kursa mērķis un uzdevumi; 
• mācību saturs;
• vērtēšanas saturs, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni; 
• ieteikumi mācību darba organizācijai;
• mācību satura apguves norise;
• vērtēšanas uzdevumu piemēri.

Mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un resursu apkopojošs uzskai-
tījums pievienots 7. pielikumā. Mācību saturs programmā ir veidots atbilstoši standartā 
noteiktajiem valodu mācību jomas plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem 
svešvalodai augstākajā mācību satura apguves līmenī.

Programma veidota, paredzot, ka kursa apguvei vidējās izglītības pakāpē tiks atvēlētas 
210 mācību stundas. Taču skolai ir iespējams mainīt mācību stundu skaitu kursā, to nesa-
mazinot vairāk par 15 %. Ieteikumus mācību darba organizācijai skatīt programmas sadaļā 
“Ieteikumi mācību darba organizācijai”. Programmas paraugam ir ieteikuma raksturs. Skolo-
tāji var izmantot šo programmu vai arī izstrādāt savu programmu. 

 

Mācību satura un pieejas akcenti 

Vispārējās vidējās izglītības satura īstenošanas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kurš apzinās 
savas personiskās spējas un intereses mērķtiecīgai personiskās un profesionālās nākotnes 
veidošanai, kurš ciena sevi un citus, padziļina zināšanas, izpratni, prasmes un turpina nostip-
rināt vērtības un tikumus atbilstoši saviem nākotnes mērķiem; atbildīgi, inovatīvi un produk-
tīvi darbojas paša, ģimenes, labklājīgas un ilgtspējīgas Latvijas valsts un pasaules veidošanā. 

 Vidējās izglītības pakāpes loma ir dot iespēju jauniešiem mācīties, iedziļinoties atbilstoši 
viņu interesēm un nākotnes mērķiem, padziļinot un vispārinot pamatizglītībā apgūto 
(10./11. klase) un mācoties dziļāk šaurākā mācību jomu lokā (11./12. klase).  

 Mācību jomā plānotos rezultātus augstākajā mācību satura apguves līmenī skolēns 
apgūst padziļinātajā kursā. Tā mērķis ir sniegt zināšanas, izpratni un veidot prasmes: apzi-
nāti, atbildīgi, radoši un patstāvīgi pārraugot savu izziņas darbību, risinot problēmas nepa-
zīstamās, sarežģītās situācijās, veidojot dziļu konceptuālu izpratni mācību jomā, saskatot 
starpdisciplināras likumsakarības un mācoties patstāvīgi plānot, īstenot, uzraudzīt un izvēr-
tēt produkta radīšanas procesu. 

Apgūstot Svešvaloda II (vācu valoda) kursa mācību saturu augstākajā mācību satura 
apguves līmenī, skolēns prasmīgi lieto izvēlēto svešvalodu, lai lasītu un klausītos garus, 
sarežģītus multimodālus tekstus: daiļliteratūru, filmas, dažādu veidu tekstus plašsaziņas 
līdzekļos un citos avotos; lai saprastu retāk lietotus vārdus un izteicienus, sarežģītas tei-
kumu konstrukcijas, autora tieši un netieši pausto nozīmi, analizētu tos daudzvalodu un 
daudzkultūru kontekstā, kas palīdz uztvert autora viedokli un laikmetu. Kursā tiek attīstīta 
skolēnu prasme veidot skaidrus, labi strukturētus tekstus par daudzveidīgiem tematiem, kā 
arī attīstītas prasmes: mutvārdos paust argumentos balstītu viedokli, organizēt debates/
konferences un piedalīties tajās.

Izmantojamie teksti: stāsti, romāni, dzejoļi, lugas, biogrāfijas, memuāri, filmu/izrāžu sce-
nāriji, reklāmas, afišas, viedokļu raksti, lasītāja dienasgrāmatas/emuāri, recenzijas, diskusiju 
forumi, enciklopēdiju šķirkļi, literārie komiksi u. c.

Galvenais ieguvums skolēnam ir attīstītas pašvadītas mācīšanās prasmes, lai viņā veido-
tos patiesa izpratne par apgūto saturu un viņš prastu risināt kompleksus uzdevumus jaunās 
situācijās un kontekstos. 
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Mērķis un uzdevumi

Svešvaloda II (vācu valoda) kursa apguves mērķis un uzdevumi skolēnam ir:

1) padziļināt svešvalodas prasmes pasaules kultūras mantojuma izpētei un saziņai starp-
tautiskā vidē;

2) analizēt dažādus tekstus daudzvalodu un vēsturiskā kontekstā;
3) veidot skaidru, labi strukturētu, noteiktam stilam un saziņas nolūkam atbilstošu runu 

vai tekstu;
4) izprast un lietot plašu vārdu krājumu un gramatiskās konstrukcijas apgūstamajā sveš-

valodā.

Mācību saturs
Vidējās izglītības pakāpē mācību saturs ir izstrādāts, fokusējoties uz skolēnam būtis-

kāko, lai veidotos lietpratība (kompetence) kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts ilgākā 
periodā. Mācību saturs ir organizēts saskaņā ar mācību satura būtiskākajiem pamatjēdzie-
niem jeb lielajām idejām, kas skolēnam jāapgūst, lai veidotos vienota izpratne par apkārtējo 
pasauli un sevi tajā. Lielās idejas veido obligātā mācību satura strukturālo ietvaru. Tām 
atbilstoši aprakstītas prasības mācību satura apguvei jeb plānotie skolēnam sasniedzamie 
rezultāti, pabeidzot noteiktu izglītības pakāpi.  

Valodu mācību jomas lielās idejas svešvalodām, par kurām skolēns veido izpratni arī 
padziļinātajā kursā:

Valodas loma sabiedrībā
• Katrai saziņas situācijai ir konteksts, kurā laiks, vieta un dalībnieki, savstarpēji vieno-

joties, nosaka saziņas saturu un formu. 
 Augstākajā apguves līmenī skolēni mērķtiecīgi izmanto sev pieejamo daudzvalodu vidi, 

tādējādi bagātinot savu lingvistisko identitāti un apzinoties savu vērtību sistēmu.

• Mēs izmantojam valodu, lai veidotu attiecības, apmainītos ar informāciju, noskaidrotu 
un izteiktu viedokli, izprastu, plānotu un novērtētu savu un citu rīcību. 

 Skolēni mērķtiecīgi meklē sev interesējošu informāciju svešvalodā, izpēta to, salīdzina 
dažādus viedokļus par pētāmo objektu, apraksta pētījuma rezultātus, sagatavojas deba-
tēm un aizstāv savu viedokli, tādā veidā uzlabojot savas svešvalodas zināšanas un rodot 
jaunas iespējas personīgajai izaugsmei un karjerai.

• Valoda ir līdzeklis citu mācību priekšmetu apguvē, lai paplašinātu jau apgūtās zināša-
nas un iegūtu starptautisku pieredzi. 

 Augstākajā apguves līmenī skolēni patstāvīgi integrē svešvalodu un citu mācību jomu 
priekšmetos iegūtās zināšanas un prasmes, lai organizētu un piedalītos konferencē klā-
tienē un tiešsaistē.
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Teksts un tekstveide
• Teksts ir izpētes objekts, kas ļauj izprast verbālās un neverbālās saziņas īpatnības attie-

cīgajā valodā. 
 Skolēni izmanto tekstuālus, vizuālus, audio un video resursus, lai atrastu sev nepiecie-

šamos tekstus, pievēršot uzmanību tajos atrodamiem sociolingvistiskajiem elementiem 
un to lomai saziņā.

 
• Zināšanas par rakstīto un runāto tekstu formu daudzveidību ļauj izvērtēt teksta saturu 

un mērķtiecīgi izmantot tekstus savām personiskajām, profesionālajām un akadēmis-
kajām vajadzībām. 

 Augstākajā apguves līmenī skolēni kritiski izmanto teksta uztveres stratēģijas: lasa iedzi-
ļinoties, tulko, analizē, izpēta tekstveides līdzekļus, izvērtē informācijas kvalitāti, veido 
atsauces uz izmantotajiem avotiem.

• Teksta plānošana, veidošana, uzlabošana un publiskošana ir radošs process, kura laikā 
autors saskaņo savas idejas ar attiecīgās valodas normām. 

 Skolēni plāno un veido dažādas modalitātes tekstus svešvalodā; analizē, rediģē un 
uzlabo savus un citu tekstus atbilstoši izvirzītājiem kritērijiem, publisko tos.

Valodas sistēma
• Valodas apguves stratēģijas ir nepieciešamas, lai apzinātu savas esošās zināšanas, 

mobilizētu nepieciešamos leksiskos un sintaktiskos resursus un plānotu valodas 
izaugsmi. 

 Augstākajā apguves līmenī skolēni analizē savu un citu valodas apguves stratēģiju pie-
mērotību konkrētajai situācijai, plāno savu valodas prasmju attīstību un sniedz ieteiku-
mus citiem.

• Lingvistiskā kompetence ir spēja lietot fonētikas, morfoloģijas, leksikas un sintakses 
zināšanas saziņā. 

 Skolēni analizē kopīgo un atšķirīgo dažādu valodu variantu vai dialektu lietojumā un to 
atspoguļojumu vārdnīcās, lai izzinātu valodas sistēmu; izmanto atpazīto intonāciju un 
izrunu, lai piemērotu savu saziņas stilu attiecīgajai situācijai. 

• Valodas lietotāja identitāti veido dažādu valodu resursu prasmīga izmantošana. 
 Augstākajā apguves līmenī skolēni analizē un izmanto daudzveidīgas sintaktiskās struk-

tūras, lai precīzāk izteiktu savu domu un ievērotu žanra un stila specifiku.

Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību jomā un no tiem atvasinātie 
sasniedzamie rezultāti padziļinātā kursa programmā ir kompleksi – galarezultāts veidojas 
darbībā, kura ietver gan mācību jomas zināšanas, izpratni un prasmes, gan vispārīgās jeb 
caurviju prasmes (turpmāk – caurviju prasmes), gan vērtībās balstītus ieradumus. Katra  
kursa skolotāja viens no uzdevumiem ir tos attīstīt.  

 
Caurviju prasmju apguve un izmantošana ikdienā ir nozīmīgs priekšnoteikums dziļākas 

izpratnes veidošanai  kursā. Vingrinoties izmantot caurviju prasmes  kursam specifiskos 
veidos un situācijās, skolēns vienlaikus ir ieguvis vispārīgas prasmes, kuras varēs izmantot 
visu dzīvi. Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 
vispārējās vidējās izglītības pakāpi, iekļauti programmas 3. pielikumā. 

 
Svešvaloda II (vācu valoda) kursā īpaši attīsta tādas caurviju prasmes kā  

• kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmes, apgūstot citās valodās un kultūrās 
esošos domāšanas paņēmienus un jēdzienus, tādējādi padarot savu domāšanas prasmi 
dziļāku un daudzveidīgāku;

• digitālās prasmes un jaunrades un uzņēmējspējas prasmes, meklējot un apkopojot 
informāciju, izmantojot pētījumu datubāzes, digitālās vārdnīcas, runas un rakstu valodu 
pētīšanas un tekstu rediģēšanas rīkus, gatavojot pētījumu un stenda referātu; 

• pašvadītas mācīšanās prasmes, noformulējot patstāvīgā pētījuma tēmu, apzinoties savas 
intereses, radoši un kritiski pārbaudot savas spējas svešvalodā, patstāvīgi un mērķtiecīgi 
izmantojot daudzvalodu vidi starpdisciplināriem mērķiem; 

• sadarbības un pilsoniskās līdzdalības prasmes, piedaloties konferences (skolā vai vir-
tuālajā vidē) organizēšanā, vadīšanā un vērtēšanā, plānojot laiku, sadalot pienākumus, 
saskaņoti darbojoties, uzņemoties atbildību un palīdzot citiem kopējā mērķa labā, vei-
dojot cieņpilnu verbālu un neverbālu komunikāciju (t. sk. digitālā vidē), pielāgojot savu 
uzvedību un komunikācijas veidu situācijai daudzkultūru vidē, cienot lasītāju un klausī-
tāju, kā arī pieņemot dažādību.
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Vērtēšanas saturs, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Sasniedzamo rezultātu veidi, vērtēšanas formas un 
metodiskie paņēmieni

Programmas ietvaros paredzēti četru veidu plānotie skolēnam sasniedzamie rezul-
tāti: zināšanas un izpratne, prasmes, vērtībās balstīti ieradumi un zināšanu, izpratnes, pras-
mju un ieradumu kombinācijas. Katram sasniedzamo rezultātu veidam ir norādītas būtis-
kas sasniedzamo rezultātu grupas, kuras apkopo standartā noteikto mācību saturu. 

  Zināšanu un izpratnes apguve attiecas uz standartā plānotajiem skolēnam sasniedza-
majiem rezultātiem, kuri parasti sākas ar darbības vārdiem  “skaidro”, “pamato” u. c. Plānoto 
skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns parāda, piemēram, skaidrojot jēdzienus, 
algoritmus, piedaloties sarunās un diskusijās.  

 Prasmju grupas atspoguļo būtiskas priekšmeta specifiskās prasmes, domāšanas un 
caurviju prasmes. Prasmju apguvi skolēns demonstrē darbībā, piemēram, modelē, aprē-
ķina, analītiski spriež, lieto priekšmeta specifisko valodu.

 Ieradumus, kas balstīti vērtībās, skolēns demonstrē darbībā; tos vērtē, novērojot sko-
lēna darbību ilgākā laikposmā, īpaši situācijās, kuras ietver izvēles iespējas.  

 Zināšanu, izpratnes, prasmju un ieradumu kombinācijas, kuras ir raksturīgas un būtis-
kas šī kursa mācību satura apguvē, skolēns demonstrē darbībā, jaunajās, to skaitā reālajās 
dzīves situācijās, risinot problēmas. Katra padziļinātā kursa ietvaros ir norādītas raksturīgas 
problēmas, piemēram, pētniecība, mākslinieciskā jaunrade, kurās skolēns definē problēmu 
vai iespēju, formulē un izvēlas risinājumu, plāno un rīkojas, pārbauda un izvērtē risinājumu.  

 Skolotājs atbilstoši sasniedzamajam rezultātam izvēlas uzdevumu un vērtēšanas formu 
(mutiski, rakstiski, praktiski vai kombinēti). Būtiska uzdevumu daļa ir vērtēšanas kritē-
riji, saskaņā ar kuriem iespējams izvērtēt snieguma kvalitāti. Ja skolēns var demonstrēt 
sniegumu dažādās kvalitātes gradācijās, tad ir svarīgi veidot snieguma aprakstu attiecībā 
pret būtiskiem kritērijiem. Kritēriju izstrādē un vērtēšanā var iesaistīt skolēnus, lai pilnvei-
dotu viņu pašvadītas mācīšanās prasmes. 

Kursa vērtēšanas saturs 

Svešvaloda II (vācu valoda) kursa detalizēts sasniedzamo rezultātu grupu uzskaitī-
jums ir apkopots tabulā. Programmas ietvaros atbilstoši sasniedzamo rezultātu grupām 
ir izstrādāti uzdevumu piemēri ar vērtēšanas kritērijiem. Atsevišķi uzdevumi ietver vairākas 
sasniedzamo rezultātu grupas. Šo uzdevumu mērķis ir atspoguļot zināšanas un izpratni, 
prasmes, ieradumus un zināšanu, izpratnes, prasmju un ieradumu kombinācijas, kuras sko-
lēns ir apguvis kursa  ietvaros.
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Sasniedzamo  
rezultātu veids Sasniedzamo rezultātu grupa Vērtēšanas uzdevumu piemēri *

Zināšanas un izpratne Konteksts: globāli un detalizēti izprot daudzveidīgu tekstu kontekstu. 1. Reklāma
2. Lasītāja dienasgrāmata
3. Tulkojums
4. Recenzija
6. Eseja
7. Prezentācija
8. Konferences dalības pašvērtējums

Tekstu veidi: mērķtiecīgi izmanto iegūto informāciju, idejas, pārdomas savos mutvārdu un 
rakstveida tekstos, piešķirot tiem jaunu nozīmi.

 1. Reklāma
 2. Lasītāja dienasgrāmata
 4. Recenzija
 5. Stenda referāts
 6. Eseja
 7. Prezentācija

Valodas sistēma: izvēlas kontekstam un tekstam piemērotu leksiku; vārdus, frāzes un 
izteicienus savieno kompleksos teikumos, lietojot atbilstošas kategorijas, elementus, 
vārdšķiras un struktūras. 

 3. Tulkojums
 4. Recenzija
 5. Stenda referāts
 6. Eseja
 7. Prezentācija
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Sasniedzamo  
rezultātu veids Sasniedzamo rezultātu grupa Vērtēšanas uzdevumu piemēri

(4. pielikums)

Prasmju grupas Uztver un analizē runātā un rakstītā teksta saturu un struktūru. 1. Reklāma
2. Lasītāja dienasgrāmata
4. Recenzija

Producē un publisko strukturētu runātu un rakstītu tekstu auditorijai piemērotā valodā un 
stilā.

6. Eseja
7. Prezentācija

Efektīvi mijiedarbojas daudzvalodu vidē. 3. Tulkojums
5. Stenda referāts
8. Konferences dalības pašvērtējums

Informācijas pratība: iegūst, pārveido un ētiski izmanto informāciju. 5. Stenda referāts
6. Eseja
7. Prezentācija

Pašvadīta mācīšanās: mērķtiecīgi izmanto daudzveidīgus svešvalodas resursus savu 
svešvalodas prasmju attīstībai.

2. Lasītāja dienasgrāmata

Sadarbība: konstruktīvi sadarbojas dažādu viedokļu apspriešanā un kopīga darba 
organizēšanā. 

1. Reklāma
7. Prezentācija
8. Konferences dalības pašvērtējums

Ieradumi Atbildīgi, pilnvērtīgi darbojas daudzkultūru un daudzvalodu vidē. 2. Lasītāja dienasgrāmata

Zināšanu, izpratnes, prasmju un 
ieradumu kombinācijas

 Problēmrisināšana: plānveidīgi un secīgi īsteno teksta izpēti – definē izpētes objektu, 
izvēlas metodoloģiju, veic datu savākšanu un analīzi, formulē secinājumus.

5. Stenda referāts
6. Eseja
7. Prezentācija

* Vērtēšanas uzdevumu piemērus skatīt 4. pielikumā.
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Kursa apguves prasības

Programmā piedāvāts piemērs Svešvaloda II (vācu valoda) kursa beigšanas prasībām, 
kurā ir norādīti uzdevumi ar attiecīgo īpatsvaru kursa vērtējumā. Norādītais īpatsvars ir sais-
tīts ar sasniedzamo rezultātu nozīmīgumu un mācību laiku, kas ir paredzēts to apguvei. 

Lai veiksmīgi apgūtu kursu, skolēnam ir jāizveido portfolio, kurā apkopoti dažādi mācību 
procesa pieredzes darbi šādā secībā: 

1) reklāma; 
2) lasītāja dienasgrāmata;
3) teksta fragmenta tulkojums;

4) kino recenzija;
5) stenda referāts;
6) argumentēta eseja;
7) konferences prezentācijas ieraksts;
8) konferences rezultātu un savas dalības analīze.

Katra uzdevuma norises aprakstu skatīt 4. pielikumā.
Skolēnu darbu paraugus/piemērus katram uzdevumam skatīt 6. pielikumā.

Prasības skolēnam kursa apguvei Īpatsvars kursa vērtējumā (%)

Kursa prasībām atbilstoša teksta izvēle (literārs darbs ar vismaz vienu ekranizējumu/dramatizējumu un tulkojumu)  
un savas izvēles reklāma 5 %

Teksta lasīšana un pierakstu veidošana 
(lasītāja dienasgrāmata) 15 %

Teksta izpratne un jaunrade 
(teksta fragmenta tulkojums) 15 %

Ekranizējumu analīze  
(kino recenzija) 15 %

Informācijas sintēze 
(stenda referāts) 15 %

Izteiktā viedokļa pamatojums 
(argumentēta eseja) 15 %

Pētījuma rezultātu komunikācija 
(prezentācija konferencē) 15 %

Pašvērtējums 
(konferences rezultātu un savas dalības analīze) 5 %
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Ieteikumi mācību darba organizācijai

Satura starpdisciplinaritāte 
Padziļinātā kursa apguvē skolēni izmanto citos mācību priekšmetos apgūtās zināša-

nas un prasmes, piemēram, veidojot reklāmu un stenda referātu – dizaina un tehnoloģiju 
mācību jomā apgūtās datorprasmes; veidojot lasītāja dienasgrāmatu – sociālās un pilso-
niskās mācību jomas kursos apgūtās zināšanas par sabiedrības attīstības likumsakarībām; 
tulkojot daiļliteratūras fragmentus – latviešu valodā un literatūrā apgūtās zināšanas par stila 
paņēmieniem; analizējot filmu un rakstot recenziju – kultūras izpratnes un pašizpausmes 
mākslā mācību jomā iegūtās zināšanas.

Stundu sadalījums/grafiks
Kursa apguvei ir plānotas 210 kontaktstundas. Plānojot stundu sarakstu, ir ieteicams 

paredzēt kursam blokstundas (2 vai 3 mācību stundas pēc kārtas), lai nodrošinātu nepār-
trauktību kopīgajam darbam klasē. Skolotājs rosina skolēnus mērķtiecīgi virzītam patstāvī-
gajam darbam klasē, skolā, kopienā. Skolēnu patstāvīga darba apjoms ir atkarīgs no izvē-
lētās pētījuma tēmas un valodas apguves līmeņa. Ja grupas valodas apguves līmenis to 
ļauj, kursa laikā ir iespējams veikt vairāku literāru darbu pētījumus, pakāpeniski palielinot 
skolēnu patstāvīgā darba īpatsvaru.

Dažādas mācību darba organizācijas formas
Kursa īstenošanā tiek piedāvātas daudzveidīgas darba organizācijas formas, piemēram: 

individuālais darbs, pāru darbs, grupu darbs, diskusijas, debates, ekskursijas, kopīga filmu/
izrāžu noskatīšanās, konferenču apmeklējums, tiešsaistes diskusijas. Padziļinātā kursa 
apguves laikā izstrādātie materiāli tiek apkopoti un sistematizēti individuālajā portfolio. 
Iespēju robežās un atbilstoši skolēnu interesēm ieteicams apmeklēt vai uzaicināt uz skolu 
tulkošanas biroju darbiniekus un citu profesiju pārstāvjus, kuru darbā īpaši nepieciešamas 
svešvalodu zināšanas, lai veicinātu turpmākās karjeras izvēli.
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Mācību satura apguves norise

Kursa satura pārskats 

 Kursa apguves gaitā skolēni kopīgi pēta un veido apjomīgus un sarežģītus tekstus, kā 
arī tos tulko, vērtē, recenzē, rediģē un uzlabo – kā rezultātā skolēni kļūst par atbildīgiem 
svešvalodas lietotājiem. Secīgi apgūstot katra kursa tematu, skolēns attīsta prasmes piemē-
rot savu runas un rakstu valodu dažādu tekstu veidu prasībām daudzveidīgos kontekstos. 
Šī kursa saturs ir strukturēts šādos tematos:

1. Kursa 
prasībām 
atbilstoša 

teksta izvēle 

(literārs darbs 
ar vismaz vienu 

ekranizējumu 
un tulkojumu un 

savas izvēles 
reklāma)

2. Teksta 
lasīšana un 
pierakstu 
veidošana

(lasītāja 
dienasgrāmata)

3. Teksta 
izpratne un 

jaunrade

(teksta 
fragmenta 

tulkojumi un to 
analīze)

4. Ekranizējumu 
analīze 

(kino recenzija)

5. Informācijas 
sintēze

(stenda 
referāts)

6. Izteiktā 
viedokļa 

pamatojums

(argumentēta 
eseja)

7. Pētījuma 
rezultātu 

komunikācija

(prezentācijas 
sagatavošana 
un uzstāšanās 

konferencē)

8. Konferences 
organizēšana, 

tās rezultātu un 
savas dalības 

analīze

Nākamajā sadaļā izklāstīts izvērsts kursa saturs, katru tematu aprakstot pēc turpmāk 
norādītā temata ietvara struktūras parauga. 

Programmā lietoto kodu skaidrojums pievienots 1. pielikumā. 
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Temata ietvara struktūras paraugs

 
1. Temata numurs un nosaukums 2. Temata numurs un nosaukums 3. Temata numurs un nosaukums 4. Temata numurs un nosaukums 5. Temata numurs un nosaukums 

 
Temata apguvei ieteicamais laiks 

Temata apguves mērķis: tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu kopums un apguves pamatojums  

Temata izpētes jautājumi - dažādu veidu jautājumu piemēri, kas atspoguļo mācību satura dziļumu un plašumu. Šī sadaļa ietver jautājumu piemērus, kas   
• aktualizē nepieciešamās zināšanas un veido dziļāku konceptuālu izpratni par temata saturu/jēdzieniem;  
• rosina diskusiju par tematu, ir apskatāmi no vairākiem aspektiem un nav viennozīmīgi atbildami.  

Sasniedzamie rezultāti 
Skolēna spēja koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās situācijās. Iekavās norādīts kods no standarta attiecīgās mācību jomas plānoto skolēnam sasniedzamo 
rezultātu tabulas. 

Temata apguves norise

Tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvei nepieciešamās skolēna darbības 



Svešvaloda II (vācu valoda)

14© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Izvērsts kursa saturs

1. Kursa 
prasībām 
atbilstoša 

teksta izvēle 

(literārs darbs 
ar vismaz vienu 

ekranizējumu 
un tulkojumu un 

savas izvēles 
reklāma)

2. Teksta 
lasīšana un 
pierakstu 
veidošana

(lasītāja 
dienasgrāmata)

3. Teksta 
izpratne un 

jaunrade

(teksta 
fragmenta 

tulkojumi un to 
analīze)

4. Ekranizējumu 
analīze 

(kino recenzija)

5. Informācijas 
sintēze

(stenda 
referāts)

6. Izteiktā 
viedokļa 

pamatojums

(argumentēta 
eseja)

7. Pētījuma 
rezultātu 

komunikācija

(prezentācijas 
sagatavošana 
un uzstāšanās 

konferencē)

8. Konferences 
organizēšana, 

tās rezultātu un 
savas dalības 

analīze

1. Kursa prasībām atbilstoša teksta izvēle (piemēram, literārs darbs ar vismaz vienu ekranizējumu un tulkojumu) un 
savas izvēles reklāma 

Temata apguvei ieteicamais laiks: 10–20 mācību stundas 

Temata apguves mērķis: apzināt svešvalodā pieejamos resursus, izvēlēties savām 
interesēm atbilstošus C1 līmeņa tekstus un filmas vai audiovizuālos materiālus un pārlieci-
nāt klasesbiedrus par savas izvēles pareizību 

Temata izpētes jautājumi 
• Kas ir labs teksts? 
• Kādas kultūrvēsturiskās zināšanas nepieciešamas, lai izprastu literārā darba kontekstu? 
• Kādas lasīšanas stratēģijas palīdz tekstu pārskatīt un kādas – iedziļināties? 
• Kur meklēt kursa prasībām atbilstošu literāru tekstu, tā tulkojumu un ekranizējumu? 
• Kā izvēlēties balstvārdus tekstu, to tulkojumu un ekranizējumu meklēšanai? 
• Kādi kritēriji palīdz salīdzināt atrastos tekstus un izvēlēties sev piemēroto? 
• Kā izveidot un prezentēt reklāmu, lai pārliecinātu klasesbiedrus par savas izvēles parei-

zību? 
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Sasniedzamie rezultāti

Mērķtiecīgi meklē informāciju svešvalodā, kritiski to izvērtē pēc noteiktiem kritērijiem, 
lai izmantotu savā radošajā un pētniecības darbībā. (VS.A.1.2.1.)

Analizē un apraksta savu un citu cilvēku rīcību un emocijas daudzvalodu kontekstā, 
pamatojoties uz verbālo un neverbālo komunikāciju. (VS.A.1.2.3.)

Sagatavojas debatēm, formulē argumentus par un pret, savāc pierādījumus un piedalās 
debatēs starptautiskā kontekstā. (VS.A.1.2.6.)

Patstāvīgi lieto svešvalodas starpdisciplināriem mācību mērķiem, izmanto daudzveidī-
gus resursus (piemēram, tiešsaistes atvērtos kursos MOOC). (VS.A.1.3.1.)

Pamana un analizē sociolingvistiskos elementus (t. sk. humoru, ironiju un sarkasmu) 
svešvalodā dažādos tekstos, filmās, videomateriālos un salīdzina tos ar dzimto valodu. 
(VS.A.2.1.1.)

Temata apguves norise:

1. Diskusija par lasīšanas lomu individuālajā izaugsmē un svešvalodas apguves procesā. 
Valodu lomas apzināšana pasaules kontekstā (sabiedrībā, kultūrā, mākslā, izglītībā)

2. Reklāma – multimodāls teksts (piemēram, videoieraksts, filmas rullītis u. c.), kura mērķis 
ir iepazīstināt klasesbiedrus ar literāru darbu, tā ekranizāciju un tulkojumu, kā arī modi-
nāt interesi par šī darba izpēti, kā arī atbildēt uz jautājumiem un pamatot savu izvēli. 
Grāmatu un filmu reklāmas piemēru izpēte (skat. piemēru 6. pielikumā); skolēnu/grupas 
izvēlētās grāmatas un tās ekranizācijas reklāmas izstrāde (3–4 min. filmas fragments) 
un prezentācija klasē

3. Kopīgi lasāmā teksta izvēle (vismaz 100 lpp. garš autentisks teksts, kas ir tulkots dzim-
tajā valodā un ekranizēts/dramatizēts/iestudēts): dažādu piedāvājumu apspriešana un 
balsošana (piemēram, vācu valodā – “Effi Briest”)

4. Sagatavotās reklāmas ievietošana skolēnu individuālajos padziļinātā kursa portfolio
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1. Kursa 
prasībām 
atbilstoša 

teksta izvēle 

(literārs darbs 
ar vismaz vienu 

ekranizējumu 
un tulkojumu un 

savas izvēles 
reklāma)

2. Teksta 
lasīšana un 
pierakstu 
veidošana

(lasītāja 
dienasgrāmata)

3. Teksta 
izpratne un 

jaunrade

(teksta 
fragmenta 

tulkojumi un to 
analīze)

4. Ekranizējumu 
analīze 

(kino recenzija)

5. Informācijas 
sintēze

(stenda 
referāts)

6. Izteiktā 
viedokļa 

pamatojums

(argumentēta 
eseja)

7. Pētījuma 
rezultātu 

komunikācija

(prezentācijas 
sagatavošana 
un uzstāšanās 

konferencē)

8. Konferences 
organizēšana, 

tās rezultātu un 
savas dalības 

analīze

2. Teksta lasīšana un pierakstu veidošana (lasītāja dienasgrāmata)

Temata apguvei ieteicamais laiks: 30–50 mācību stundas

Temata apguves mērķis: iemācīties lasīt, iedziļinoties tekstā; atklāt cita laikmeta, citas 
zemes iedzīvotāju problēmas; salīdzināt tās ar savu pieredzi; noformulēt to rakstiski, sagla-
bājot idejas un jaunapgūtos valodas līdzekļus stenda referātam un esejai. 

Temata izpētes jautājumi
• Kas palīdz koncentrēties teksta uztverei (lasot individuāli vai kopā stundā)? 
• Kas ir lasītāja dienasgrāmata, kādi ir tās veidi, un kā tā palīdz teksta izpratnes veidošanā? 
• Kā lasītāja dienasgrāmatā atspoguļot autora stilu, atziņas un valodas lietojumu? 
• Kādas valodas struktūras un elementus es apguvu? 
• Ko jaunu es atklāju sevī, lasot šo tekstu? 
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Sasniedzamie rezultāti

Mērķtiecīgi izmanto daudzvalodu vidi, lai veidotu savu lingvistisko identitāti. Skaidro, kā 
indivīda vērtību sistēma veido valodu lomu sabiedrībā. (VS.A.1.1.1.)

Analizē saziņas situācijā izmantotos valodas līdzekļus, lai noteiktu un aprakstītu tās 
sociopolitisko kontekstu. (VS.A.1.1.2.)

Mērķtiecīgi meklē informāciju svešvalodā, kritiski to izvērtē pēc noteiktiem kritērijiem, 
lai izmantotu savā radošajā un pētniecības darbībā. (VS.A.1.2.1.)

Analizē un apraksta savu un citu cilvēku rīcību un emocijas daudzvalodu kontekstā, 
pamatojoties uz verbālo un neverbālo komunikāciju. (VS.A.1.2.3.)

Sagatavojas debatēm, formulē argumentus par un pret, savāc pierādījumus un piedalās 
debatēs starptautiskā kontekstā. (VS.A.1.2.6.)

Pamana un analizē sociolingvistiskos elementus (t.sk. humoru, ironiju un sarkasmu) 
svešvalodā dažādos tekstos, filmās, videomateriālos un salīdzina tos ar dzimto valodu. 
(VS.A.2.1.1.)

Kritiski izmanto daudzveidīgas teksta uztveres stratēģijas savu mērķu sasniegšanai (pie-
mēram, tulko tekstu, vērtē teksta autora lomu un viedokli). (VS.A.2.2.1.)

Kritiski izvēlas un prasmīgi izmanto dažādus tekstu veidus svešvalodā; analizē sakarības 
pētāmo tekstu uzbūvē un dažādu informācijas attēlošanas veidu priekšrocības. (VS.A.2.2.2.)

Nosaka un analizē tekstveides līdzekļus (piemēram, salīdzina atsauces uz avotiem zināt-
niskajā un populārzinātniskajā stilā), kas veido teksta funkcionālo stilu attiecīgajā svešva-
lodā. (VS.A.2.2.4.)

Kopīgi veido tekstus svešvalodā (piemēram, reportāžas un publikācijas par aktuāliem 
notikumiem); kritiski izvērtē izmantotās tekstu veidošanas stratēģijas un lieto tās sava tek-
sta radīšanai. (VS.A.2.3.2.)

Analizē savus un citu tekstus svešvalodā; novērtē tekstus atbilstoši kopīgi izvirzītajiem 
kritērijiem; rediģē un uzlabo tekstus (piemēram, stilistiskas nianses), izmantojot IKT rīkus. 
(VS.A.2.3.3.)

Izvērtē dažādu morfēmu lomu vārda nozīmes un funkcijas izmaiņā un radoši izmanto 
morfēmas sava vārdu krājuma paplašināšanā. (VS.A.3.2.2.)

Temata apguves norise:

1. Lasītāja dienasgrāmata – personīgās literārā darba lasīšanas pieredzes apkopošana, tek-
sta analīze kultūrvēsturiskā aspektā, savu lasīšanas stratēģiju izvērtēšana un turpmākās 
lasīšanas plānošana. Lasītāja dienasgrāmatu piemēru analīze (skat. piemēru 6. pielikumā) 

2. Izvēlētā teksta lasīšana (individuāli vai kopā stundā): piezīmju un zīmējumu veidošana 
lasītāja dienasgrāmatā (piezīmes, citāti, jautājumi, nesaprastie vārdi/frāzes/idiomas, 
vēsturiskās un kultūras atsauces u. c.) (kopā par vienu literāro darbu lasītāja dienasgrā-
matas apjoms ir apmēram 10 lpp. teksta)

3. Literārā darba konteksta izpēte kultūrvēsturiskā un sociopolitiskā skatījumā svešvalodā 
(darbības vieta, laiks, literārie tēli)

4. Grupu/klases diskusija: sagatavošana (lomu izvēle: diskusijas vadītājs, sižeta līnijas ana-
lizētājs, tēlu raksturotājs, valodas vērtētājs, vēsturisko un kultūras atsauču skaidrotājs), 
lasītāja dienasgrāmatas papildināšana atbilstoši diskusijas lomai

5. Darbs ar tekstu: leksisko, sintaktisko līdzekļu apguve, analīze un (paš)pārbaude. Valodas 
tēlainības un stilistisko līdzekļu izpēte. Rakstnieka valodas īpatnību apzināšana (piemē-
ram, vecvārdi, žargons, sintakse)

6. Darbs ar savu lasītāja dienasgrāmatas tekstu: sava teksta pareizības pārbaude un oriģi-
nalitātes noteikšana, izmantojot IKT rīkus (piemēram plag.lv).

7. Sagatavotā darba ievietošana savā padziļinātā kursa portfolio
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1. Kursa 
prasībām 
atbilstoša 

teksta izvēle 

(literārs darbs 
ar vismaz vienu 

ekranizējumu 
un tulkojumu un 

savas izvēles 
reklāma)

2. Teksta 
lasīšana un 
pierakstu 
veidošana

(lasītāja 
dienasgrāmata)

3. Teksta 
izpratne un 

jaunrade

(teksta 
fragmenta 

tulkojumi un to 
analīze)

4. Ekranizējumu 
analīze 

(kino recenzija)

5. Informācijas 
sintēze

(stenda 
referāts)

6. Izteiktā 
viedokļa 

pamatojums

(argumentēta 
eseja)

7. Pētījuma 
rezultātu 

komunikācija

(prezentācijas 
sagatavošana 
un uzstāšanās 

konferencē)

8. Konferences 
organizēšana, 

tās rezultātu un 
savas dalības 

analīze

3. Teksta izpratne un jaunrade (teksta fragmenta tulkojums)

Temata apguvei ieteicamais laiks: 15–25 mācību stundas

Temata apguves mērķis: iemācīties precīzi uztvert informāciju svešvalodā un izteikt 
iegūto informāciju dzimtajā  valodā. Aprakstīt  tulkošanas laikā atklātās teksta īpatnības, 
kultūrvēsturiskās atsauces un tulkotāja darba problēmas, lai bagātinātu savu valodu reper-
tuāru un iemācītos precīzāk izteikt savu domu.

Temata izpētes jautājumi
• Kas ir labs tulkojums? 
• Kādi ir tulkojuma vērtēšanas kritēriji labākā tulkojuma noteikšanai? 
• Kādi tulkošanas rīki palīdz iegūt un uzlabot kvalitatīvu tulkojumu? 
• Kādas kultūrvēsturiskās zināšanas ir nepieciešamas, lai izprastu kontekstu?
• Kādas dzimtās valodas zināšanas ir nepieciešamas, lai izveidotu labu tulkojumu (īpaš-

vārdu latviskojums, teikuma struktūru pārnesums, humors, vienkāršruna, metaforas un 
citi mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi)? 
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Sasniedzamie rezultāti

Mērķtiecīgi meklē informāciju svešvalodā, kritiski to izvērtē pēc noteiktiem kritērijiem, 
lai izmantotu savā radošajā un pētniecības darbībā. (VS.A.1.2.1.)

Izmantojot svešvalodas zināšanas, salīdzina dažādus viedokļus par pētāmo objektu, 
apraksta sava pētījuma rezultātus, formulē secinājumus un loģiski tos pamato. (VS.A.1.2.2.)

Lieto atbilstošas saziņas un sadarbības stratēģijas daudzvalodu kontekstā, lai noskaid-
rotu pārpratumu un nesaprašanās iemeslus un panāktu vienošanos. (VS.A.1.2.5.)

Vērtē savu un klasesbiedru svešvalodas apguves līmeni, pamato savu viedokli un dod 
ieteikumus valodas prasmju attīstībai. (VS.A.3.1.2.)

Izvērtē dažādu morfēmu lomu vārda nozīmes un funkcijas izmaiņā un radoši izmanto 
morfēmas sava vārdu krājuma paplašināšanā. (VS.A.3.2.2.)

Analizē vārdu lomu, vārdu saskaņošanas un saistījuma veidus dažādās valodās. 
(VS.A.3.2.3.)

Izmanto dažādu valodu vārdnīcas un korpusus sava vārdu krājuma bagātināšanai; atšķir 
vārdu lietojumu tiešā un pārnestā nozīmē (piemēram, idiomās). (VS.A.3.2.4.)

Analizē katrai valodai raksturīgās gramatiskās konstrukcijas un ievēro gramatiskās 
likumsakarības runā un rakstos; izmanto dažādus teikuma veidus, ievērojot žanra un stila 
specifiku. (VS.A.3.3.1.)

Analizē formālo un neformālo izteiksmes līdzekļu atbilstību valodai un situācijai. 
(VS.A.3.3.2.)

Temata apguves norise:

1. Tulkojamā teksta fragmenta kopīga izvēle (apmēram 200 vārdi)
2. Teksta fragmenta tulkošana rakstiski (individuāli vai grupā). Literārā darba fragmenta 

pārnese citā valodā rakstiski (individuāli vai grupā), sava tulkojuma salīdzināšana ar pub-
licētiem tulkojumiem, tulkojuma kvalitātes izvērtēšana un uzlabošana (vārdu nozīmju un 
gramatisko struktūru pārnese, īpašvārdu stilistisko paņēmienu atveide) 

3. Tabulas izveide, atzīmējot atšķirību piemērus (sk. paraugu 6. pielikumā). (Vēlams uzaici-
nāt latviešu valodas skolotāju kā ekspertu.)

4. Skolēnu tulkojumu salīdzināšana – tulkojumu variantu apspriešana, izvērtēšana un 
uzlabošana (piemēram, īpašvārdu latviskojums), teikuma struktūru pārnesums, humors, 
vienkāršruna, metaforas un citi mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi

5. Īsu kopsavilkumu par fragmenta tulkojumu analīzi kopīga sagatavošana, raksturojot 
būtiskākās atšķirības tulkojumos un formulējot izdarītos secinājumus. 

6. Publicētā tulkojuma fragmenta lasīšana (pa vienam teikumam) un tulkojuma variantu 
apspriešana

7. Sagatavotā darba ievietošana padziļinātā kursa portfolio
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1. Kursa 
prasībām 
atbilstoša 

teksta izvēle 

(literārs darbs 
ar vismaz vienu 

ekranizējumu 
un tulkojumu un 

savas izvēles 
reklāma)

2. Teksta 
lasīšana un 
pierakstu 
veidošana

(lasītāja 
dienasgrāmata)

3. Teksta 
izpratne un 

jaunrade

(teksta 
fragmenta 

tulkojumi un to 
analīze)

4. Ekranizējumu 
analīze 

(kino recenzija)

5. Informācijas 
sintēze

(stenda 
referāts)

6. Izteiktā 
viedokļa 

pamatojums

(argumentēta 
eseja)

7. Pētījuma 
rezultātu 

komunikācija

(prezentācijas 
sagatavošana 
un uzstāšanās 

konferencē)

8. Konferences 
organizēšana, 

tās rezultātu un 
savas dalības 

analīze

4. Ekranizējumu analīze (kino recenzija)

Temata apguvei ieteicamais laiks: 20–30 mācību stundas

Temata apguves mērķis: iemācīties lasīt un rakstīt profesionālas filmu un iestudē-
jumu recenzijas, lai paplašinātu savu redzesloku un iegūtu spēju kritiski uztvert un analītiski 
izteikties par kinofilmām un videoierakstiem svešvalodā.

Temata izpētes jautājumi
• Kas un kāpēc literāros darbus ekranizē? 
• Kāda informācija nepieciešama, lai izprastu literāra darba ekranizējumu? 
• Kā literārā darba ekranizējums atšķiras no oriģināla? 
• Kas ir laba filmas recenzija? 
• Kā uzrakstīt filmas recenziju un kādas stratēģijas izmantot? 
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Sasniedzamie rezultāti

Analizē saziņas situācijā izmantotos valodas līdzekļus, lai noteiktu un aprakstītu tās 
sociopolitisko kontekstu. (VS.A.1.1.2.)

Pamana un analizē sociolingvistiskos elementus (t. sk. humoru, ironiju un sarkasmu) 
svešvalodā dažādos tekstos, filmās, videomateriālos un salīdzina tos ar dzimto valodu. 
(VS.A.2.1.1.)

Analizē neverbālos saziņas elementus videomateriālos, lai noteiktu runātāja attieksmi. 
(VS.A.2.1.2.)

Analizē un kritiski izvērtē dažādu tekstu (t. sk. runāto) informācijas kvalitāti un avotu 
ticamību, lai atbildīgi izmantotu to savu tekstu veidošanā svešvalodā. (VS.A.2.2.3.)

Pārliecinoši plāno un veido dažādus tekstus svešvalodā (piemēram, kopsavilkumu vai 
komentāru), izceļot svarīgākos argumentus; noformē tekstu atbilstoši akadēmiskā stila pra-
sībām (satura rādītājs, virsraksts, apakšvirsraksts, atsauču saraksts). (VS.A.2.3.1.)

Kopīgi veido tekstus svešvalodā (piemēram, reportāžas un publikācijas par aktuāliem 
notikumiem); kritiski izvērtē izmantotās tekstu veidošanas stratēģijas un lieto tās sava tek-
sta radīšanai. (VS.A.2.3.2.)

Analizē savus un citu tekstus svešvalodā; novērtē tekstus atbilstoši kopīgi izvirzītajiem 
kritērijiem; rediģē un uzlabo tekstus (piemēram, stilistiskas nianses), izmantojot IKT rīkus. 
(VS.A.2.3.3.)

Publisko paša radītus, savām akadēmiskajām interesēm atbilstošus tekstus; lieto piemē-
rotus valodas izteiksmes līdzekļus, lai atbildētu uz jautājumiem; uzdod jautājumus citiem 
prezentētājiem. (VS.A.2.3.4.)

Vērtē savu un klasesbiedru svešvalodas apguves līmeni, pamato savu viedokli un dod 
ieteikumus valodas prasmju attīstībai. (VS.A.3.1.2.)

Analizē katrai valodai raksturīgās gramatiskās konstrukcijas un ievēro gramatiskās 
likumsakarības runā un rakstos; izmanto dažādus teikuma veidus, ievērojot žanra un stila 
specifiku. (VS.A.3.3.1.)

Analizē formālo un neformālo izteiksmes līdzekļu atbilstību valodai un situācijai. 
(VS.A.3.3.2.)

Temata apguves norise:

1. Recenzija – grāmatas, tās ekranizējuma īss satura izklāsts un kritiska analīze ar izvēr-
tējošiem ieteikumiem potenciālajiem lasītājiem un skatītājiem. Kinofilmu vai videoie-
rakstu recenziju apkopošana un analīze: drošu avotu izvēle, recenziju satura un for-
māta apspriešana, savu secinājumu salīdzināšana ar recenziju autoru secinājumiem (sk. 
recenzijas piemēru 6. pielikumā)

2. Kinofilmas vai videoieraksta kopīga noskatīšanās, valodas līdzekļu atbilstība saturam un 
mērķim, debates par veiksmīgāko ekranizējumu

3. Individuālās recenzijas (500–600 vārdi) plānošana, citātu izmantošana, atsauču ievieto-
šana un noformēšana, teksta rediģēšana un publiskošana (piemēram, blogos)

4. Sagatavotā darba ievietošana savā padziļinātā kursa portfolio
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1. Kursa 
prasībām 
atbilstoša 

teksta izvēle 

(literārs darbs 
ar vismaz vienu 

ekranizējumu 
un tulkojumu un 

savas izvēles 
reklāma)

2. Teksta 
lasīšana un 
pierakstu 
veidošana

(lasītāja 
dienasgrāmata)

3. Teksta 
izpratne un 

jaunrade

(teksta 
fragmenta 

tulkojumi un to 
analīze)

4. Ekranizējumu 
analīze 

(kino recenzija)

5. Informācijas 
sintēze

(stenda 
referāts)

6. Izteiktā 
viedokļa 

pamatojums

(argumentēta 
eseja)

7. Pētījuma 
rezultātu 

komunikācija

(prezentācijas 
sagatavošana 
un uzstāšanās 

konferencē)

8. Konferences 
organizēšana, 

tās rezultātu un 
savas dalības 

analīze

5. Informācijas sintēze (stenda referāts)

Temata apguvei ieteicamais laiks: 20–30 mācību stundas

Temata apguves mērķis: iemācīties veikt kvantitatīvus un kvalitatīvus pētījumus, 
kombinēt un integrēt dažādus informācijas avotus un reprezentācijas veidus svešvalodā, lai 
izpētītu tematu un pārliecinoši pierādītu savu viedokli.

Temata izpētes jautājumi
• Kāda ir vizuālās informācijas loma saziņā? 
• Kur atrast stenda referātu paraugus? 
• Kādi kritēriji palīdz stenda referātus izvērtēt? 
• Kā izvēlēties nosaukumu/tematu stenda referāta pētījumam? 
• Kādus digitālos/vizuālos/tekstuālos līdzekļus izmantot, veidojot stenda referātu? 
• Kā izskaidrot auditorijai savus pētījuma rezultātus? 
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Sasniedzamie rezultāti

Pamana un analizē sociolingvistiskos elementus (t. sk. humoru, ironiju un sarkasmu) 
svešvalodā dažādos tekstos, filmās, videomateriālos un salīdzina tos ar dzimto valodu. 
(VS.A.2.1.1.)

Pārliecinoši plāno un veido dažādus tekstus svešvalodā (piemēram, kopsavilkumu vai 
komentāru), izceļot svarīgākos argumentus; noformē tekstu atbilstoši akadēmiskā stila pra-
sībām (satura rādītājs, virsraksts, apakšvirsraksts, atsauču saraksts). (VS.A.2.3.1.)

Analizē savus un citu tekstus svešvalodā; novērtē tekstus atbilstoši kopīgi izvirzītajiem 
kritērijiem; rediģē un uzlabo tekstus (piemēram, stilistiskas nianses), izmantojot IKT rīkus. 
(VS.A.2.3.3.)

Publisko paša radītus savām akadēmiskajām interesēm atbilstošus tekstus; lieto piemē-
rotus valodas izteiksmes līdzekļus, lai atbildētu uz jautājumiem; uzdod jautājumus citiem 
prezentētājiem. (VS.A.2.3.4.)

Vērtē savu un klasesbiedru svešvalodas apguves līmeni, pamato savu viedokli un dod 
ieteikumus valodas prasmju attīstībai. (VS.A.3.1.2.)

Analizē katrai valodai raksturīgās gramatiskās konstrukcijas un ievēro gramatiskās 
likumsakarības runā un rakstos; izmanto dažādus teikuma veidus, ievērojot žanra un stila 
specifiku. (VS.A.3.3.1.)

Analizē formālo un neformālo izteiksmes līdzekļu atbilstību valodai un situācijai. 
(VS.A.3.3.2.)

Temata apguves norise:

1. Stenda referāts – stenda prasībām atbilstoši noformēts analītisks teksts, kas atbild 
uz izlasītā literārā darba izpētes jautājumu, izmantojot datu vizualizāciju, atsauces uz 
avotiem un ilustrējošus piemērus. Stenda referātu piemēru analīze (skat. 6. pielikumu): 
drošu avotu izvēle, stenda referāta satura un formāta apspriešana, tekstuālo un grafisko 
līdzekļu integrēšana stenda referātā, secinājumu formulēšana, izmantoto avotu uzskaite

2. Stenda referāta izveides posmu apspriešana,  temata izvēle (piemēram, raksturi, sižets, 
vēsturiskā, politiskā, kultūras sasaiste, leksiskie/sintaktiskie/stilistiskie līdzekļi), infor-
mācijas izvietošana un strukturēšana, plānošana, citātu izvēle no analizētā darba, teksta 
rediģēšana 

3. Stenda sagatavošana (A1 lapu izvietošanai), darbu kopīga apskate un apspriešana
4. Sagatavotā darba ievietošana savā padziļinātā kursa portfolio
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1. Kursa 
prasībām 
atbilstoša 

teksta izvēle 

(literārs darbs 
ar vismaz vienu 

ekranizējumu 
un tulkojumu un 

savas izvēles 
reklāma)

2. Teksta 
lasīšana un 
pierakstu 
veidošana

(lasītāja 
dienasgrāmata)

3. Teksta 
izpratne un 

jaunrade

(teksta 
fragmenta 

tulkojumi un to 
analīze)

4. Ekranizējumu 
analīze 

(kino recenzija)

5. Informācijas 
sintēze

(stenda 
referāts)

6. Izteiktā 
viedokļa 

pamatojums

(argumentēta 
eseja)

7. Pētījuma 
rezultātu 

komunikācija

(prezentācijas 
sagatavošana 
un uzstāšanās 

konferencē)

8. Konferences 
organizēšana, 

tās rezultātu un 
savas dalības 

analīze

6. Izteiktā viedokļa pamatojums (argumentēta eseja)

Temata apguvei ieteicamais laiks: 30–40 mācību stundas

Temata apguves mērķis: iemācīties plānot, rakstīt un rediģēt argumentētu eseju 
svešvalodā, lai salīdzinātu tēmas atspoguļojumu tekstuālajā un citos formātos (piemēram, 
audiovizuālajā).

Temata izpētes jautājumi
• Ar ko argumentēta eseja atšķiras no citiem eseju veidiem? 
• Kur rodas idejas? 
• Kā izvēlēties citātus un tos atbildīgi izmantot savā esejā? 
• Kā plānot esejas rakstīšanu? 
• Kā uzlabot eseju, un kādu palīdzību (klasesbiedri, digitālie rīki) izmantot esejas rediģē-

šanai? 
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Sasniedzamie rezultāti

Analizē saziņas situācijā izmantotos valodas līdzekļus, lai noteiktu un aprakstītu tās 
sociopolitisko kontekstu. (VS.A.1.1.2.)

Sagatavojas debatēm, formulē argumentus par un pret, savāc pierādījumus un piedalās 
debatēs starptautiskā kontekstā. (VS.A.1.2.6.)

Pamana un analizē sociolingvistiskos elementus (t. sk. humoru, ironiju un sarkasmu) 
svešvalodā dažādos tekstos, filmās, videomateriālos un salīdzina tos ar dzimto valodu. 
(VS.A.2.1.1.)

Analizē neverbālos saziņas elementus videomateriālos, lai noteiktu runātāja attieksmi. 
(VS.A.2.1.2.)

Pārliecinoši plāno un veido dažādus tekstus svešvalodā (piemēram, kopsavilkumu vai 
komentāru), izceļot svarīgākos argumentus; noformē tekstu atbilstoši akadēmiskā stila pra-
sībām (satura rādītājs, virsraksts, apakšvirsraksts, atsauču saraksts). (VS.A.2.3.1.)

Analizē savus un citu tekstus svešvalodā; novērtē tekstus atbilstoši kopīgi izvirzītajiem 
kritērijiem; rediģē un uzlabo tekstus (piemēram, stilistiskas nianses), izmantojot IKT rīkus. 
(VS.A.2.3.3.)

Publisko paša radītus savām akadēmiskajām interesēm atbilstošus tekstus; lieto piemē-
rotus valodas izteiksmes līdzekļus, lai atbildētu uz jautājumiem; uzdod jautājumus citiem 
prezentētājiem. (VS.A.2.3.4.)

Analizē valodu apguves stratēģiju piemērotību citu mācību jomu apguvē. (VS.A.3.1.1.)
Vērtē savu un klasesbiedru svešvalodas apguves līmeni, pamato savu viedokli un dod 

ieteikumus valodas prasmju attīstībai. (VS.A.3.1.2.)
Analizē kopīgo un atšķirīgo dažādu valodu, valodu variantu un dialektu lietojumā; ievēro 

apgūstamās valodas runas un rakstu normas; izmanto atpazīto intonāciju un izrunu, lai 
uzsāktu sarunu par runātāja iepriekšējo pieredzi. (VS.A.3.2.1.)

Saziņā sistēmiski izmanto svešvalodas izrunu, uzsvarus, ritmu un intonāciju, t. sk. izsa-
kot dažādas emocijas un attieksmi; lieto pauzes un interpunkciju atbilstoši saziņas mērķim. 
(VS.A.3.2.5.)

Analizē katrai valodai raksturīgās gramatiskās konstrukcijas un ievēro gramatiskās 
likumsakarības runā un rakstos; izmanto dažādus teikuma veidus, ievērojot žanra un stila 
specifiku. (VS.A.3.3.1.)

Analizē formālo un neformālo izteiksmes līdzekļu atbilstību valodai un situācijai. 
(VS.A.3.3.2.)

Temata apguves norise:

1. Argumentēta eseja – noteiktas struktūras teksts (ievads ar skaidri formulētu izpētes 
jautājumu, iztirzājums/galvenā daļa ar argumentiem un faktiem, nobeigums ar secinā-
jumiem), kas atklāj un pamato autora viedokli par noteiktu tematu/jautājumu saistībā 
ar izlasīto literāro darbu, tā ekranizējumu un citiem tēmu atspoguļojošiem analītiskiem 
rakstiem. Argumentēto eseju par teksta un ekranizējuma salīdzinājumu piemēru analīze 
(satura, struktūras un valodas kvalitātes kritēriju noteikšana) (sk. 6. pielikumu)

2. Argumentētās esejas sagatavošana (plānošana, citātu izvēle no drošiem avotiem), 
atsauču ievietošana un noformēšana, teksta rediģēšana (500–600 vārdi, neskaitot 
atsauces)

3. Sagatavoto darbu savstarpēja izvērtēšana un uzlabošana
4. Sagatavotā darba ievietošana savā padziļinātā kursa portfolio
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1. Kursa 
prasībām 
atbilstoša 

teksta izvēle 

(literārs darbs 
ar vismaz vienu 

ekranizējumu 
un tulkojumu un 

savas izvēles 
reklāma)

2. Teksta 
lasīšana un 
pierakstu 
veidošana

(lasītāja 
dienasgrāmata)

3. Teksta 
izpratne un 

jaunrade

(teksta 
fragmenta 

tulkojumi un to 
analīze)

4. Ekranizējumu 
analīze 

(kino recenzija)

5. Informācijas 
sintēze

(stenda 
referāts)

6. Izteiktā 
viedokļa 

pamatojums

(argumentēta 
eseja)

7. Pētījuma 
rezultātu 

komunikācija

(prezentācijas 
sagatavošana 
un uzstāšanās 

konferencē)

8. Konferences 
organizēšana, 

tās rezultātu un 
savas dalības 

analīze

7. Pētījuma rezultātu komunikācija (pētījuma par individuāli izvēlēto literāro darbu un tā ekranizāciju prezentācija 
skolēnu konferencē) 

Temata apguvei ieteicamais laiks: 20–30 mācību stundas

Temata apguves mērķis: iemācīties veikt individuālu pētījumu un prezentēt to, atbil-
dēt uz jautājumiem, izvērtēt savas un klasesbiedru prasmes tekstu producēšanā un prezen-
tēšanā svešvalodā

Temata izpētes jautājumi
• Kādu prezentācijas tematu izvēlēties? 
• Kādi ir prezentāciju veidi un to priekšrocības? 
• Kā mana pētījuma prezentācija var ietekmēt konferences dalībnieku viedokļus? 
• Kādi ir prezentācijas vērtēšanas kritēriji? 
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Sasniedzamie rezultāti

Analizē saziņas situācijā izmantotos valodas līdzekļus, lai noteiktu un aprakstītu tās 
sociopolitisko kontekstu. (VS.A.1.1.2.)

Mērķtiecīgi meklē informāciju svešvalodā, kritiski to izvērtē pēc noteiktiem kritērijiem, 
lai izmantotu savā radošajā un pētniecības darbībā. (VS.A.1.2.1.)

Izmantojot svešvalodas zināšanas, salīdzina dažādus viedokļus par pētāmo objektu, 
apraksta sava pētījuma rezultātus, formulē secinājumus un loģiski tos pamato. (VS.A.1.2.2.)

Meklē iespējas savai izaugsmei starptautiskā akadēmiskā vidē, izstrādā karjeras plānu 
un sagatavo tam nepieciešamo dokumentāciju svešvalodā. ) VS.A.1.2.4.)

Sagatavojas debatēm, formulē argumentus par un pret, savāc pierādījumus un piedalās 
debatēs starptautiskā kontekstā. (VS.A.1.2.6.)

Patstāvīgi lieto svešvalodas starpdisciplināriem mācību mērķiem; izmanto daudzveidī-
gus resursus (piemēram, tiešsaistes atvērtos kursos MOOC). (VS.A.1.3.1.)

Aktīvi piedalās starptautiskās videokonferencēs un uzņemas atbildību par to organizē-
šanu. (VS.A.1.3.2.)

Kritiski izvēlas un prasmīgi izmanto dažādus tekstu veidus svešvalodā; analizē sakarības 
pētāmo tekstu uzbūvē un dažādu informācijas attēlošanas veidu priekšrocības. (VS.A.2.2.2.)

Analizē un kritiski izvērtē dažādu tekstu (t. sk. runāto) informācijas kvalitāti un avotu 
ticamību, lai atbildīgi izmantotu to savu tekstu veidošanā svešvalodā. (VS.A.2.2.3.)

Pārliecinoši plāno un veido dažādus tekstus svešvalodā (piemēram, kopsavilkumu vai 
komentāru), izceļot svarīgākos argumentus; noformē tekstu atbilstoši akadēmiskā stila pra-
sībām (satura rādītājs, virsraksts, apakšvirsraksts, atsauču saraksts). (VS.A.2.3.1.)

Analizē savus un citu tekstus svešvalodā; novērtē tekstus atbilstoši kopīgi izvirzītajiem 
kritērijiem; rediģē un uzlabo tekstus (piemēram, stilistiskas nianses), izmantojot IKT rīkus. 
(VS.A.2.3.3.)

Publisko paša radītus, savām akadēmiskajām interesēm atbilstošus tekstus; lieto piemē-
rotus valodas izteiksmes līdzekļus, lai atbildētu uz jautājumiem; uzdod jautājumus citiem 
prezentētājiem. (VS.A.2.3.4.)

Vērtē savu un klasesbiedru svešvalodas apguves līmeni, pamato savu viedokli un dod 
ieteikumus valodas prasmju attīstībai. (VS.A.3.1.2.)

Izmanto dažādu valodu vārdnīcas un korpusus sava vārdu krājuma bagātināšanai; atšķir 
vārdu lietojumu tiešā un pārnestā nozīmē (piemēram, idiomās). (VS.A.3.2.4.)

Saziņā sistēmiski izmanto svešvalodas izrunu, uzsvarus, ritmu un intonāciju, t. sk. izsa-
kot dažādas emocijas un attieksmi; lieto pauzes un interpunkciju atbilstoši saziņas mērķim. 
(VS.A.3.2.5.)

Analizē katrai valodai raksturīgās gramatiskās konstrukcijas un ievēro gramatiskās 
likumsakarības runā un rakstos; izmanto dažādus teikuma veidus, ievērojot žanra un stila 
specifiku. (VS.A.3.3.1.)

Analizē formālo un neformālo izteiksmes līdzekļu atbilstību valodai un situācijai. 
(VS.A.3.3.2.)

Temata apguves norise:

1. Pētījuma prezentācija - publiska uzstāšanās par izpētīto tematu un sava pētījuma aiz-
stāvēšana, atbildot uz jautājumiem. Pētījumu prezentāciju piemēru (sk. piemēru 6. pie-
likumā) analīze (struktūras un akadē miskās valodas kvalitātes kritēriju noteikšana) 

2. Savas prezentācijas temata izvēle un precizēšana (izmantojot savu dienasgrāmatu, 
stenda referātu, eseju, zināšanas citos mācību priekšmetos) 

3. Prezentācijas izstrāde: tās formas izvēle (darbnīca, priekšlasījums), darba rediģēšana un 
noformēšana, priekšlikuma iesniegšana konferences organizācijas komitejai, prezentā-
cijas materiālu sagatavošana (izdales materiāli, slaidi, plakāti) 

4. Publiska uzstāšanās ar prezentāciju (aptuveni 7 min.) un atbildes uz jautājumiem par 
veikto pētījumu

5. Sagatavotā darba ievietošana savā padziļinātā kursa portfolio 
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1. Kursa 
prasībām 
atbilstoša 

teksta izvēle 

(literārs darbs 
ar vismaz vienu 

ekranizējumu 
un tulkojumu un 

savas izvēles 
reklāma)

2. Teksta 
lasīšana un 
pierakstu 
veidošana

(lasītāja 
dienasgrāmata)

3. Teksta 
izpratne un 

jaunrade

(teksta 
fragmenta 

tulkojumi un to 
analīze)

4. Ekranizējumu 
analīze 

(kino recenzija)

5. Informācijas 
sintēze

(stenda 
referāts)

6. Izteiktā 
viedokļa 

pamatojums

(argumentēta 
eseja)

7. Pētījuma 
rezultātu 

komunikācija

(prezentācijas 
sagatavošana 
un uzstāšanās 

konferencē)

8. Konferences 
organizēšana, 

tās rezultātu un 
savas dalības 

analīze

8. Konferences organizēšana, tās rezultātu un savas dalības analīze

Temata apguvei ieteicamais laiks: 30–40 mācību stundas

Temata apguves mērķis: iemācīties organizēt konferences un izvērtēt to rezultātus

Temata izpētes jautājumi
• Kā sagatavot konferenci? 
• Ko es iemācījos, gatavojot konferenci (problēmas, ar kurām nācies saskarties; atrasto 

risinājumu un to efektivitātes izvērtējums)? 
• Kā ir mainījušies mani uzskati par valodas lomu sociālās domas izveidē? 
• Kā šī konference mainīja mācību procesu? 
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Sasniedzamie rezultāti

Analizē un apraksta savu un citu cilvēku rīcību un emocijas daudzvalodu kontekstā, 
pamatojoties uz verbālo un neverbālo komunikāciju. (VS.A.1.2.3.)

Lieto atbilstošas saziņas un sadarbības stratēģijas daudzvalodu kontekstā, lai noskaid-
rotu pārpratumu un nesaprašanās iemeslus un panāktu vienošanos. (VS.A.1.2.5.)

Aktīvi piedalās starptautiskās video konferencēs un uzņemas atbildību par to organizē-
šanu. (VS.A.1.3.2.)

Pārliecinoši plāno un veido dažādus tekstus svešvalodā (piemēram, kopsavilkumu vai 
komentāru), izceļot svarīgākos argumentus; noformē tekstu atbilstoši akadēmiskā stila pra-
sībām (satura rādītājs, virsraksts, apakšvirsraksts, atsauču saraksts). (VS.A.2.3.1.)

Analizē savus un citu tekstus svešvalodā; novērtē tekstus atbilstoši kopīgi izvirzītajiem 
kritērijiem; rediģē un uzlabo tekstus (piemēram, stilistiskas nianses), izmantojot IKT rīkus. 
(VS.A.2.3.3.)

Publisko paša radītus, savām akadēmiskajām interesēm atbilstošus tekstus; lieto piemē-
rotus valodas izteiksmes līdzekļus, lai atbildētu uz jautājumiem; uzdod jautājumus citiem 
prezentētājiem. (VS.A.2.3.4.)

Saziņā sistēmiski izmanto svešvalodas izrunu, uzsvarus, ritmu un intonāciju, t. sk. izsa-
kot dažādas emocijas un attieksmi; kā arī lieto pauzes un interpunkciju atbilstoši saziņas 
mērķim. (VS.A.3.2.5.)

Temata apguves norise:

1. Konference – noteiktas jomas ekspertu un ieinteresēto personu sanāksme pēc iepriekš 
izstrādātas programmas, lai publiskotu un apspriestu savu pētījumu rezultātus. Diskusija 
par konferences tēmu: piedāvājumu apspriešana grupās, labākā piedāvājuma izvēle un 
noformulēšana 

2. Konferences sagatavošanas priekšdarbi: dalībnieku uzaicinājuma sagatavošana (pasā-
kuma laiks, telpa, organizatori, sponsori, prezentācijas formas, dalībnieku anotāciju atla-
ses kritēriji), pasākuma mājaslapas izveide 

3. Konferences organizācijas komitejas izveide: lomu sadale (interneta resursu izmanto-
šana pasākuma reklamēšanai, tehniskais nodrošinājums, telpu iekārtojums, saziņa ar 
klausītājiem un viesiem)  

4. Kopīgs konferences norises izvērtējums: problēmas, ar kurām nācies saskarties, atrastie 
risinājumi un to efektivitāte 

5. Atskaite – savas dalības konferencē rakstisks izvērtējums. Pasākuma vērtējuma anke-
tas parauga apspriešana (sk. zemāk), pielāgošana un aizpildīšana, atgriezeniskās saites 
apkopošana 

6. Sagatavotā darba ievietošana savā padziļinātā kursa portfolio 
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Ģeogrāfija 7.–9. klasei
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Mācību jomu apzīmējumi

V Valodu mācību joma

VL Latviešu valoda

VLM

VS Svešvaloda

VM

K Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 
mācību joma

S Sociālā un pilsoniskā mācību joma

D Dabaszinātņu mācību joma

M

T Tehnoloģiju mācību joma

F

VLM.
Mācību joma
(visu mācību  
jomu apzīmē
jumus sk. tabulā)

3.

pēdējās klases 
numurs

2.1.9.
Mācību jomas SR kārtas numurs standartā

Li kodi
Piemērs: 
 S.Li.8.

S.
Mācību joma

Li.
Lielā ideja

8.
Mācību jomas Li kārtas numurs standartā

Pielikumi

* Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr. 747 “ ”.

1. pielikums

Kursu programmu paraugos lietotie kodi

Atsaucei uz standartu*

atrodami Skola2030 .)

SR kodi
Piemērs:  
 VLM.3.2.1.9.
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2. pielikums

Svešvaloda II (vācu valoda) kursā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti

Valodu mācību jomas svešvalodās plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti augstākajā mācību satura apguves līmenī 

Augstākais apguves līmenis

1. Valodas loma sabiedrībā

1.1. Katrai saziņas situācijai ir konteksts, kurā laiks, vieta un dalībnieki, savstarpēji vienojoties, nosaka saziņas saturu un formu.

1.1.1. Mērķtiecīgi izmanto daudzvalodu vidi, lai veidotu savu lingvistisko identitāti. Skaidro, kā indivīda vērtību sistēma ietekmē valodu lomu sabiedrībā.

1.1.2. Analizē saziņas situācijā izmantotos valodas līdzekļus, lai noteiktu un aprakstītu tās sociopolitisko kontekstu.

1.2. Mēs izmantojam valodu, lai veidotu attiecības, apmainītos ar informāciju, noskaidrotu un izteiktu viedokli, izprastu, plānotu un novērtētu savu un citu rīcību.

1.2.1. Mērķtiecīgi meklē informāciju svešvalodā, kritiski to izvērtē pēc noteiktiem kritērijiem, lai izmantotu savā radošajā un pētniecības darbībā.

1.2.2. Izmantojot svešvalodas zināšanas, salīdzina dažādus viedokļus par pētāmo objektu, apraksta sava pētījuma rezultātus, formulē secinājumus un loģiski tos pamato.

1.2.3. Analizē un apraksta savu un citu cilvēku rīcību un emocijas daudzvalodu kontekstā, pamatojoties uz verbālo un neverbālo komunikāciju.

1.2.4. Meklē iespējas savai izaugsmei starptautiskā akadēmiskā vidē, izstrādā karjeras plānu un sagatavo tam nepieciešamo dokumentāciju svešvalodā.

1.2.5. Lieto atbilstošas saziņas un sadarbības stratēģijas daudzvalodu kontekstā, lai noskaidrotu pārpratumu un nesaprašanās iemeslus un panāktu vienošanos.

1.2.6. Sagatavojas debatēm, formulē argumentus par un pret, savāc pierādījumus un piedalās debatēs starptautiskā kontekstā.

1.3. Valoda ir līdzeklis citu mācību priekšmetu apguvē, lai paplašinātu jau apgūtās zināšanas un iegūtu starptautisku pieredzi.

1.3.1. Patstāvīgi lieto svešvalodas starpdisciplināriem mācību mērķiem; izmanto daudzveidīgus resursus (piemēram, tiešsaistes atvērtos kursos MOOC).

1.3.2. Aktīvi piedalās starptautiskās video konferencēs un uzņemas atbildību par to organizēšanu.
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2. pielikums

Augstākais apguves līmenis

2. Teksts un tekstveide

2.1. Teksts ir izpētes objekts, kas ļauj izprast verbālās un neverbālās saziņas īpatnības attiecīgajā valodā.

2.1.1. Pamana un analizē sociolingvistiskos elementus (t. sk. humoru, ironiju un sarkasmu) svešvalodā dažādos tekstos, filmās, videomateriālos un salīdzina tos ar dzimto valodu.

2.1.2. Analizē neverbālos saziņas elementus videomateriālos, lai noteiktu runātāja attieksmi.

2.2. Zināšanas par rakstīto un runāto tekstu formu daudzveidību ļauj izvērtēt teksta saturu un mērķtiecīgi izmantot tekstus savām personiskajām, profesionālajām un 
akadēmiskajām vajadzībām.

2.2.1. Kritiski izmanto daudzveidīgas teksta uztveres stratēģijas savu mērķu sasniegšanai (piemēram, tulko tekstu, vērtē teksta autora lomu un viedokli).

2.2.2. Kritiski izvēlas un prasmīgi izmanto dažādus tekstu veidus svešvalodā; analizē sakarības pētāmo tekstu uzbūvē un dažādu informācijas attēlošanas veidu priekšrocības.

2.2.3. Analizē un kritiski izvērtē dažādu tekstu (t. sk. runāto) informācijas kvalitāti un avotu ticamību, lai atbildīgi izmantotu to savu tekstu veidošanā svešvalodā.

2.2.4. Nosaka un analizē tekstveides līdzekļus (piemēram, salīdzina atsauces uz avotiem zinātniskajā un populārzinātniskajā stilā), kas veido teksta funkcionālo stilu attiecīgajā 
svešvalodā.

2.3. Teksta plānošana, veidošana, uzlabošana un publiskošana ir radošs process, kura laikā autors saskaņo savas idejas ar attiecīgās valodas normām.

2.3.1. Pārliecinoši plāno un veido dažādus tekstus svešvalodā (piemēram, kopsavilkumu vai komentāru), izceļot svarīgākos argumentus; noformē tekstu atbilstoši akadēmiskā stila 
prasībām (satura rādītājs, virsraksts, apakšvirsraksts, atsauču saraksts).

2.3.2. Kopīgi veido tekstus svešvalodā (piemēram, reportāžas un publikācijas par aktuāliem notikumiem); kritiski izvērtē izmantotās tekstu veidošanas stratēģijas un lieto tās sava 
teksta radīšanai.

2.3.3. Analizē savus un citu tekstus svešvalodā; novērtē tekstus atbilstoši kopīgi izvirzītajiem kritērijiem; rediģē un uzlabo tekstus (piemēram, stilistiskas nianses), izmantojot IKT 
rīkus.

2.3.4. Publisko paša radītus savām akadēmiskajām interesēm atbilstošus tekstus; lieto piemērotus valodas izteiksmes līdzekļus, lai atbildētu uz jautājumiem; uzdod jautājumus 
citiem prezentētājiem.
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2. pielikums

Augstākais apguves līmenis

3. Valodas sistēma

3.1. Valodas apguves stratēģijas ir nepieciešamas, lai apzinātu savas esošās zināšanas, mobilizētu nepieciešamos leksiskos un sintaktiskos resursus un plānotu valodas izaugsmi.

3.1.1. Analizē valodu apguves stratēģiju piemērotību citu mācību jomu apguvē.

3.1.2. Vērtē savu un klasesbiedru svešvalodas apguves līmeni, pamato savu viedokli un dod ieteikumus valodas prasmju attīstībai.

3.2. Lingvistiskā kompetence ir spēja lietot fonētikas, morfoloģijas, leksikas un sintakses zināšanas saziņā.

3.2.1. Analizē kopīgo un atšķirīgo dažādu valodu, valodu variantu un dialektu lietojumā; ievēro apgūstamās valodas runas un rakstu normas; izmanto atpazīto intonāciju un izrunu, 
lai uzsāktu sarunu par runātāja iepriekšējo pieredzi.

3.2.2. Izvērtē dažādu morfēmu lomu vārda nozīmes un funkcijas izmaiņā un radoši izmanto morfēmas sava vārdu krājuma paplašināšanā.

3.2.3. Analizē vārdu lomu, vārdu saskaņošanas un saistījuma veidus dažādās valodās.

3.2.4. Izmanto dažādu valodu vārdnīcas un korpusus sava vārdu krājuma bagātināšanai; atšķir vārdu lietojumu tiešā un pārnestā nozīmē (piemēram, idiomās).

3.2.5. Saziņā sistēmiski izmanto svešvalodas izrunu, uzsvarus, ritmu un intonāciju, t. sk. izsakot dažādas emocijas un attieksmi; lieto pauzes un interpunkciju atbilstoši saziņas 
mērķim.

3.3. Valodas lietotāja identitāti veido dažādu valodu resursu prasmīga izmantošana.

3.3.1. Analizē katrai valodai raksturīgās gramatiskās konstrukcijas un ievēro gramatiskās likumsakarības runā un rakstos; izmanto dažādus teikuma veidus, ievērojot žanra un stila 
specifiku.

3.3.2. Analizē formālo un neformālo izteiksmes līdzekļu atbilstību valodai un situācijai.
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3. pielikums
Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot vispārējās vidējās i zglītības pakāpi

1. Kritiskā domāšana un problēmrisināšana: 
1.1. mērķtiecīgi formulē precīzus jautājumus, lai kritiski analizētu kompleksas situācijas un 

abstraktas idejas. Izzina kontekstu, to analizē, kritiski izvērtē, kā arī sintezē un inter-
pretē informāciju, lai sasniegtu konkrētu mērķi. Gūst vispusīgu, precīzu informāciju par 
kompleksiem jautājumiem, izvērtē tās ticamību un analizē, kādēļ atsevišķās situācijās 
iegūt ticamu informāciju ir grūti; 

1.2. kompleksās situācijās spriež no konkrētā uz vispārīgo un no vispārīgā uz konkrēto. 
Pamana loģiskās argumentācijas kļūdas savos un citu izteikumos, novērš tās. Argu-
mentē, pierādot izteiktā apgalvojuma ticamību un veidojot pamatotus secinājumus; 

1.3. nosaka aktuālas vajadzības, precīzi formulē kompleksu problēmu un pamato nepiecie-
šamību to risināt, izvirza mērķi, piedāvā vairākus risinājumus, izvērtē tos attiecībā pret 
mērķi, izvēlas īstenot labāko; 

1.4. kompleksās, neskaidrās situācijās patstāvīgi izstrādā problēmas risinājuma plānu un 
īsteno to, izvēloties, lietojot un pielāgojot piemērotas problēmrisināšanas stratēģijas, 
elastīgi reaģē uz neparedzētām pārmaiņām, izvērtē paveikto un gūtos secinājumus 
izmanto arī citā kontekstā.

2. Jaunrade un uzņēmējspēja: 
2.1. interesējas par atklājumiem un inovācijām, proaktīvi meklē jaunas iespējas, kā efektīvi 

uzlabot savu un citu dzīves kvalitāti, rosina uzlabot esošo situāciju, pieņem nepiere-
dzētus, kompleksus izaicinājumus, saglabā emocionālu līdzsvaru un atvērtību neno-
teiktības apstākļos; 

2.2. raugoties uz situāciju no dažādiem skatpunktiem, pamana jaunas iespējas, mērķtie-
cīgi un elastīgi izmanto vai attīsta pats savas ideju radīšanas stratēģijas, lai nonāktu 
pie jauniem un noderīgiem risinājumiem, efektīvi organizē resursus (cilvēku, zināšanu, 
kapitāla, infrastruktūras), lai īstenotu savu ieceri, patstāvīgi meklē, izvērtē un atbildīgi 
izmanto citu idejas, kā arī piedāvā savas, lai iedvesmotu citus; 

2.3. gan patstāvīgi, gan grupā attīsta ideju ilgtspējīgā piedāvājumā, kļūdas un grūtības 
izmanto kā iespēju izaugsmei.

3. Pašvadīta mācīšanās: 
3.1. regulāri un atbilstoši savām vajadzībām izvirza īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, formulē 

kritērijus, pēc kuriem izvērtēt, vai mērķis ir sasniegts, plāno mērķa īstenošanas soļus, 
uzņemas atbildību par savu lomu soļu īstenošanā un mērķu sasniegšanā; 

3.2. patstāvīgi un regulāri analizē un reflektē par savas darbības saistību ar emocijām, per-
soniskajām īpašībām un uzvedību; rod veidus, kā attīstīt spējas pārvaldīt savu domā-
šanu, emocijas un uzvedību; 

3.3. patstāvīgi izvēlas, pielāgo un rada savas domāšanas stratēģijas kompleksās situācijās; 
3.4. pieņemot atbildīgus lēmumus, vada emocijas sociāli pieņemamā veidā un orientējas uz 

iespējām, ieguvumiem un pozitīviem risinājumiem; 
3.5. patstāvīgi izmanto kritērijus, kas palīdz īstenot darba uzraudzīšanu un pilnveidošanu; 

izvērtē, apkopo un turpmākā darba procesā mērķtiecīgi izmanto gūto pieredzi. 

4. Sadarbība: 
4.1. plāno un īsteno personisko un grupas mērķu sasniegšanai nozīmīgu, cieņpilnu verbālu, 

neverbālu un digitālu komunikāciju; 
4.2. piedalās gan viendabīgas, gan neviendabīgas grupas darba procesā; pieņem viedokļu 

atšķirības, dalībnieku dažādo pieredzi un spējas; prognozē, novērš un risina domstar-
pības un konfliktus, tostarp digitālā vidē; 

4.3. mācību procesā un sabiedriskajā dzīvē apzināti orientējas uz kopīgo labumu un grupai 
nozīmīgu mērķu sasniegšanu; spēj pārstāvēt savas un respektēt citu intereses, ja gru-
pas un paša vajadzības atšķiras. 
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3. pielikums

5. Pilsoniskā līdzdalība: 
5.1. skaidro un pamato savu skatījumu par kopsakarībām gan vietējā, gan globālā mērogā; 

izvērtē indivīdu, sabiedrības un vides mijiedarbību; 
5.2. balstoties savās vērtībās un cienot citu vērtības, izsvērti izvēlas pasākumus un ikdienas 

situācijas, kurās iesaistīties un iesaistīt citus, cieņpilni pamatojot savu nostāju; prot 
atteikties, ja pasākums neatbilst vērtībām, un spēj nepakļauties grupas spiedienam, 
paliekot saistīts ar tiem, kuriem nepiekrīt;

5.3. skaidro savas rīcības sekas un uzņemas par tām atbildību ikdienas situācijās, lokālos un 
globālos procesos; 

5.4. patstāvīgi un kopā ar citiem gūst pieredzi, iesaistoties risinājumu meklēšanā un īsteno-
šanā, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti. 

6. Digitālā pratība: 
6.1. lai īstenotu daudzveidīgas ieceres, mērķtiecīgi izvēlas vai pielāgo un efektīvi izmanto 

atbilstošas digitālās tehnoloģijas; 
6.2. analizē digitālās komunikācijas ieguvumus un riskus, atbildīgi uzvedas un komunicē 

digitālajā vidē atbilstoši savām un citu interesēm; 
6.3. kritiski analizē mediju radīto realitāti un informācijas ticamību; uzņemas atbildību rīko-

ties, lai novērstu nekvalitatīva mediju satura radīto ietekmi, un, radot savu mediju 
saturu, ievēro privātuma, ētiskos un tiesiskos nosacījumus; 

6.4. analizē un novērtē tehnoloģiju lomu dažādos kontekstos, izvērtē veselīgus un drošus 
tehnoloģiju lietošanas paradumus, ievēro un pielāgo tos savām vajadzībām, reflektē 
par savu digitālo identitāti un tās atbilstību savām un sabiedrības interesēm.
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4. pielikums 

Vērtēšanas uzdevumu piemēri

1. uzdevums 
Kursa prasībām atbilstoša teksta izvēle (piemēram, literārs darbs ar vismaz vienu ekranizējumu un tulkojumu) un tā reklāma

Sasniedzamais rezultāts

Skolēns izvēlas savām interesēm un izvirzītajiem kritērijiem atbilstošu multimodālu tekstu, 
izveido tam nelielu reklāmu un prezentē to klasē.

Uzdevums

1. Izvēlieties sev interesējošu vismaz 100 lpp. garu autentisku tekstu apgūstamajā svešva-
lodā (piem., romāns/stāsts, tā tulkojums un ekranizējums; luga, tās tulkojums un iestu-
dējums).

2. Pārbaudiet, vai šim tekstam ir tulkojums dzimtajā valodā un arī ekranizējums.
3. Sagatavojiet 3–4 min. garu izvēlētā teksta reklāmu, lai to apspriestu klasē.
4. Apspriediet grupās un pēc tam klasē visus piedāvātos variantus un izvēlieties vienu 

tekstu kopīgam turpmākajam darbam.
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4. pielikums 

Vērtēšanas kritēriji (1. uzdevums)

Kritērijs

Valodas apguves līmenis

Prasmīgs lietotājs
Augstākais līmenis

C1

Patstāvīgs lietotājs
Gandrīz augstākais līmenis

B2+

Patstāvīgs lietotājs
Augsts vidējais līmenis

B2

Patstāvīgs lietotājs
Vidējais līmenis

B1+

Zināšanas un izpratne Reklāmas saturs un forma 
precīzi atbilst autora mērķim un 
auditorijas vajadzībām. 

Reklāmas saturs un forma atbilst 
autora mērķim un auditorijas 
vajadzībām. 

Reklāmas saturs un forma 
daļēji atbilst autora mērķim un 
auditorijas vajadzībām. 

Reklāmas saturs un forma atbilst 
autora mērķim. 

Tekstpratība (teksta uztvere + 
tekstveide)

Reklāmas saturs liecina, ka ir 
dziļas zināšanas par dažādas 
modalitātes tekstiem. 

Tekstveide netiek vērtēta.

Reklāmas  saturs liecina, 
ka ir zināšanas par dažādas 
modalitātes tekstiem.

Tekstveide netiek vērtēta.

Reklāmas saturs liecina, ka ir 
vispārīgas zināšanas par dažādas 
modalitātes tekstiem.  

Tekstveide netiek vērtēta.

Reklāmas saturs liecina, ka ir 
fragmentāras zināšanas par 
dažādas modalitātes tekstiem.

Tekstveide netiek vērtēta.

Valodas lietojums Netiek vērtēts. Netiek vērtēts. Netiek vērtēts. Netiek vērtēts.
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4. pielikums 

2. uzdevums 
Teksta lasīšana un pierakstu veidošana (lasītāja dienasgrāmata)

Sasniedzamais rezultāts

Lasot un iedziļinoties tekstā, atklāj cita laikmeta, citas zemes iedzīvotāju problēmas, 
salīdzina tās ar savu pieredzi, noformulē rakstiski savā lasītāja dienasgrāmatā, tādējādi 
saglabājot idejas un jaunapgūtos valodas līdzekļus lietošanai turpmākajos darbos – stenda 
referātam un esejai.

Uzdevums

1. Lasiet izvēlēto tekstu un pakāpeniski aizpildiet lasītāja dienasgrāmatā attiecīgās sadaļas 
(informācija par tekstu, konteksta izpratne, teksta izpratne, teksta valodas izpratne). 

2. Piedalieties klases diskusijās par izlasītajām teksta daļām.
3. Pamatojiet savu viedokli ar citātiem. 
4. Izmantojiet citos priekšmetos apgūtās zināšanas, lai analizētu izlasītā darba sociopoli-

tisko un kultūrvēsturisko kontekstu.

Informācija par lasīto tekstu/tekstiem
Autors:
Grāmatas nosaukums:
Pirmā izdevuma gads:
Žanrs:
Izlasīto lappušu skaits:

Konteksta izpratne (300–400 vārdu)
Izlasītā teksta temats, idejas, domas:
Galveno varoņu raksturojums:
Laikmets un vēsturiskais konteksts:

Teksta izpratne (500–800 vārdu)
Izlasītā teksta/fragmenta satura īss pārstāsts (kas notika, kur/kad/kā varoņi rīkojās?):
Saikne ar citiem lasītajiem tekstiem un manu pieredzi:
Mani secinājumi par izlasītā teksta dziļāko nozīmi:
Jautājumi par saturu, varoņu rīcību u. c., kas man radās lasot:
Kā varoņu izskats atbilst viņu raksturam un rīcībai? 
Darbības norises vietas apraksts:
Kas varētu notikt tālāk? 
Kā mainījās mana attieksme pret varoņiem un viņu rīcību teksta lasīšanas gaitā? 
Kā mainījās mana attieksme pret pasauli teksta lasīšanas gaitā? 
Kāds ir mans viedoklis par tekstu? 

Teksta valodas izpratne (300–400 vārdu)
Kā es jutos, lasot šo tekstu oriģinālvalodā un kāpēc? 
Kā mani ietekmēja autora stilistiskie paņēmieni, vārdu izvēle, teikumu uzbūve, teksta 
uzbūve? 
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4. pielikums 

Vērtēšanas kritēriji (2. uzdevums)

Kritērijs

Valodas apguves līmenis

Prasmīgs lietotājs
Augstākais līmenis

C1

Patstāvīgs lietotājs
Gandrīz augstākais līmenis

B2+

Patstāvīgs lietotājs
Augsts vidējais līmenis

B2

Patstāvīgs lietotājs
Vidējais līmenis

B1+

Zināšanas un izpratne Ieraksti lasītāja dienasgrāmatā 
pilnībā atklāj izpratni par izlasīto: 
saziņas laiku, vietu un dalībnieku 
lomu vēsturiskajā un sociālajā 
kontekstā. 

Ieraksti lasītāja dienasgrāmatā 
gandrīz pilnībā atklāj izpratni par 
izlasīto: saziņas laiku, vietu un 
dalībnieku lomu vēsturiskajā un 
sociālajā kontekstā. 

Ieraksti lasītāja dienasgrāmatā 
daļēji atklāj izpratni par izlasīto: 
saziņas laiku, vietu un dalībnieku 
lomu vēsturiskajā un sociālajā 
kontekstā. 

Ieraksti lasītāja dienasgrāmatā 
daļēji atklāj izpratni par 
izlasīto: saziņas laiku, vietu un 
dalībniekiem. 

Tekstpratība (teksta uztvere + 
tekstveide)

Ierakstos ir atrodama precīza 
informācija par lasītā teksta 
saturu un uzbūvi, ir detalizēti un 
argumentēti secinājumi. 

Tekstveide netiek vērtēta.

Ierakstos ir atrodama informācija 
par lasītā teksta saturu un 
uzbūvi, ir  ar piemēriem pamatoti 
secinājumi. 

Tekstveide netiek vērtēta.

Ierakstos ir atrodama vispārīga 
informācija par lasītā teksta 
saturu un uzbūvi, ir daži 
subjektīvi secinājumi. 

Tekstveide netiek vērtēta.

Ierakstos ir atrodama 
fragmentāra informācija par 
lasītā teksta saturu un uzbūvi, ir 
daži subjektīvi secinājumi. 

Tekstveide netiek vērtēta.

Valodas lietojums Netiek vērtēts. Netiek vērtēts. Netiek vērtēts. Netiek vērtēts.
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4. pielikums 

3. uzdevums 
Teksta izpratne un jaunrade (teksta fragmenta tulkojums)

Sasniedzamais rezultāts

Tulkojot lasītā teksta fragmentus, salīdzinot un analizējot dažādu tulkojumu variantu 
atšķirības, apgūst prasmi precīzi uztvert informāciju svešvalodā un izteikt iegūto informā-
ciju dzimtajā valodā. 

Uzdevums

1. Kopā ar skolotāju izvēlieties lasītā teksta fragmentu un to individuāli iztulkojiet.
2. Salīdziniet savu tulkojumu ar klasesbiedru paveikto, analizējot būtiskās atšķirības un 

problēmas (leksiskas, morfosintaktiskas, stilistiskas u. c.), ja tādas ir, un pamatojot savu 
izvēli.

3. Kopā ar klasesbiedru (vai visi kopā) izveidojiet leksisko, morfosintaktisko, stilistisko u. c. 
atšķirību grupu sarakstu (piemēram, vārdu kārtība, vārdu izvēle u. c.).

4. Kopīgi sagatavojiet īsu kopsavilkumu par fragmenta tulkojumu analīzi, raksturojot būtis-
kākās atšķirības tulkojumos un apkopojot izdarītos secinājumus.

5. Prezentējiet savus secinājumus. 
6. Izlasiet publicēto teksta tulkojuma fragmentu. Visi kopā lasiet oriģinālā teksta frag-

mentu pa vienam teikumam un apspriediet tulkojumu variantus.
7. Noformulējiet savus secinājumus par to, ko šis tulkošanas uzdevums palīdzējis saprast 

par savām svešvalodas un dzimtās valodas prasmēm un par to, kas būtu jāpilnveido.
8. Ievietojiet tulkojumu un secinājumus savā portfolio.
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4. pielikums 

Vērtēšanas kritēriji (3. uzdevums)

Kritērijs

Valodas apguves līmenis

Prasmīgs lietotājs
Augstākais līmenis

C1

Patstāvīgs lietotājs
Gandrīz augstākais līmenis

B2+

Patstāvīgs lietotājs
Augsts vidējais līmenis

B2

Patstāvīgs lietotājs
Vidējais līmenis

B1+

Zināšanas un izpratne Tulkojums pilnībā atbilst 
oriģinālā teksta saziņas mērķim, 
precīzi atspoguļo smalkas 
nianses, kā arī tieši vai netieši 
izteiktus viedokļus un attieksmi.  

Tulkojums atbilst oriģinālā teksta 
saziņas mērķim, atspoguļo 
nianses, kā arī tieši vai netieši 
izteiktus viedokļus un attieksmi.  

Tulkojums kopumā atbilst 
oriģinālā teksta saziņas mērķim, 
atspoguļo dažādus viedokļus un 
attieksmi.  

Tulkojums daļēji atbilst oriģinālā 
teksta saziņas mērķim, atspoguļo 
dažādus viedokļus un attieksmi.  

Tekstpratība (teksta uztvere + 
tekstveide)

Netiek vērtēts. Netiek vērtēts. Netiek vērtēts. Netiek vērtēts.

Valodas lietojums Tulkojuma valoda ir pilnībā 
atbilstoša oriģinālam: 
formulējumi liecina par ļoti 
plašu valodas līdzekļu spektru 
un vārdu krājumu, ieskaitot 
idiomātiskos izteicienus. 

Tulkojuma valoda kopumā 
ir atbilstoša oriģinālam: 
formulējumi liecina par plašu 
valodas līdzekļu spektru un 
vārdu krājumu. 

Tulkojuma valoda ir kopumā 
atbilstoša oriģinālam: 
formulējumi liecina par 
pietiekamu valodas līdzekļu 
spektru un vārdu krājumu. 

Tulkojuma valoda ir daļēji 
atbilstoša oriģinālam: 
formulējumi liecina par 
pietiekamu valodas līdzekļu 
spektru un vārdu krājumu. 
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4. pielikums 

4. uzdevums 
Ekranizējumu analīze (kino recenzija)

Sasniedzamais rezultāts

Lasot profesionālas recenzijas, skolēns paplašina savu redzesloku un iegūst spēju kri-
tiski uztvert un analītiski izteikties par kinofilmām un videoierakstiem svešvalodā. Skolēns 
raksta savu recenziju par redzēto filmu vai iestudējumu.

Uzdevums

1. Sameklējiet noskatītās filmas recenzijas.
2. Apspriediet recenziju saturu un formu, autoru un avotu.
3. Salīdziniet recenziju stilu un valodu.
4. Izveidojiet plānu savai recenzijai.
5. Uzrakstiet savu recenziju (500–600 vārdi).
6. Salīdziniet savu recenziju ar savu klasesbiedru recenzijām, dodiet ieteikumus klases-

biedriem.
7. Uzlabojiet un publiskojiet savu recenziju.
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4. pielikums 

Vērtēšanas kritēriji (4. uzdevums)

Kritērijs

Valodas apguves līmenis

Prasmīgs lietotājs
Augstākais līmenis

C1

Patstāvīgs lietotājs
Gandrīz augstākais līmenis

B2+

Patstāvīgs lietotājs
Augsts vidējais līmenis

B2

Patstāvīgs lietotājs
Vidējais līmenis

B1+

Zināšanas un izpratne Recenzija pilnībā atklāj izpratni 
par filmu: darbības laiku, vietu 
un dalībnieku (piemēram, 
aktieru, režisora un operatora) 
lomu vēsturiskajā un sociālajā 
kontekstā un ieteikumus 
auditorijai.

Recenzija gandrīz pilnībā atklāj 
izpratni par filmu: darbības 
laiku, vietu un dalībnieku 
(aktieru, režisora un operatora) 
lomu vēsturiskajā un sociālajā 
kontekstā un ieteikumus 
auditorijai.

Recenzija daļēji atklāj izpratni 
par filmu: darbības laiku, vietu 
un dalībnieku (aktieru, režisora 
un operatora) lomu vēsturiskajā 
un sociālajā kontekstā un 
ieteikumus auditorijai.

Recenzija nepietiekami atklāj 
izpratni par filmu: darbības laiku, 
vietu un dalībniekiem.

Tekstpratība (teksta uztvere + 
tekstveide)

Teksta uztvere: Recenzijā 
ir atrodama redzētās filmas 
detalizēta un personalizēta 
analīze (piemēram, runātā teksta, 
neverbālās saziņas, skaņas 
efektu, tēlu, simbolu u. c.).

Tekstveide: Recenzijas struktūra 
ir skaidra, tās daļas ir loģiski 
saskaņotas un atbilstošas 
recenzijas uzbūves principiem.  

Teksta saturs atklāj recenzijas 
autora redzējumu, kas pausts 
autoram raksturīgā stilā un 
pamatots ar argumentiem, 
atbilstošiem citātiem no filmas 
un/vai citām recenzijām un 
loģiskiem secinājumiem. 

Teksta uztvere: Recenzijā 
ir atrodama redzētās filmas 
personalizēta analīze (piemēram, 
runātā teksta, neverbālās 
saziņas, skaņas efektu, tēlu, 
simbolu u. c.).

Tekstveide: Recenzijas struktūra 
ir kopumā skaidra, tās daļas ir 
loģiski saskaņotas un atbilstošas 
recenzijas uzbūves principiem.  

Teksta saturs atklāj recenzijas 
autora redzējumu, kas pamatots 
ar argumentiem, atbilstošiem 
citātiem no filmas un loģiskiem 
secinājumiem. 

Teksta uztvere: Recenzijā 
ir atrodama redzētās filmas 
vispārīga analīze (piemēram, 
runātā teksta, neverbālās 
saziņas, skaņas efektu, tēlu,  
simbolu u. c.).

Tekstveide: Recenzijas struktūra 
ir kopumā skaidra, tās daļas ir 
formāli saskaņotas un atbilstošas 
recenzijas uzbūves principiem. 

Teksta saturs atklāj recenzijas 
autora redzējumu, kas pamatots 
ar argumentiem, citātiem/
piemēriem un secinājumiem.

Teksta uztvere: Recenzijā 
ir atrodama redzētās filmas 
fragmentāra analīze (piemēram, 
runātā teksta, neverbālās 
saziņas, skaņas efektu, tēlu 
simbolu u. c.).

Tekstveide: Recenzijas struktūra 
ir kopumā skaidra, tās daļas ir 
formāli saskaņotas un daļēji 
atbilstošas recenzijas uzbūves 
principiem.

Teksta saturs atklāj recenzijas 
autora redzējumu, kas pamatots 
ar argumentiem, citātiem/
piemēriem.
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4. pielikums 

Kritērijs Valodas apguves līmenis

Valodas lietojums Recenzijā lietotā valoda ir 
gramatiski daudzveidīga, 
atsevišķās leksiskās, 
ortogrāfiskās, interpunkcijas 
un gramatiskās neprecizitātes 
netraucē uztvert recenzijas 
autora domu. 

Recenzijā lietotā leksika 
ir daudzveidīga, tā ietver 
ideomātiskus izteicienus; 
vārdu izvēle ir precīza, 
atbilstoša autora mērķim un 
akadēmiskajam stilam. 

Recenzijā lietotā valoda ir 
gramatiski daudzveidīga, 
leksiskās, ortogrāfiskās, 
interpunkcijas un gramatiskās 
neprecizitātes netraucē uztvert 
recenzijas autora domu. 

 
Recenzijā lietotā leksika ir 
daudzveidīga, vārdu izvēle ir 
precīza, atbilstoša autora mērķim 
un akadēmiskajam stilam. 

Recenzijā lietotā valoda ir 
gramatiski daudzveidīga, 
leksiskās, ortogrāfiskās, 
interpunkcijas un gramatiskās 
neprecizitātes ir pamanāmas un 
dažreiz traucē uztvert recenzijas 
autora domu.

Recenzijā lietotā leksika ir 
daudzveidīga, vārdu izvēle ir 
atbilstoša autora mērķim un 
akadēmiskajam stilam.

Recenzijā lietotā valoda ir 
gramatiski vienveidīga; leksiskās, 
ortogrāfiskās, interpunkcijas un 
gramatiskās neprecizitātes ir 
pamanāmas un dažreiz traucē 
uztvert recenzijas autora domu.

 
Recenzijā lietotā leksika ir 
daudzveidīga, vārdu izvēle ir 
atbilstoša autora mērķim un 
akadēmiskajam stilam.
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4. pielikums 

5. uzdevums 
Informācijas sintēze (stenda referāts)

Sasniedzamais rezultāts

Skolēns veic kvantitatīvu un kvalitatīvu pētījumu, kombinē un integrē dažādus informā-
cijas avotus un reprezentācijas veidus svešvalodā, lai pārliecinoši pierādītu savu viedokli.

Uzdevums

1. Atrodiet stenda referātu paraugus, izpētiet to struktūru.
2. Izvēlieties sava pētījuma tematu, apkopojiet datus, izanalizējiet tos.
3. Noformējiet sava pētījuma rezultātus atbilstoši stenda referāta struktūrai.
4. Sagatavojiet savu stenda referātu (A1 lapa) prezentēšanai.

Vērtēšanas kritēriji (5. uzdevums)

Kritērijs

Valodas apguves līmenis

Prasmīgs lietotājs
Augstākais līmenis

C1

Patstāvīgs lietotājs
Gandrīz augstākais līmenis

B2+

Patstāvīgs lietotājs
Augsts vidējais līmenis

B2

Patstāvīgs lietotājs
Vidējais līmenis

B1+

Zināšanas un izpratne Netiek vērtēts. Netiek vērtēts. Netiek vērtēts. Netiek vērtēts.

Tekstpratība (teksta uztvere + 
tekstveide)

Stenda referāta saturs liecina 
par dažādas modalitātes tekstu 
detalizētu un niansētu izpratni. 

Stenda referāta saturs ir 
oriģināls, skaidrs, loģiski 
saskaņots; teksta izkārtojums, 
noformējums un vizuālie līdzekļi 
palīdz uztvert stenda referāta 
saturu. 

Stenda referāta saturs liecina 
par dažādas modalitātes tekstu 
detalizētu izpratni. 

Stenda referāta saturs ir skaidrs; 
teksta izkārtojums, noformējums 
un vizuālie līdzekļi palīdz uztvert 
stenda referāta saturu. 

Stenda referāta saturs liecina 
par dažādas modalitātes tekstu 
izpratni. 

Stenda referāta saturs ir kopumā 
skaidrs; teksta izkārtojums, 
noformējums un vizuālie līdzekļi 
atbilst stenda referāta saturam. 

Stenda referāta saturs liecina 
par dažādas modalitātes tekstu 
vispārīgu izpratni.

Stenda referāta saturs ir kopumā 
skaidrs; teksta izkārtojums, 
noformējums un vizuālie līdzekļi 
daļēji atbilst stenda referāta 
saturam.

Valodas lietojums Stenda referāta valoda ir 
skaidra un precīza, tā liecina par 
prasmīgu un mērķtiecīgu valodas 
līdzekļu lietojumu.  

Stenda referāta valoda ir skaidra,  
tā liecina par prasmīgu un 
mērķtiecīgu valodas līdzekļu 
lietojumu.  

Stenda referāta valoda ir skaidra, 
tā liecina par mērķtiecīgu 
valodas līdzekļu lietojumu.

Stenda referāta valoda ir 
saprotama, tā liecina par 
mērķtiecīgu valodas līdzekļu 
lietojumu. 
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4. pielikums 

6. uzdevums 
Izteiktā viedokļa pamatojums (argumentēta eseja)

Sasniedzamais rezultāts

Skolēns izplāno, uzraksta un rediģē izvirzītajiem kritērijiem atbilstošu argumentētu eseju 
svešvalodā, lai salīdzinātu tēmas atspoguļojumu tekstuālajā un citos formātos.

Uzdevums

1. Kopīgi ar skolotāju izpētiet argumentētas esejas paraugus un to vērtētāju komentārus.
2. Izvēlieties tematu savai esejai (izmantojot savu lasītāja dienasgrāmatu, stenda referātu, 

zināšanas citos mācību priekšmetos).
3. 3. Individuāli uzrakstiet eseju (500–600 vārdi), kurā jūs salīdzināt teksta fragmentu un 

tā atspoguļojumu kinofilmā vai videoierakstā; aprakstiet atšķirības, paskaidrojiet iespē-
jamos iemeslus šīm atšķirībām un izvērtējiet režisora darba kvalitāti.

4. 4. Savstarpēji izvērtējiet sagatavotos darbus un uzlabojiet tos, pievienojiet sarakstu ar 
izmantotajiem avotiem.

Vērtēšanas kritēriji (6. uzdevums)

Kritērijs

Valodas apguves līmenis

Prasmīgs lietotājs
Augstākais līmenis

C1

Patstāvīgs lietotājs
Gandrīz augstākais līmenis

B2+

Patstāvīgs lietotājs
Augsts vidējais līmenis

B2

Patstāvīgs lietotājs
Vidējais līmenis

B1+

Zināšanas un izpratne Esejas saturs ietver teksta un 
tā ekranizācijas/iestudējuma 
vēsturiskā un sociālā konteksta 
un rakstnieka/režisora 
redzējuma kritisku analīzi. 

Esejas saturs ietver teksta un 
tā ekranizācijas/iestudējuma 
vēsturiskā un sociālā konteksta 
un rakstnieka/režisora 
redzējuma kritisku salīdzinājumu. 

Esejas saturs ietver teksta un 
tā ekranizācijas/iestudējuma 
vēsturiskā un sociālā konteksta 
un rakstnieka/režisora 
redzējuma aprakstu. 

Esejas saturs ietver teksta un 
tā ekranizācijas/iestudējuma 
vēsturiskā un sociālā konteksta 
aprakstu.
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4. pielikums 

Kritērijs

Valodas apguves līmenis

Prasmīgs lietotājs
Augstākais līmenis

C1

Patstāvīgs lietotājs
Gandrīz augstākais līmenis

B2+

Patstāvīgs lietotājs
Augsts vidējais līmenis

B2

Patstāvīgs lietotājs
Vidējais līmenis

B1+

Tekstpratība (teksta uztvere + 
tekstveide)

Esejas saturs liecina par dažādas 
modalitātes tekstu, kā arī 
verbālo un neverbālo saziņas 
līdzekļu detalizētu un niansētu 
izpratni. 

Esejas struktūra ir skaidra, 
tās daļas ir loģiski saskaņotas 
un atbilstošas esejas uzbūves 
principiem. 

Teksta saturs atklāj esejas autora 
redzējumu, kas pausts autoram 
raksturīgā stilā un pamatots 
ar argumentiem, atbilstošiem 
citātiem un loģiskiem 
secinājumiem. 

Esejas saturs liecina par dažādas 
modalitātes tekstu, kā arī 
verbālo un neverbālo saziņas 
līdzekļu detalizētu izpratni. 

 
Esejas struktūra ir kopumā 
skaidra, tās daļas ir loģiski 
saskaņotas un atbilstošas esejas 
uzbūves principiem. 

Teksta saturs atklāj esejas 
autora redzējumu, kas pamatots 
ar argumentiem, atbilstošiem 
citātiem un loģiskiem 
secinājumiem. 

Esejas saturs liecina par dažādas 
modalitātes tekstu, kā arī 
verbālo un neverbālo saziņas 
līdzekļu izpratni. 

 
Esejas struktūra ir kopumā 
skaidra, tās daļas ir formāli 
saskaņotas un daļēji atbilstošas 
esejas uzbūves principiem. 

Teksta saturs atklāj esejas 
autora redzējumu, kas pamatots 
ar argumentiem, citātiem/
piemēriem un secinājumiem.

Esejas saturs liecina par dažādas 
modalitātes tekstu, kā arī 
verbālo un neverbālo saziņas 
līdzekļu daļēju izpratni.

 
Eseja daļēji atbilst esejas 
uzbūves principiem. 

 
 
Teksta saturs atklāj esejas 
autora redzējumu, kas pamatots 
ar argumentiem, citātiem/
piemēriem.

Valodas lietojums Esejā lietotā valoda ir gramatiski 
sarežģīta, atsevišķās leksiskās, 
ortogrāfiskās, interpunkcijas 
un gramatiskās neprecizitātes 
netraucē uztvert esejas autora 
domu.

Esejā lietotā leksika ir 
daudzveidīga, tā ietver 
ideomātiskus izteicienus; 
vārdu izvēle ir precīza, 
atbilstoša autora mērķim un 
akadēmiskajam stilam. 

Esejā lietotā valoda ir 
gramatiski sarežģīta, leksiskās, 
ortogrāfiskās, interpunkcijas 
un gramatiskās neprecizitātes 
netraucē uztvert esejas autora 
domu.

Esejā lietotā leksika ir 
daudzveidīga, vārdu izvēle ir 
precīza, atbilstoša autora mērķim 
un akadēmiskajam stilam. 

Esejā lietotā valoda ir 
gramatiski sarežģīta, leksiskās, 
ortogrāfiskās, interpunkcijas un 
gramatiskās neprecizitātes ir 
pamanāmas un dažreiz traucē 
uztvert esejas autora domu.

Esejā lietotā leksika ir 
daudzveidīga, vārdu izvēle ir 
atbilstoša autora mērķim un 
akadēmiskajam stilam. 

Esejā lietotā valoda ir gramatiski 
daudzveidīga, leksiskās, 
ortogrāfiskās, interpunkcijas un 
gramatiskās neprecizitātes ir 
pamanāmas un dažreiz traucē 
uztvert esejas autora domu.

Esejā lietotā leksika ir atbilstoša 
autora mērķim.
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4. pielikums 

7. uzdevums 
Pētījuma rezultātu komunikācija (prezentācija konferencē)

Sasniedzamais rezultāts

Skolēns veic individuālu pētījumu un prezentē to konferencē, atbild uz jautājumiem, 
izvērtē savas un klasesbiedru prasmes tekstu producēšanā un prezentēšanā svešvalodā.

Uzdevums

1. Noformulējiet sava veiktā pētījuma prezentācijas tematu, kas atbilst konferences tēmai.
2. Pārskatiet savus iepriekšējos darbus (lasītāja dienasgrāmatu, stenda referātu, eseju) un 

izveidojiet prezentācijas saturu, ievērojot autortiesības (norādot atsauces).
3. Noformējiet prezentācijas vizuālos palīglīdzekļus (piemēram, slaidus, izdales materiālus).
4. Apspriediet grupās savas prezentācijas materiālus un saturu un uzlabojiet tos atbilstoši 

saņemtajiem ieteikumiem.
5. Prezentējiet savu pētījumu (aptuveni 7 minūtes), atbildiet uz jautājumiem. 
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4. pielikums 

Vērtēšanas kritēriji (7. uzdevums)

Kritērijs

Valodas apguves līmenis

Prasmīgs lietotājs
Augstākais līmenis

C1

Patstāvīgs lietotājs
Gandrīz augstākais līmenis

B2+

Patstāvīgs lietotājs
Augsts vidējais līmenis

B2

Patstāvīgs lietotājs
Vidējais līmenis

B1+

Zināšanas un izpratne Prezentācijas saturs un forma 
precīzi atbilst prezentācijas autora 
mērķim un auditorijas vajadzībām. 

Prezentācijas saturs un forma atbilst 
prezentācijas autora mērķim un 
auditorijas vajadzībām. 

Prezentācijas saturs un forma 
daļēji atbilst prezentācijas 
autora mērķim un auditorijas 
vajadzībām. 

Prezentācijas saturs 
un forma daļēji atbilst 
prezentācijas autora 
mērķim.

Tekstpratība (teksta uztvere + 
tekstveide)

Teksta uztvere netiek vērtēta.

Prezentācijas saturs ir oriģināls, 
skaidrs, loģiski saskaņots; runas 
struktūra, vizuālo materiālu 
noformējums un neverbālo 
saziņas līdzekļu izmantojums 
ir savstarpēji saistīti un palīdz 
uztvert prezentācijas saturu.

Prezentācijas saturs precīzi atklāj 
pētījuma mērķi, izmantotos datus, 
metodi un ar pierādījumiem 
pamatotus secinājumus.

Teksta uztvere netiek vērtēta.

Prezentācijas saturs ir skaidrs, 
loģiski saskaņots; runas struktūra, 
vizuālo materiālu noformējums 
un neverbālo saziņas līdzekļu 
izmantojums ir savstarpēji saistīti un 
palīdz uztvert prezentācijas saturu. 

Prezentācijas saturs atklāj pētījuma 
mērķi, izmantotos datus, metodi 
un ar pierādījumiem pamatotus 
secinājumus. 

Teksta uztvere netiek vērtēta.

Prezentācijas saturs ir loģiski 
saskaņots; runas struktūra, 
vizuālo materiālu noformējums 
un neverbālo saziņas līdzekļu 
izmantojums ir savstarpēji 
saistīti.

 
Prezentācijas saturs atklāj 
pētījuma mērķi, izmantotos 
datus, metodi un secinājumus. 

Teksta uztvere netiek 
vērtēta.

Prezentācijas saturs 
ir loģiski saskaņots; 
runas struktūra, vizuālo 
materiālu noformējums un 
neverbālo saziņas līdzekļu 
izmantojums ir daļēji saistīti. 

Prezentācijas saturs daļēji 
atklāj pētījuma mērķi, 
izmantotos datus, metodi 
un secinājumus.

Valodas lietojums Prezentācijā lietotā valoda un 
neverbālie saziņas līdzekļi precīzi 
atbilst akadēmiskajam stilam; 
mutvārdu izteiksmes specifikas 
ievērošana palīdz auditorijai 
uztvert prezentācijas saturu. 

Vizuālajos materiālos lietotā 
valoda ir lakoniska un precīza. 

Prezentācijā lietotā valoda un 
neverbālie saziņas līdzekļi kopumā 
atbilst akadēmiskajam stilam; 
mutvārdu izteiksmes specifikas 
ievērošana palīdz auditorijai uztvert 
prezentācijas saturu. 

Vizuālajos materiālos lietotā valoda 
ir lielākoties lakoniska un precīza, 
kļūdas netraucē satura uztverei. 

Prezentācijā lietotā valoda 
un neverbālie saziņas līdzekļi 
kopumā atbilst akadēmiskajam 
stilam; mutvārdu izteiksmes 
specifika ir daļēji ievērota. 

Vizuālajos materiālos lietotā 
valoda ir lielākoties lakoniska un 
precīza, kļūdas ir pamanāmas un 
dažreiz traucē satura uztverei. 

Prezentācijā lietotā valoda 
un neverbālie saziņas 
līdzekļi daļēji atbilst 
akadēmiskajam stilam; 
mutvārdu izteiksmes 
specifika ir daļēji ievērota. 

Vizuālajos materiālos lietotā 
valoda ir saprotama, kļūdas 
ir pamanāmas un dažreiz 
traucē satura uztverei.
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4. pielikums 

8. uzdevums 
Konferences organizēšana, tās rezultātu un savas dalības analīze

Sasniedzamais rezultāts

Skolēns piedalās konferences plānošanā, organizēšanā un tās rezultātu izvērtēšanā. 

Uzdevums

1. Apspriediet klasē un noformulējiet konferences tēmu, apspriediet konferences saturu un 
formu (izmantojot anketu no uzdevuma “Atskaite par dalību konferencē” un pielāgojot to 
savas konferences profilam).

2. Izlasiet anketu un izmantojiet to konferences organizēšanā: izvēlieties norises vietu, 
uzaiciniet dalībniekus, izveidojiet konferences programmu un tās organizācijas komiteju.

3. Aktīvi piedalieties konferencē, uzrakstiet atskaiti par savu un citu veikumu konferences 
veidošanā.

4. Apspriediet interesantākās domas un secinājumus.
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4. pielikums 

Atskaite par savu veikumu konferences organizēšanā un savu dalību tajā

Novērtē savu lomu konferences sagatavošanā skalā no 2 (aktīva dalība) līdz 0 (nepiedalījos) Pašvērtējuma pamatojums

Temata izvēlē un noformulēšanā

Konferences laika un vietas izvēlē

Plenārsēdes runātāju izvēlē

Notikuma reklamēšanā

Dalībnieku ielūguma izstrādē

Pieteikuma formas izveidē

 Tīmekļa lapas (jeb veblapas) izveidē

Konferences programmas izveidē

Novērtē savu dalību  konferencē skalā no 2 (aktīva dalība) līdz 0 (nepiedalījos) Pašvērtējuma pamatojums

Konferences vadīšana

Prezentācijas sagatavošana

Slaidu sagatavošana

Prezentācija

Jautājumu uzdošana

Atbildēšana uz jautājumiem

Atgriezeniskās saites apkopošanas veidlapas izveide

Atgriezeniskās saites apkopošana, analīze un atskaites izveide
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4. pielikums 

Vērtēšanas kritēriji (8. uzdevums)

Kritērijs

Valodas apguves līmenis

Prasmīgs lietotājs
Augstākais līmenis

C1

Patstāvīgs lietotājs
Gandrīz augstākais līmenis

B2+

Patstāvīgs lietotājs
Augsts vidējais līmenis

B2

Patstāvīgs lietotājs
Vidējais līmenis

B1+

Zināšanas un izpratne Atskaites saturs atklāj spēju 
kritiski novērtēt konferences 
nozīmīgumu, konferences norisi 
un savu dalību tajā.

Atskaites saturs atklāj 
spēju novērtēt konferences 
nozīmīgumu, konferences norisi 
un savu dalību tajā.

Atskaites saturs kopumā atklāj 
spēju novērtēt konferences 
nozīmīgumu, konferences norisi 
un savu dalību tajā.

Atskaites saturs daļēji atklāj 
spēju novērtēt konferences 
nozīmīgumu, konferences norisi 
un savu dalību tajā.

Tekstpratība (teksta uztvere + 
tekstveide)

Teksta uztvere netiek vērtēta.

Atskaites struktūra ir skaidra; 
tā ietver mērķtiecīgu ievadu, 
detalizētu konferences norises 
aprakstu un analīzi, savas 
dalības kritisku raksturojumu 
un novērtējumu, ieteikumus 
konferences uzlabošanai, 
secinājumus.

Teksta uztvere netiek vērtēta.

Atskaites struktūra ir skaidra; 
tā ietver ievadu, detalizētu 
konferences norises aprakstu 
un analīzi, savas dalības kritisku 
raksturojumu un novērtējumu, 
ieteikumus konferences 
uzlabošanai, secinājumus.

Teksta uztvere netiek vērtēta.

Atskaites struktūra ir skaidra, 
tā ietver ievadu, konferences 
norises aprakstu, savas dalības 
raksturojumu un novērtējumu, 
ieteikumus konferences 
uzlabošanai, secinājumus.

Teksta uztvere netiek vērtēta.

Atskaites struktūra ir saprotama, 
tā ietver ievadu, konferences 
norises aprakstu, savas dalības 
raksturojumu un novērtējumu, 
ieteikumus konferences 
uzlabošanai, secinājumus.

Valodas lietojums Netiek vērtēts. Netiek vērtēts. Netiek vērtēts. Netiek vērtēts.
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5. pielikums

Ieteicamo izmantojamo literāro darbu un ekranizāciju/dramatizējumu saraksts 

Internetquellen 

Аutor Titel Link zur Buchrezension Link  zur Filmrezension/Film Hörbuch/E-Buch

Wolfgang 
Herrndorf

Tschick http://www.gbv.de/dms/faz-rez/
FD1201010162874874.pdf

https://www.film-rezensionen.de/2017/03/
tschick/ 

http://downloadenfilmekostenlosfullhd.com/
tag/tschick-torrent/ 

https://www.youtube.com/
results?search_query=Perfekte+H%C3 
%B6rbuch+(Tschick)+ 

https://docplayer.org/178118652-Tschick-
wolfgang-herrndorf.html 

Katharina

Hagena

Der Geschmack 
von Apfelkernen 

https://www.perlentaucher.de/buch/
katharina-hagena/der-geschmack-von-
apfelkernen.html

https://www.epd-film.de/filmkritiken/der-
geschmack-von-apfelkernen

https://www.cinema.de/film/der-
geschmack-von-apfelkernen,5689860.html 

https://www.pinterest.es/
pin/729864683349690799/ 

Theodor 
Fontane

Effi Briest https://www.perlentaucher.de/buch/
theodor-fontane/effi-briest.html 

https://www.kino.de/film/rosen-im-
herbst-1955/ 

https://www.kino.de/film/effi-briest-1974/ 

https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-
trailer-streaming/effi-briest

https://hdfilme.su/drama/9254-effi-briest.
html 

digitālā bibliotēka - Goethe-Institut Lettland

https://riga.bibliothek.goethe.de/cgi-bin/
koha/opac-detail.pl?biblionumber=7226 

http://freilesen.de/werk_Theodor_
Fontane,Effi-Briest,603,0.html 

Siegfried 
Lenz

Der Überläufer https://www.buecherrezensionen.org/
buecher/rezension/siegfried-lenz-der-
ueberlaeufer.htm 

https://www.sueddeutsche.de/kultur/
literatur-triumph-im-schmerz-1.2881346 

https://www.film-rezensionen.de/2020/04/
der-ueberlaeufer/ 

https://www.werstreamt.es/serie/
details/2125343/der-ueberlaeufer/ 

https://riga.bibliothek.goethe.de/cgi-bin/
koha/opac-detail.pl?biblionumber=16679 

http://www.gbv.de/dms/faz-rez/FD1201010162874874.pdf
http://www.gbv.de/dms/faz-rez/FD1201010162874874.pdf
https://www.film-rezensionen.de/2017/03/tschick/
https://www.film-rezensionen.de/2017/03/tschick/
http://downloadenfilmekostenlosfullhd.com/tag/tschick-torrent/
http://downloadenfilmekostenlosfullhd.com/tag/tschick-torrent/
https://www.youtube.com/results?search_query=Perfekte+H%C3%B6rbuch+(Tschick)
https://www.youtube.com/results?search_query=Perfekte+H%C3%B6rbuch+(Tschick)
https://www.youtube.com/results?search_query=Perfekte+H%C3%B6rbuch+(Tschick)
https://docplayer.org/178118652-Tschick-wolfgang-herrndorf.html
https://docplayer.org/178118652-Tschick-wolfgang-herrndorf.html
https://www.perlentaucher.de/buch/katharina-hagena/der-geschmack-von-apfelkernen.html
https://www.perlentaucher.de/buch/katharina-hagena/der-geschmack-von-apfelkernen.html
https://www.perlentaucher.de/buch/katharina-hagena/der-geschmack-von-apfelkernen.html
https://www.epd-film.de/filmkritiken/der-geschmack-von-apfelkernen
https://www.epd-film.de/filmkritiken/der-geschmack-von-apfelkernen
https://www.cinema.de/film/der-geschmack-von-apfelkernen,5689860.html
https://www.cinema.de/film/der-geschmack-von-apfelkernen,5689860.html
https://www.pinterest.es/pin/729864683349690799/
https://www.pinterest.es/pin/729864683349690799/
https://www.perlentaucher.de/buch/theodor-fontane/effi-briest.html
https://www.perlentaucher.de/buch/theodor-fontane/effi-briest.html
https://www.kino.de/film/rosen-im-herbst-1955/
https://www.kino.de/film/rosen-im-herbst-1955/
https://www.kino.de/film/effi-briest-1974/
https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/effi-briest
https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/effi-briest
https://hdfilme.su/drama/9254-effi-briest.html
https://hdfilme.su/drama/9254-effi-briest.html
https://riga.bibliothek.goethe.de/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7226
https://riga.bibliothek.goethe.de/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7226
http://freilesen.de/werk_Theodor_Fontane,Effi-Briest,603,0.html
http://freilesen.de/werk_Theodor_Fontane,Effi-Briest,603,0.html
https://www.buecherrezensionen.org/buecher/rezension/siegfried-lenz-der-ueberlaeufer.htm
https://www.buecherrezensionen.org/buecher/rezension/siegfried-lenz-der-ueberlaeufer.htm
https://www.buecherrezensionen.org/buecher/rezension/siegfried-lenz-der-ueberlaeufer.htm
https://www.sueddeutsche.de/kultur/literatur-triumph-im-schmerz-1.2881346
https://www.sueddeutsche.de/kultur/literatur-triumph-im-schmerz-1.2881346
https://www.film-rezensionen.de/2020/04/der-ueberlaeufer/
https://www.film-rezensionen.de/2020/04/der-ueberlaeufer/
https://www.werstreamt.es/serie/details/2125343/der-ueberlaeufer/
https://www.werstreamt.es/serie/details/2125343/der-ueberlaeufer/
https://riga.bibliothek.goethe.de/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16679
https://riga.bibliothek.goethe.de/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16679
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5. pielikums

Аutor Titel Link zur Buchrezension Link  zur Filmrezension/Film Hörbuch/E-Buch

Daniel 
Kehlmann

Tyll https://www.perlentaucher.de/buch/daniel-
kehlmann/tyll.html 

https://www.dw.com/de/glaubenskrieg-
und-gaukelei-daniel-kehlmanns-neuer-
roman-tyll/a-40874020 

https://www.derstandard.at/
story/2000109975623/daniel-kehlmanns-
tyll-wird-als-netflix-serie-verfilmt 

https://xn–hrbuch-wxa.com/kostenlos/tyll-
214ko7s2.html#onleihe 

http://ibooks.to/tag/daniel-kehlmann/ 

Erich Maria 
Remarque 

Im Westen nichts 
Neues

http://www.kulturbuchtipps.de/
archives/1432

https://literaturkritik.de/id/12392  

https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-
trailer/im-westen-nichts-neues

https://www.film-rezensionen.de/2006/08/
im-westen-nichts-neues/ 

https://www.youtube.com/
watch?v=0bwnLC8yMvA 

https://xn–hrbuch-wxa.com/kostenlos/
im-westen-nichts-neues-qtkk2g9.
html#youtube

https://archive.org/details/in.ernet.
dli.2015.168305/page/n19/mode/2up 

Günter Grass Die 
Blechtrommel

https://www.ndr.de/geschichte/
chronologie/Die-Blechtrommel-
Guenter-Grass-kontroverser-
Roman,blechtrommel112.html

https://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-40351656.html

https://xn–hrbuch-wxa.com/kostenlos/die-
blechtrommel-2o9jyf3p.html#onleihe 

https://docplayer.org/20525296-Guenter-
grass-die-blechtrommel.html 

Timur 
Vermes

Er ist wieder da https://www.buecherrezensionen.org/
buecher/rezension/timur-vermes-er-ist-
wieder-da.htm 

https://www.sueddeutsche.de/kultur/
bestseller-roman-er-ist-wieder-da-ha-ha-
hitler-1.1568685 

https://www.epd-film.de/filmkritiken/er-ist-
wieder-da 

https://www.sueddeutsche.de/kultur/
er-ist-wieder-da-im-kino-blitzgereinigt-aber-
orientierungslos-1.2681003 

https://www.cinema.de/film/er-ist-
wieder-da,7966630.html 

https://www.yumpu.com/de/document/
read/10589292/er-ist-wieder-dapdf 

https://xn–hrbuch-wxa.com/kostenlos/
er-ist-wieder-da-4ndfged.html 

Bernhard 
Schlink

Der Vorleser https://www.dw.com/de/bernhard-schlink-
der-vorleser/a-43645228 

https://www.moviepilot.de/movies/der-
vorleser 

digitālā bibliotēka - Goethe-Institut Lettland

http://www.mediafire.com/download/
mntbxadnkrxo2da/ 

https://www.youtube.com/watch?v=H1e-
ilqEd1A 

https://www.perlentaucher.de/buch/daniel-kehlmann/tyll.html
https://www.perlentaucher.de/buch/daniel-kehlmann/tyll.html
https://www.dw.com/de/glaubenskrieg-und-gaukelei-daniel-kehlmanns-neuer-roman-tyll/a-40874020
https://www.dw.com/de/glaubenskrieg-und-gaukelei-daniel-kehlmanns-neuer-roman-tyll/a-40874020
https://www.dw.com/de/glaubenskrieg-und-gaukelei-daniel-kehlmanns-neuer-roman-tyll/a-40874020
https://www.derstandard.at/story/2000109975623/daniel-kehlmanns-tyll-wird-als-netflix-serie-verfilmt
https://www.derstandard.at/story/2000109975623/daniel-kehlmanns-tyll-wird-als-netflix-serie-verfilmt
https://www.derstandard.at/story/2000109975623/daniel-kehlmanns-tyll-wird-als-netflix-serie-verfilmt
http://ibooks.to/tag/daniel-kehlmann/
http://www.kulturbuchtipps.de/archives/1432
http://www.kulturbuchtipps.de/archives/1432
https://literaturkritik.de/id/12392
https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer/im-westen-nichts-neues
https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer/im-westen-nichts-neues
https://www.film-rezensionen.de/2006/08/im-westen-nichts-neues/
https://www.film-rezensionen.de/2006/08/im-westen-nichts-neues/
https://www.youtube.com/watch?v=0bwnLC8yMvA
https://www.youtube.com/watch?v=0bwnLC8yMvA
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.168305/page/n19/mode/2up
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.168305/page/n19/mode/2up
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Die-Blechtrommel-Guenter-Grass-kontroverser-Roman,blechtrommel112.html
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Die-Blechtrommel-Guenter-Grass-kontroverser-Roman,blechtrommel112.html
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Die-Blechtrommel-Guenter-Grass-kontroverser-Roman,blechtrommel112.html
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Die-Blechtrommel-Guenter-Grass-kontroverser-Roman,blechtrommel112.html
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40351656.html
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40351656.html
https://docplayer.org/20525296-Guenter-grass-die-blechtrommel.html
https://docplayer.org/20525296-Guenter-grass-die-blechtrommel.html
https://www.buecherrezensionen.org/buecher/rezension/timur-vermes-er-ist-wieder-da.htm
https://www.buecherrezensionen.org/buecher/rezension/timur-vermes-er-ist-wieder-da.htm
https://www.buecherrezensionen.org/buecher/rezension/timur-vermes-er-ist-wieder-da.htm
https://www.sueddeutsche.de/kultur/bestseller-roman-er-ist-wieder-da-ha-ha-hitler-1.1568685
https://www.sueddeutsche.de/kultur/bestseller-roman-er-ist-wieder-da-ha-ha-hitler-1.1568685
https://www.sueddeutsche.de/kultur/bestseller-roman-er-ist-wieder-da-ha-ha-hitler-1.1568685
https://www.epd-film.de/filmkritiken/er-ist-wieder-da
https://www.epd-film.de/filmkritiken/er-ist-wieder-da
https://www.sueddeutsche.de/kultur/er-ist-wieder-da-im-kino-blitzgereinigt-aber-orientierungslos-1.2681003
https://www.sueddeutsche.de/kultur/er-ist-wieder-da-im-kino-blitzgereinigt-aber-orientierungslos-1.2681003
https://www.sueddeutsche.de/kultur/er-ist-wieder-da-im-kino-blitzgereinigt-aber-orientierungslos-1.2681003
https://www.cinema.de/film/er-ist-wieder-da,7966630.html
https://www.cinema.de/film/er-ist-wieder-da,7966630.html
https://www.yumpu.com/de/document/read/10589292/er-ist-wieder-dapdf
https://www.yumpu.com/de/document/read/10589292/er-ist-wieder-dapdf
https://xn--hrbuch-wxa.com/kostenlos/er-ist-wieder-da-4ndfged.html
https://xn--hrbuch-wxa.com/kostenlos/er-ist-wieder-da-4ndfged.html
https://www.dw.com/de/bernhard-schlink-der-vorleser/a-43645228
https://www.dw.com/de/bernhard-schlink-der-vorleser/a-43645228
https://www.moviepilot.de/movies/der-vorleser
https://www.moviepilot.de/movies/der-vorleser
http://www.mediafire.com/download/mntbxadnkrxo2da/
http://www.mediafire.com/download/mntbxadnkrxo2da/
https://www.youtube.com/watch?v=H1e-ilqEd1A
https://www.youtube.com/watch?v=H1e-ilqEd1A
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5. pielikums

Аutor Titel Link zur Buchrezension Link  zur Filmrezension/Film Hörbuch/E-Buch

Christa Wolf Der geteilte 
Himmel

https://www.dw.com/de/christa-wolf-der-
geteilte-himmel/a-45717017 

https://www.perlentaucher.de/buch/christa-
wolf/der-geteilte-himmel-werke-in-12-
baenden-band-1.html 

https://www.moviepilot.de/movies/der-
geteilte-himmel 

https://booktgpms.web.
app/1C6Swjt5dghXU.html 

Erich Loest *Die 
Nikolaikirche

https://dokumente-online.com/
bemerkungen-zu-nikolaikirche-roman-film.
html 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/
zaesur-der-deutschen-geschichte.950.
de.html?dram:article_id=133278 

https://www.youtube.com/
watch?v=Evx6ATTEWk8&has_verified=1 

Eva 
Baronsky

*Herr Mozart 
wacht auf

https://literaturkritik.de/id/13469 Trayler – Theaterstück

https://www.youtube.com/
watch?v=aiqN0qK4gK0 

Thomas 
Brussig

*Am kürzeren 
Ende der 
Sonnenallee

https://literaturkritik.de/id/668 https://www.youtube.com/
watch?v=eGO9ef-wTMI 

http://www.filmstarts.de/kritiken/38765.
html 

https://www.onleihe.de/goethe-institut 

*nicht ins Lettisch übersetzt 

Verfilmungen der deutschen Literatur
https://www.epd-film.de/themen/deutsche-literaturverfilmungen 
https://www.schulfilme-online.de/de/Literaturverfilmung/c/1632
https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/buchmesse-deutsche-literatur-im-kino 

Hörbücher 
Gute Hörbücher gratis hören (Aktuelle Charts) (xn–hrbuch-wxa.com)

Ins Lettisch übersetzte deutsche Literatur 
Onleihe: digitālā bibliotēka - Goethe-Institut Lettland
https://www.goethe.de/ins/lv/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21685823

https://www.dw.com/de/christa-wolf-der-geteilte-himmel/a-45717017
https://www.dw.com/de/christa-wolf-der-geteilte-himmel/a-45717017
https://www.perlentaucher.de/buch/christa-wolf/der-geteilte-himmel-werke-in-12-baenden-band-1.html
https://www.perlentaucher.de/buch/christa-wolf/der-geteilte-himmel-werke-in-12-baenden-band-1.html
https://www.perlentaucher.de/buch/christa-wolf/der-geteilte-himmel-werke-in-12-baenden-band-1.html
https://www.moviepilot.de/movies/der-geteilte-himmel
https://www.moviepilot.de/movies/der-geteilte-himmel
https://booktgpms.web.app/1C6Swjt5dghXU.html
https://booktgpms.web.app/1C6Swjt5dghXU.html
https://dokumente-online.com/bemerkungen-zu-nikolaikirche-roman-film.html
https://dokumente-online.com/bemerkungen-zu-nikolaikirche-roman-film.html
https://dokumente-online.com/bemerkungen-zu-nikolaikirche-roman-film.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/zaesur-der-deutschen-geschichte.950.de.html?dram:article_id=133278
https://www.deutschlandfunkkultur.de/zaesur-der-deutschen-geschichte.950.de.html?dram:article_id=133278
https://www.deutschlandfunkkultur.de/zaesur-der-deutschen-geschichte.950.de.html?dram:article_id=133278
https://www.youtube.com/watch?v=Evx6ATTEWk8&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=Evx6ATTEWk8&has_verified=1
https://literaturkritik.de/id/13469
https://www.youtube.com/watch?v=aiqN0qK4gK0
https://www.youtube.com/watch?v=aiqN0qK4gK0
https://literaturkritik.de/id/668
https://www.youtube.com/watch?v=eGO9ef-wTMI
https://www.youtube.com/watch?v=eGO9ef-wTMI
http://www.filmstarts.de/kritiken/38765.html
http://www.filmstarts.de/kritiken/38765.html
https://www.onleihe.de/goethe-institut
https://www.epd-film.de/themen/deutsche-literaturverfilmungen
https://www.schulfilme-online.de/de/Literaturverfilmung/c/1632
https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/buchmesse-deutsche-literatur-im-kino
https://xn--hrbuch-wxa.com/
https://www.goethe.de/ins/lv/lv/kul/bib/one.html
https://www.goethe.de/ins/lv/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21685823
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6. pielikums 

Skolēnu darbu paraugi/piemēri katram uzdevumu veidam

Reklāmas piemērs 
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Lasītāja dienasgrāmatas piemērs

Lesetagebuch (C1)

Information zum Text

Autor: 

Titel: 

Erscheinungsjahr: 

Genre: 

Gelesener Auszug (Seiten): 

O. Henry 

Das letzte Blatt 

1907

Kurzgeschichte 

der ganze Text

Kontextuelles Verständnis

Subjekt, Ideen, Gedanken beim Lesen 
des Textes:

Der Text dreht sich um das Thema Hoffnungen und Träume. Eine der Hauptfiguren der Geschichte kann sich nicht von einer Krankheit 
erholen, weil sie die Hoffnung in ihrem Leben verloren hat. Eine andere Hauptfigur, Behrman, erfüllt seinen Lebenstraum, ein Meisterwerk 
zu schaffen (obwohl nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte) und stirbt unmittelbar danach. 
Es ist auch eine Geschichte über Gemeinschaft und Freundschaft. Die Künstlergemeinschaft muss sich umeinander kümmern und sich 
gegenseitig unterstützen, weil ihr Leben von den traditionelleren Werten der übrigen New Yorker Gesellschaft getrennt ist. Der Text ist 
so geschrieben, dass er beim Leser eine emotionale Reaktion hervorruft. Das Überraschungsende ist tragisch, gibt dem Leser aber auch 
Hoffnung, dass die Welt einen Weg hat, Dinge zu lösen, insbesondere durch die Kraft menschlicher Verbindung.

Protagonisten: Die Hauptfiguren der Geschichte sind drei Künstler: Johnsy und Sue, die zusammen leben, und ihr Freund Behrman. Johnsy ist ein 
kalifornisches Mädchen, das wegen ihrer Kunst nach New York gezogen ist. Sue ist eine fürsorgliche Freundin und unabhängige Frau. 
Behrman ist ein angeschwemmter alter Künstler, der häufig betrunken ist. Ein Arzt erscheint ebenfalls und vertritt die Ansichten der 
traditionelleren Gesellschaft im Gegensatz zum Lebensstil der Künstler. Lungenentzündung selbst wird auch als ein Charakter behandelt, 
der Menschen “berührt”, um sie zu infizieren.

Zeit(periode) und historischer Kontext: Die Geschichte spielt in Greenwich Village in New York in den frühen 1900-er Jahren. Die Geschichte zeigt zwei Frauen Künstlerinnen, 
die zusammen leben, was für diese Zeit eine fortschrittliche Idee war. Es gibt in der Geschichte einen Moment, in dem der Arzt fragt, ob 
Johnsy einen echten Grund hat, traurig zu sein, wie zum Beispiel, einen Mann. Sue antwortet: “Einen Mann? Ist ein Mann es wert?“ Als O. 
Henry unabhängige Frauen als Protagonistinnen seiner Geschichte schilderte,  waren zu dieser Zeit traditionelle Ansichten von Frauen als 
von Männern abhängig üblicher.

Die Geschichte ist in einem für den frühen 20. Jahrhundert typischen Stil geschrieben, mit beschreibender Sprache und einem formalen 
Register.
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6. pielikums 

Information zum Text

Verständnis des Textes

Kurze Wiedergabe des gelesenen 
Textes (Was ist passiert, was, wie 
haben die Helden gemacht?)

Der Text handelt von Künstlern in New York City während einer Lungenentzündungsepidemie. 

Eine der Hauptfiguren, Johnsy, ist schwer an einer Lungenentzündung erkrankt. Der Arzt, der sie behandelt, hat das Gefühl, dass sie das 
Leben aufgegeben hat, was sich negativ auf die Möglichkeit ihrer Genesung auswirkt. Sie gibt zu, dass sie das Gefühl hat, zu sterben, 
wenn das letzte Blatt vor ihrem Fenster vom Baum fällt. Ihre Mitbewohnerin Sue versucht sich um sie zu kümmern und bittet einen alten 
Maler namens Behrman um Hilfe. Am Ende bleibt ein letztes Blatt auf dem Baum und Johnsy glaubt, dass das Blatt geblieben ist, um ihr zu 
sagen, dass ihre Lage sich verbessern wird. In Wirklichkeit entdecken die Mitbewohner, dass Behrman dieses Blatt auf den Baum gemalt 
hat. Diese Tat, dass er die ganze Nacht im Regen draußen blieb, kostete ihn das Leben und er starb an einer Lungenentzündung.

Ähnliche gelesene Texte/Bücher und 
eigene Erfahrung:

Diese Geschichte erinnert mich an andere Geschichten von O. Henry, weil sie emotional und spannungsgeladen ist und das Ende den 
Leser überraschen soll. Basierend auf meiner Lektüre von Geschichten wie „Gift of the Magi“ und „A Retrieved Reformation“ denke ich, 
dass O. Henry eine sehr romantische Sicht auf die Welt hat.

Das Konzept eines Helden, der sein Leben für einen anderen opfert, ist auch ein allgemeines Thema in der Literatur. Dies erinnerte 
mich an die gelesene A Tale of Two Cities von Charles Dickens. In ähnlicher Weise opfert sich ein Held, der als unverbesserlicher Trinker 
angesehen wird, und verändert dadurch die Wahrnehmung seines Charakters durch den Leser. 

Schlussfolgerungen zur tieferen 
Bedeutung des gelesenen Textes:

O. Henry möchte die Leser überzeugen, dass unsere Hoffnungen und Träume unserem Leben einen Sinn geben. Obwohl Behrman als 
betrunkener und schlechter Maler gilt, ist sein Lebenstraum, ein Meisterwerk zu malen. Sein “Meisterwerk“ ist ein am Baum gemaltes 
Blatt. Das ist nicht das Meisterwerk, von dem er geträumt hatte, doch dieses Bild rettete das Leben seines Freundes und wird sein echtes 
künstlerisches Erbe. Das Blatt gibt der kranken Johnsy die Hoffnung fürs Leben.

Fragen zum Inhalt, der Tätigkeit von 
Helden usw. beim Lesen:

Beim Lesen wurde mein Interesse geweckt und ich wollte mehr über Greenwich Village und die dort lebenden Künstler des frühen 20. 
Jahrhunderts erfahren. 

War die beschriebene Situation, wie die beiden Frauen, die unabhängig lebten und als Künstlerinnen überlebten, zu diesem Zeitpunkt 
üblich? 
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6. pielikums 

Information zum Text

Entspricht das Aussehen der Helden 
ihren Charakter und ihrer Tätigkeit?

Sue und Johnsy werden wiederholt als dünn beschrieben, was den Eindruck macht, dass sie hungernde Künstlerinnen sind und, dass die 
beiden gebrechlich sind und am Leben und ihrem Traum, Künstler zu sein, festhalten.

Beschreibung des Ortes: Der Anfang der Geschichte schildert Greenwich Village als ein Ort mit einem Labirint von Straßen und ihren Kreuzungen. Dies erweckt 
den Eindruck, dass Greewich Village eine einzigartige Gemeinde ist, die sich von der Stadt abgrenzt.

Wie könnte es weiter gehen? Ich gehe davon aus, dass Sue und Johnsy versuchen, Behrmans Gedächtnis in ihrer Gemeinde zu ehren und möglicherweise ihren Traum 
vom Malen in Italien zu verwirklichen.

Wie sich meine Einstellung zu den 
Helden aufgrund ihrer Handlungen 
beim Lesen des Textes änderte: 

Als ich Behrman zum ersten Mal traf, las ich, dass er „bis zum Exzess“ trank und „ immer noch von seinem kommenden Meisterwerk“ 
redete, obwohl er ein schlechter Maler war. 

Dies gab mir den Eindruck, dass er ein wertloser alter Mann war, der die Träume seiner Jugend verfolgte. Am Ende sah ich ihn als Helden, 
voller Fürsorge und Mitgefühl für seine Freunde.

Wie hat sich meine Einstellung zur 
Welt beim Lesen des Textes verändert?

Dieser Text erinnerte mich daran, dass das Leben zwar nicht immer so verläuft, wie wir es geplant haben, aber jeder Mensch hat seine 
Würde und etwas, was er beitragen kann. 

Dies war sicherlich bei Behrman der Fall. Er schien keine Würde und keinen Wert zu haben, doch seine letzte Tat zeigte ihn ganz anders.

Meine eigene Meinung zum Text: Ich glaube, dass unsere Hoffnungen und Träume uns die Hindernisse im Leben überwinden helfen können, und dieser Text hat das 
bestätigt.

Verständnis der Textsprache

Wie habe ich mich beim Lesen 
dieses Textes in der Originalsprache/
Fremdsprache gefühlt und warum:

Die Struktur des Textes war vorhersehbar, was das Lesen in der Originalsprache/Fremdsprache erleichterte. Es begann mit einer 
Beschreibung der Umgebung und der Helden, die Handlung stieg durch Johnsys Krankheit bis zum Höhepunkt mit dem letzten Blatt, das 
nicht gefallen ist, und endete mit dem Behrmans Tod.
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Information zum Text

Wie ich von den Stiltechniken des 
Autors, der Wortwahl, der Satzstruktur 
und der Textstruktur beeinflusst 
wurde:

O. Henry verwendet seine beschreibende Sprache, um sowohl seine Helden als auch die Umgebung zu schildern. Er spricht über die 
Künstler, die nach geeigneten Orten zum Leben und Arbeiten suchen und durch Greenwich Village “schleichen”. Es entsteht die Idee, dass 
diese Gemeinde ihren eigenen Raum in der Stadt aggressiv abstecken musste.

Er spricht auch über den “kalten, unsichtbaren Fremden, den Ärzte Lungenentzündung nennen”. Dies gibt dem Leser das Gefühl, dass 
dieser unerkennbare Bösewicht aktiv in das Leben der Helden einmischte und nicht in die zufällige Wahrscheinlichkeit einer Krankheit.

Wie in allen Geschichten von O. Henry gibt er den Lesern das Gefühl, über das Ergebnis sicher zu sein, nur um am Ende sie mit einer 
Wendung zu überraschen. Er konzentriert die Erzählung auf Sue und Johnsy, deshalb wissen wir nicht, dass Behrman seine eigene 
Gesundheit heldenhaft geopfert hat, um das letzte Blatt zu malen.

Wörter und Wortverbindungen/
Wendungen/Sätze, die ich beim Lesen 
des Textes gelernt habe:
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Teksta fragmenta tulkojumu salīdzinājums

Katharinas Hagenas romāna “Der Geschmack von Apfelkernen“ fragments 

Damals schrieb ich noch Briefe, glaubte noch an Geschriebenes, Gedrucktes, Gelesenes. 
Das tat ich inzwischen nicht mehr. Ich war Bibliothekarin an der Freiburger Universitätsbi-
bliothek, ich arbeitete mit Büchern, ich kaufte mir Bücher, ja, gelegentlich lieh ich mir auch 
welche aus. Aber lesen? Nein. Früher ja, da schon, da las ich ununterbrochen, im Bett, beim 
Essen, auf dem Fahrrad. Doch damit war Schluss. Lesen, das war das Gleiche wie sammeln, 
und sammeln war das Gleiche wie aufbewahren, und aufbewahren war das Gleiche wie 
nicht genau zu wissen, und nicht genau zu wissen war das Gleiche wie vergessen zu haben, 
und vergessen war das Gleiche wie fallen, und das Fallen musste ein Ende haben. 

Das war eine Erklärung. 
Ich war aber gern Bibliothekarin. Aus denselben Gründen, aus denen ich nicht mehr las. 
Erst hatte ich Germanistik studiert, aber bei den Seminararbeiten merkte ich, dass mir 

alles, was nach dem Bibliographieren kam, behanglos erschien. Kataloge, Schlagwortregis-
ter, Handbücher, Indizes hatten ihre eigene feine Schönheit, die sich beim flüchtigem Lesen 
ebenso wenig erschloss wie ein hermetisches Gedicht.

Piemērs: Tulkojums A
Toreiz es vēl rakstīju vēstules, ticēju rakstītajam, drukātajam, lasītajam. To es vairs 

nedarīju. Es biju bibliotekāre Freiburgas universitātes bibliotēkā, strādāju ar grāmatām, 
pirku grāmatas, jā, reizēm dažas arī aizņēmos. Bet lasīt? Nē. Agrāk jā, tad gan, tad es lasīju 
nepārtraukti, gultā, ēdot, braucot ar riteni. Taču nu tas bija beidzies. Lasīt, tas bija tas pats, 
kas krāt, un krāt bija tas pats, kas uzglabāt, un uzglabāt bija tas pats, kas īsti nezināt, un īsti 
nezināt bija tas pats, kas aizmirst, un aizmirst bija tas pats, kas krist, un krišanu vajadzēja 
apturēt.

Tas bija izskaidrojums.
Taču es labprāt biju bibliotekāre. Tā paša iemesla dēļ, kāpēc vairs nelasīju.
Vispirms es studēju ģermānistiku, bet, darbojoties semināros, es pamanīju, ka viss, 

kas nāca pēc bibliogrāfijas, man šķita bezjēdzīgs. Katalogiem, atslēgvārdu reģistriem, 
rokasgrāmatām, indeksiem – visam bija savs maigais skaistums, kas pavirši lasot atklājās 
tikpat maz kā hermētisks dzejolis.

Piemērs: Tulkojums B
Tajā laikā es vēl joprojām rakstīju vēstules, joprojām ticot tam, kas tika uzrakstīts, 

iespiests un lasīts. Tagad es to vairs nedarīju. Es biju bibliotekāre Freiburgas universitātes 
bibliotēkā, strādāju ar grāmatām, nopirku grāmatas, jā, reizēm es dažas aizņēmos. Bet lasīt? 
Nē. Agrāk, jā, tad es lasīju nepārtraukti, gultā, ēdot, braucot ar velosipēdu. Bet ar to bija bei-
gas. Lasīšana bija tāda pati kā kolekcionēšana, un kolekcionēšana bija tāda pati kā glabāšana, 
un glabāt bija tas pats, kas precīzi nezināt, un nezināt bija tas pats, kas aizmirst bija tas pats, 
kas nokrist, un krišanai bija jābeidzas.

Tas bija izskaidrojums.
Bet man patika būt bibliotekārei. To pašu iemeslu dēļ, kādēļ pārtraucu lasīt.
Sākumā biju studējusi vācu valodu un literatūru, bet semināra darbu laikā pamanīju, ka 

viss, kas nāca pēc bibliogrāfijas, man šķita nesaistīts. Katalogiem, atslēgvārdu reģistriem, 
rokas grāmatām, indeksiem bija savs smalkais skaistums, kas bija tikpat nepieejams kā her-
mētisks dzejolis. 
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Tulkojumu atšķirību piemēri

 Oriģinālais teksts Tulkojums A Tulkojums B Secinājumi (oriģinālvalodas 
ietekme, labskanība)

 Vārdu izvēle Erst hatte ich Germanistik studiert Vispirms es studēju ģermānistiku Sākumā biju studējusi vācu valodu 
un literatūru

A variants precīzāk interpretē autora 
tekstu.

 Damals schrieb ich noch Briefe Toreiz es vēl rakstīju vēstules Tolaik es vēl rakstīju vēstules Vārda tulkojuma varianti

 Ich war aber gern Bibliothekarin. Taču es labprāt biju bibliotekāre. Bet man patika būt bibliotekārei. Tulkojumā A izvēlētais vārda “gern“ 
tulkojums ir tuvāks oriģinālam, bet 
tulkojumā B labskanīgāks.

 auf dem Fahrrad braucot ar divriteni braucot ar velosipēdu A variants precīzāk interpretē autora 
tekstu.

 und das Fallen musste ein Ende 
haben

un krišanu vajadzēja apturēt. un krišanai bija jābeidzas Izteiciena tulkojuma varianti.

Laiku 
saskaņošana

Erst hatte ich Germanistik studiert, 
aber bei den Seminararbeiten 
merkte ich

Vispirms es studēju ģermānistiku, 
bet, darbojoties semināros, es 
pamanīju

Sākumā biju studējusi vācu valodu 
un literatūru, bet semināra darbu 
laikā pamanīju

Vairāku pagātnē notikušu darbību 
secība vācu valodā prasa lietot salikto 
pagātni, kas saglabāts arī B variantā, 
taču labskanīgāks ir A variants.

 Vārda 
gramatiskā 
forma

Aus denselben Gründen, aus denen 
ich nicht mehr las.

Tā paša iemesla dēļ, kāpēc vairs 
nelasīju.

To pašu iemeslu dēļ,kādēļ pārtraucu 
lasīt.

B variantā ievērota lietvārda 
daudzskaitļa forma.

Teikumu garums Damals schrieb ich noch Briefe, 
glaubte noch an Geschriebenes, 
Gedrucktes, Gelesenes.

Toreiz es vēl rakstīju vēstules, ticēju 
rakstītajam, drukātajam, lasītajam.

Tajā laikā es vēl joprojām rakstīju 
vēstules, joprojām ticot tam, kas 
tika uzrakstīts, iespiests un lasīts

A variants vieglāk lasāms un precīzāk 
atspoguļo teikuma domu.

Stilistiskā 
nokrāsa

Doch damit war Schluss. Tas nu bija beidzies. Bet ar to bija beigas. Stilistiski A variants ir labskanīgāks un 
precīzāk atspoguļo teikuma domu.

B variants ir burtisks tulkojums.
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 Oriģinālais teksts Tulkojums A Tulkojums B Secinājumi (oriģinālvalodas 
ietekme, labskanība)

Vārdu kārtība Das tat ich inzwischen nicht mehr. To es vairs nedarīju. Es to vairs nedarīju. A variants precīzāk interpretē autora 
tekstu un saglabā uzsvaru.

Pieturzīmes Kataloge, Schlagwortregister, 
Handbücher, Indizes hatten 
ihre eigene feine Schönheit, 
die sich beim flüchtigem Lesen 
ebenso wenig erschloss wie ein 
hermetisches Gedicht.

Katalogiem, atslēgvārdu reģistriem, 
rokasgrāmatām, indeksiem bija savs 
maigais skaistums, kas pavirši lasot 
atklājās tikpat maz kā hermētisks 
dzejolis.

Katalogiem, atslēgvārdu reģistriem, 
rokasgrāmatām, indeksiem bija savs 
smalkais skaistums, kas bija tikpat 
nepieejams kā hermētisks dzejolis.

A variantā divdabja teiciens nav 
atdalīts ar  komatiem. B variantā 
pieturzīmes ir pareizas, bet teikuma 
saturs īsti neatbilst oriģinālajam 
tekstam.

Publicēts tulkojums (Katharina Hagena. Ābolu sēkliņu garša. No vācu valodas tulkojusi 
Irēna Gransberga) 

Toreiz es vēl rakstīju vēstules, ticēju rakstītajam, iespiestajam, lasītajam. Nu vairs ne. 
Es biju Freiburgas Universitātes bibliotēkas bibliotekāre, strādāju ar grāmatām, pirku grā-
matas, jā, palaikam pat dažas paņēmu uz mājām. Bet lasīt? Nē. Agrāk jā, tad gan, es lasīju 
nepārtraukti – gultā, ēdot, braucot ar divriteni. Tagad tas bija beidzies. Lasīšana bija tas 
pats, kas vākšana, un vākšana bija tas pats, kas glabāšana, un glabāšana bija tas pats, kas 
atcerēšanās, un atcerēšanās bija tas pats, kas īsti nezināšana, un īsti nezināšana bija tas 
pats, kas aizmirstība, un aizmirstība bija tas pats, kas krišana, un krišanai bija jādara gals.

Tāds bija viens skaidrojums.
Taču būt bibliotekārei man patika. To pašu iemeslu dēļ, kuru dēļ es vairs nelasīju.
Vispirms studēju ģermānistiku, taču, rakstot semināru darbus, manīju, ka viss, kas 

seko bibliografēšanai, man šķiet nenozīmīgs. Katalogiem, priekšmetu rādītājiem, rokas-
grāmatām un uzziņu literatūrai piemita savs smalks skaistums, kas, pavirši lasot, atklājas 
tikpat maz kā dzejolis no hermētiskās lirikas pūra.
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Filmas recenzijas piemērs

Information über den Film: Komentāri

Regie: Hermine Huntgeburth Effi Briest (Deutschland 2009)

Darsteller: Julia Jentsch (Effi von Briest), Sebastian Koch (Geert von Instetten), Thomas Thieme 
(Herr von Briest), Juliane Köhler (Luise von Briest), Misel Maticevic (Major von Crampas)  

Drama 118 Minuten

Informācija par filmu

Hermine Huntgeburths „Effi Briest“, schon die fünfte Verfilmung des Gesellschftsromans von Theodor Fontane, ist ein Film, der 
niemanden gleichgültig lässt, weder die Liebhaber von Klasik noch mutige Interprete.

Warum hat gerade dieser großzügig budgetierte Kostümfilm so unterschiedliche Kritiken erlebt?

Die Geschichte von Effi Briest spielt im wilhelminischen Preußen am Ende des 19. Jahrhunderts. Im Alter von 17 Jahren wird Effi 
Briest - ein sanftes, lebhaftes Mädchen von ihren Eltern mit dem 20 Jahre älteren, wohlsituierten Geert von Instetten verheiratet, 
was damals für eine Frau ein gesellschaftlicher Aufstieg heißt, sozusagen eine „gute Partie“. Die Ehe verläuft nicht nach den 
Wünschen der jungen Frau, denn ihr Mann interessiert sich nur für seine politische Karriere. Die Beziehung zu ihrem Mann 
bleibt kühl, die Sehnsüchte und Träume der jungen Frau unerfüllt. Sie fühlt sich in ihrem neuen Wohnort nicht wohl, deshalb 
bringt die Bekanntschaft mit dem Major Crampas (Freund von Instetten) etwas Glück in ihr Leben. Durch diese leidenschaftliche 
Affäre zerstört Effi ihre Ehe und verliert ihre Stellung in der Gesellschaft. Und nicht nur das: als Effis Mann Jahre später von der 
Verbindung erfährt, fordert er von Crampas zum Duell heraus, tötet ihn und trennt Effi und ihr Töchterchen Annie.

Theodor Fontane lies sich von einer wahren Geschichte inspirieren. Das reale Vorbild - Elisabeth von Plotho (verheiratete Baronin 
von Ardenne) ist aber nicht mit 29 Jahren an gebrochenem Herzen gestorben, sondern wurde beinahe hundert Jahre alt und 
überlebte sogar die erste Verfilmung (1939) des Romans. Vielleicht war gerade diese Tatsache ein entscheidender Anlass für eine 
neue Interpretation dieser Emanzipations-Geschichte?

Sižeta analīze, papildināta ar detalizētu 
informāciju

 
 
 
 
 
 
 

Recenzijas autors salīdzina filmu ar grāmatu, 
akcentējot filmas veidotāju moderno pieeju 
sižeta atrisinājumam.
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Während Effi in Fontanes Roman und in den ersten vier Verfilmungen an der Trennung zerbricht, greift die Regisseurin Hermine 
Huntgeburth zusammen mit dem Drehbuchautoren Volker Einrauch an eine Interpretation, die zu einer unerwarteten Lösung 
führt – Effi stirbt nicht an dem gebrochenen Herz, sondern erlebt Wiedergeburt als unabhängige, emanzipierte Frau, „vor allem 
aber: eine, mit der heutige Zuschauererinnen sich besser identifizieren können“ (Thorsten Funke).

Im Gegensatz zu dem Schwarz-Weiß-Film von Rainer Werner Fassbinder (1974), in dem jede Kleinigkeit sprachliche und bildliche 
Wiederspiegelung des Originals war, sehen einige Kritiker in der Interpretation von Hermine Huntgeburth die Tendenz offen 
darüber zu reden und das zu zeigen, was der Autor in seinem Werk verheimlicht und nur zu vermuten lässt. Einige sehen das 
als mutigen Versuch, der zum Ziel führt, andere als unnötigen Abriss der Romantik und Aufdeckung der geborgenen Instinkte. 
So schreibt, zum Beispiel Ulrich Greiner: “Alles, was Fontane in seinem Roman “Effi Briest“ (1895) andeutet, spricht Hermine 
Huntgeburth in ihrer Verfilmung offen aus; alles, was er an Ambivalenzen sieht, ist hier von unüberbietbarer Eindeutigkeit; alles, 
was er in der Schwebe lässt, landet hier auf dem tristen Boden des Geschlechterdiskurses.“

Hermine Huntgeburths “Effi Briest“ ist mit Kosten von etwa sieben Millionen Euro eine für deutsche Verhältnisse teure Produktion, 
deshalb konnten die Filmmacher einen reichlich wunderschönen historischen Kostümfilm drehen. Das könnte auch ein Grund für 
die abstoßenden Aussagen in den Kritiken sein, als Protest gegen kommerzielles Kino. So vermutet Christian Horn in seiner Kritik 
und betont: “Dafür haben sie durch viele Schauwerte und handwerkliche Perfektion eine Voraussetzung geschaffen.“ Da kann man 
nur zustimmen: Bildgestaltung, Musik, Dekors und Kostüme – alles ist perfekt, treffend, unkitschig und stilsicher.

Besonders erfolgreich ist die Auswahl der Schauspieler. Julia Jentsch ist eine großartige Effi Briest. Schon vom ersten Moment 
überzeugt sie lachend und weinend und man bekommt den Eindruck, dass diese freiheitsliebende junge Frau nicht aufzuhalten 
ist. Dass Julia Jentschs Effi am Ende nicht zerbricht wie bei Fontane, scheint deshalb ganz logisch. Auch die anderen Rollen sind 
perfekt besetzt – Misel Maticevic als Crampas und Sebastian Koch als Innstetten, der widersprüchliche Gefühle auslöst und nicht 
nur abstoßend wirkt.

Christian Horn bezeichnet in seiner Kritik Huntgeburths “Effi Briest“ als eine “moderne und eigenständige Interpretation eines 
Klassikers, die den Spagat zwischen Unterhaltung und künstlerischem Anspruch gekonnt meistert“.  

Mir fällt es nicht so leicht den Film eindeutig zu bewerten. Einerseits bin ich der Meinung, dass ein Werk, das aus einer anderen 
Epoche kommt, seinen eigenen Charm hat und das sollte man auch respektieren. Andererseits – die Regisseure sollten Mut haben, 
nach neuen Wegen zu suchen, klassische Werke zu interpretieren, um zu zeigen, dass sie uns immerhin etwas zu sagen haben, um 
sie der jungen Generation näher zu bringen. 

Trotz der vielen positiven Emotionen, die ich beim Ansehen bekommen habe, scheint es mir, dass die Abschlussszene nicht ganz 
harmonisch in den Film einfügt, obwohl die Handlung der Schauspielerin durch den ganzen Film dazu führt. Trotzdem finde ich die 
Verfilmung großartig und sehenswert.

 
 
 

Izcelta režisores spēja, interpretējot romāna 
saturu, tuvoties teksta iekšējai, slēptajai 
patiesībai.

 
 
 
 
Izcelts filmas veidotāju darbs kostīmu 
vēsturiskajā precizitātē. 
 
 

Filmas uzņemšana, aktieru izvēle, kostīmi utt. 
 
 
 

 

Recenzijas autora secinājumi liek aizdomāties 
par savu personīgo pieredzi.
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Symbolik im “Das letzte Blatt” von O. Henry

„Irgendetwas hat das letzte Blatt 
dazu gebracht, dort hängen zu 
bleiben, um mir zu zeigen, wie 

böse ich gewesen bin. Es ist eine 
Sünde sterben zu wollen. Und eine 

Stunde später sagte sie: „Sudie, 
eines Tages werde ich hoffentlich 
die Bucht von Neapel malen.“ 

Definition Symbol und Beispiele im Text 
Symbol … ist ein visuelles Bild oder Zeichen, dass eine Idee darstellt - ein tieferer 
Indikator für eine universelle Wahrheit.1 
Das Symbol ist ein bildkräftiges Zeichen, das stellvertretend für eine Idee oder eine 
Handlung steht.2 
Andere Symbole im Text. 
Arzt – die Figur repräsentiert die konservative Welt außerhalb der Künstlergemeinschaft 
vo Greenwich Village. 
Lungenentzündung – Die Krankheit ist personifiziert und repräsentiert die Schwierigkeit 
des Lebens und die unfaire Natur des Zufalls. 
Kälte – Die Kälte ist der Tod. Johnsy wird als kühl  beschrieben, wenn ihr Leben in 
Gefahr ist. Die Kälte zwingt die Blätter zum Fallen.  
Wärme - durch die Bucht von Neapel dargestellt, steht für Leben und Hoffnung.3

Kontext und Forschungsfrage 

Kontext: Die Geschichte spielt in Greenwich Village in New York in den frühen 
1900er Jahren.  
Die Geschichte zeigt zwei Frauen Künstlerinnen, die zusammen leben, was für diese 
Zeit eine fortschrittliche Idee war. 
Es gibt in der Geschichte einen Moment, in dem der Arzt fragt, ob Johnsy einen 
echten Grund hat, traurig zu sein, wie zum Beispiel, einen Mann. 
Sue antwortet: „Einen Mann? Ist ein Mann es wert?“ 
Als O. Henry unabhangige Frauen als Protagonistinnen seiner Geschichte schilderte,  
waren zu dieser Zeit traditionelle Ansichten von Frauen als von Männern abhängig 
üblicher. 
Frage: Welche symbolische Bedeutung hat in der Geschichte das Blatt? 

Quellen: 
1. Houghton, Eve. "The Last Leaf Symbols: The “Last Leaf”." LitCharts. LitCharts LLC, 7 Nov 2017. Web. 19 Nov 2019. 
2. Bücher – Wiki Digitales Buchwissen https://www.buecher-wiki.de/index.php/BuecherWiki/Symbol (skatīts 06.04.2020) 
3. Henry „Das letzte Blatt“, aus dem Englischen von A.Nothnagle, amphio Geschichten online lesen, http://estories.x10.mx/das-letzte-blatt/  
    (skatīts 06.04.2020.)

Schlussfolgerungen 
O. Henry möchte die Leser überzeugen, dass unsere Hoffnungen und Träume unserem Leben einen Sinn geben. Obwohl Behrman als betrunkener und schlechter Maler gilt, ist sein Lebenstraum, ein 
Meisterwerk zu malen. 
Sein „Meisterwerk“ ist ein am Baum gemaltes Blatt. Das ist nicht das Meisterwerk, von dem er geträumt hatte, doch dieses Bild rettete das Leben seines Freundes und wird sein echtes künstlerisches 
Erbe. Das Blatt gibt der kranken Johnsy die Hoffnung fürs Leben. 
Solange die Blätter fallen, glaubt sie, dass sie sterben wird. Sobald sie aufhört, sich auf das letzte Blatt zu konzentrieren, bekommt sie wieder Lebenswille und kann über ihre Träume als Künstlerin 
sprechen.

Analyse	der	Blätter : Anzahl der verbleibenden Blätter vs Susies Gesundheitszustand

12 Blätter 6 Blätter 5 Blätter 4 Blätter 1 Blatt

Johnsy	zählt	die	Blätter. 
“Der kalte Hauch des Herbstes hatte 

die Blätter des Gewächses fortgeweht 
bis seine Äste sich fast kahl an die 

brökelnden Backsteine klammerten.” 

Johnsy	spührt,	wie	die	Hoffnung	
schwindet. 

„Sechs,“ sagte Johnsy fast flüsternd. 
„Sie fallen jetzt schneller. Vor drei 
Tagen waren es fast noch hundert. Es 
bereitete mir Kopfschmerzen, sie zu 
zählen. Aber jetzt ist es einfach.”

Johnsy	erklärt,	dass	ihr	Tod	
unmittelbar	bevorsteht. 

“Wenn das letzte fällt, muss auch ich 
gehen. Das weiß ich seit drei Tagen. 
Hat der Doktor es dir nicht gesagt?“

Johnsy	will	sterben. 
„Damit bleiben nur noch vier. Ich 

möchte den letzten fallen sehen, bevor 
es dunkel wird. Dann gehe ich auch.”

Alle	Hoffnung	ist	verloren. 
„Es ist das letzte,“ sagte Johnsy. „Ich 
habe geglaubt, es würde ganz bestimmt 
in der Nacht herunterfallen. Ich habe 
den Wind gehört. Aber heute wird es 
fallen und dann werde ich sterben.“

Stenda referāta piemērs 
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Esejas piemērs

Jedes Kunstwerk wird je nach Leser oder Betrachter unterschiedlich wahrgenom-
men. Details und Ideen, auf die der Autor seine Aufmerksamkeit richtet, erzeugen eine 
Wahrnehmung des Gesamtwerkes. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Verfil-
mungen dieses Romans von 1981 und 1995 so unterschiedlich sind. Rodney Bennett 
änderte einige Elemente von J. Austins Roman “Sinn und Sensibilität” und stellte die 
Handlung als freundlich und romantisch dar, während Ang Lee sie spannend und dra-
matisch machte. In diesem Essay wird untersucht, wie die Regisseure zu derart gegen-
sätzlichen Ansichten über die Ereignisse des Romans gekommen sind und auf welche 
Weise sie sich ähneln.

Erstens erstellten die Regisseure eine statische Vertonung der Geschichte, wäh-
rend sie im Roman dynamisch war. Der Film von 1981 konzentriert sich auf den ers-
ten Teil der Handlung – eine sonnige, fröhliche, spielerische Atmosphäre. Der größte 
Teil des Clips zeigt „Freude an ihrem eigenen Eindringen bei jedem Blick auf blauen 
Himmel“(S.21), wie der Roman es beschreibt. Der Wald ist voller Sonnenschein und es 
regnet nie wie in dem Roman. In der Anpassung von 1995 gibt es im Gegenteil keinen 
Sonnenschein. Der gesamte Film spielt im Regen und Nebel, was ihm einen mysteriö-
sen, bitteren und leicht erschreckenden Farbton gibt. Dadurch beachtet Ang Lee die 
Freude der Mädchen nicht und konzentriert sich auf den Rettungsteil, als ob er damit 
andeuten wollte, dass nur ein Mann Marianne vor ihren Sorgen retten könnte, nicht sie 
selbst. Indem die Regisseure die Handlungseinstellung ändern, verlagern sie den Fokus 
der emotionalen Auswirkung auf den Zuschauer.

Zweitens geben beide Regisseure den Charakteren mehr Entwicklung als im 
Roman, indem sie ihnen mehr Linien, Aktionen und Erscheinungsbild im Kontext 
geben. Der erste Clip zeigt die Mädchen fröhlich und sorglos und stellt uns den Gent-
leman vor Mariannes Sturz vor, was ihn zu einem Passanten macht und seine Freund-
lichkeit betont, wenn er sich nicht weigern kann, Marianne zu helfen. Das Schauspiel 
ist realistisch, wenn auch etwas lässig. Der Mann ist fürsorglich und höflich, Margaret 
unterstützend und Marianne bescheiden, aber energisch, genau wie im Roman. Der 
zweite Clip zeigt Marianne als verzweifelt und ein wenig verrückt, Margaret weinerlich 

und den Gentleman als heldenhaft. Sie alle handeln dramatisch und es gibt viele Nah-
aufnahmen von Gesichtern und Handlungen, die die Emotionen des Zuschauers anzie-
hen. Der Beschreibung des Romans entgegen ist Marianne schockiert, als der Mann sie 
untersucht. Die Auswahl der Schauspieler und Regisseure in den beiden Clips ändert 
die Charaktere und ihre Persönlichkeit.

Schließlich verwenden die Regisseure verschiedene Symbole und visuelle Hin-
weise, um den Ton der Anpassung auszudrücken. Roddy Bennett verwendet einen 
Jagdstock und eine Pistole (ähnlich wie im Roman), um einen Mann als treu und stark 
und dennoch elegant darzustellen. Als er Marianne verführt, schwillt die Musik an und 
die Kamera konzentriert sich auf dem Maule des Hundes, was ihn zu einer Metapher 
für die Persönlichkeit seines Besitzers macht. Ang Lee verwendet weder Sonne noch 
Hundesymbole und lässt seinen Gentleman auf einem Pferd aus dem Nebel auftau-
chen. Daraus können wir ersehen, dass er stark und schnell genug ist, um das Biest 
zu kontrollieren, das Margaret beinahe getötet hätte. Durch die Verwendung dieser 
Symbole zeigen beide Regisseure dem Zuschauer ein besseres Verständnis der Helden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die von den Regisseuren getroffenen Ent-
scheidungen ihre persönlichen sowie die Ansichten der gegenwärtigen Gesellschaft 
widerspiegeln, die die Wahrnehmung der Zuschauer beeinflussen werden.
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Eseja ar vērtētāju komentāriem

Jedes Kunstwerk wird je nach Leser oder Betrachter unterschiedlich wahrgenommen. Details und Ideen, auf die der Autor 
seine Aufmerksamkeit richtet, erzeugen eine Wahrnehmung des Gesamtwerkes. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die 
Verfilmungen dieses Romans von 1981 und 1995 so unterschiedlich sind. Rodney Bennett änderte einige Elemente von 
J. Austins Roman “Sinn und Sensibilität” und stellte die Handlung als freundlich und romantisch dar, während Ang Lee sie 
spannend und dramatisch machte. In diesem Essay wird untersucht, wie die Regisseure zu derart gegensätzlichen Ansichten 
über die Ereignisse des Romans gekommen sind und auf welche Weise sie sich ähneln.

Ievads atklāj konteksta un uzdevuma izpratni. 
Autors skaidri formulē mērķi, hipotēzi un metodi, 
skaidri izsaka savu domu, izvēloties atbilstošu 
formulējumus no plaša valodas līdzekļu spektra 
(ieskaitot metaforas).

Erstens erstellten die Regisseure eine statische Vertonung der Geschichte, während sie im Roman dynamisch war. Der Film 
von 1981 konzentriert sich auf den ersten Teil der Handlung – eine sonnige, fröhliche, spielerische Atmosphäre. Der größte Teil 
des Clips zeigt “Freude an ihrem eigenen Eindringen bei jedem Blick auf blauen Himmel”(S.21), wie der Roman es beschreibt. 
Der Wald ist voller Sonnenschein und es regnet nie wie in dem Roman. In der Anpassung von 1995 gibt es im Gegenteil keinen 
Sonnenschein. Der gesamte Film spielt im Regen und Nebel, was ihm einen mysteriösen, bitteren und leicht erschreckenden 
Farbton gibt. Dadurch beachtet Ang Lee die Freude der Mädchen nicht und konzentriert sich auf den Rettungsteil, als ob er 
damit andeuten wollte, dass nur ein Mann Marianne vor ihren Sorgen retten könnte, nicht sie selbst. Indem die Regisseure die 
Handlungseinstellung ändern, verlagern sie den Fokus der emotionalen Auswirkung auf den Zuschauer.

Pirmā rindkopa demonstrē pilnīgu un detalizētu 
izpratni par filmas un romāna noskaņu, integrējot 
informāciju no dažādiem tekstu veidiem, 
papildinot savu viedokli ar argumentiem, 
attiecīgiem piemēriem un vizuālām detaļām.

Zweitens geben beide Regisseure den Charakteren mehr Entwicklung als im Roman, indem sie ihnen mehr Linien, Aktionen 
und Erscheinungsbild im Kontext geben. Der erste Clip zeigt die Mädchen fröhlich und sorglos und stellt uns den Gentleman 
vor Mariannes Sturz vor, was ihn zu einem Passanten macht und seine Freundlichkeit betont, wenn er sich nicht weigern kann, 
Marianne zu helfen. Das Schauspiel ist realistisch, wenn auch etwas lässig. Der Mann ist fürsorglich und höflich, Margaret 
unterstützend und Marianne bescheiden, aber energisch, genau wie im Roman. Der zweite Clip zeigt Marianne als verzweifelt 
und ein wenig verrückt, Margaret weinerlich und den Gentleman als heldenhaft. Sie alle handeln dramatisch und es gibt viele 
Nahaufnahmen von Gesichtern und Handlungen, die die Emotionen des Zuschauers anziehen. Der Beschreibung des Romans 
entgegen ist Marianne schockiert, als der Mann sie untersucht. Die Auswahl der Schauspieler und Regisseure in den beiden 
Clips ändert die Charaktere und ihre Persönlichkeit.

Otrā rindkopa detalizēti un precīzi salīdzina 
vizuālo līdzekļu izmantojumu abos fragmentos un 
izdara secinājumu par to ietekmi uz skatītāju un 
lasītāju. Autors izmanto paralēlās struktūras, lai 
atvieglotu lasītājam teksta uztveri. Saglabā augstu 
gramatiskās pareizības līmeni.

Schließlich verwenden die Regisseure verschiedene Symbole und visuelle Hinweise, um den Ton der Anpassung auszudrücken. 
Roddy Bennett verwendet einen Jagdstock und eine Pistole (ähnlich wie im Roman), um einen Mann als treu und stark und 
dennoch elegant darzustellen. Als er Marianne verführt, schwillt die Musik an und die Kamera konzentriert sich auf dem Maule 
des Hundes, was ihn zu einer Metapher für die Persönlichkeit seines Besitzers macht. Ang Lee verwendet weder Sonne noch 
Hundesymbole und lässt seinen Gentleman auf einem Pferd aus dem Nebel auftauchen. Daraus können wir ersehen, dass er 
stark und schnell genug ist, um das Biest zu kontrollieren, das Margaret beinahe getötet hätte. Durch die Verwendung dieser 
Symbole zeigen beide Regisseure dem Zuschauer ein besseres Verständnis der Helden.

Autora argumenti liecina par prasmi uztvert 
zemtekstu un stilistiskos līdzekļus, ko izmanto 
filmu veidotāji. Autoram ir savs individuālais stils, 
teikumi ir skaidri un loģiski strukturēti pat tad, kad 
runa ir par teksta un filmu veidošanas niansēm. 
Tekstā veiksmīgi tiek iekļautas idiomas. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die von den Regisseuren getroffenen Entscheidungen ihre persönlichen sowie die 
Ansichten der gegenwärtigen Gesellschaft widerspiegeln, die die Wahrnehmung der Zuschauer beeinflussen werden.

Teksta nobeigums saskaņots ar esejas mēŗķi 
un argumentiem. Teksta izkārtojums, dalīijums 
rindkopās un pieturzīmju lietojums atbilst 
rakstības normām.

Prezentācijas piemērs

Die Heldenreise als 
archetypisches 

Erzählmuster im Roman 
«Tschick» von Wolfgang 
Herrndorf und dessen 

Verfilmung

Archetypisches Erzählmuster 

Archetyp (Archetypus) - 
dem kollektiven Unbewussten zugehörig 
vermuteten Grundstrukturen menschlicher 
Vorstellungs- und Handlungsmuster.

Archetypisch – 
einem Archetyp (Urbild) entsprechend, zugehörend

Inhalt
1. Archetypisches Erzählmuster

2. Rolle einer Reise 

• archetypisches Abbild menschlicher Reifungsprozesse

• Maiks Reise – Reise zu sich selbst

3. Aufbau einer Heldenreise - acht Stationen.

4. Reihenfolge der Ereignisse – Analogiebildung zwischen menschlichem Leben und der 
Vorstellung einer Reise

a) Ausgangssituation – sich von den anderen befreien

b) Begegnung mit dem Polizisten

c) auf der Holzbrücke

d) Übernahme der Verantwortung für die Reise

5. Schlussfolgerungen

6. Quellen

Rolle einer Reise - archetypisches Abbild 
menschlicher Reifungsprozesse

Reihenfolge der Ereignisse – 

•Analogiebildung zwischen menschlichem Leben und 
der Vorstellung einer Reise;

•Maiks Reise – Reise zu sich selbst.
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Tschicks Ruf zu einem Abenteuer

 Auf dem Weg mit einem gestohlenen Lada 

Aufbau einer Heldenreise - acht Stationen

1. Ausgangssituation - die gewohnte Welt des Helden,

2. Ruf zu einem Abenteuer,

3. Beginn des Abenteuers,

4. Überschreiten einer ersten Schwelle –  keine Rückkehr mehr möglich,

5. Überwinden von Hindernissen,

6. entscheidende Konfrontation und Überwindung des Gegners,

7. Rückweg des Helden: durch das Abenteuer zu einer neuen 
Persönlichkeit,

8. der Rückkehrer - mit Anerkennung belohnt

Situation auf der Holzbrücke

Im übertragenen Sinn - Übernahme des Steuers über sein eigenes 
Leben

Begegnung mit dem Polizisten

 Überschreiten der ersten Schwelle 

Ausgangssituation - Maik als Außenseiter 
in der Klasse

Wunsch sich zu befreien

• vom Vater

• von Tatjana 

Übernahme der Verantwortung 
für die ganze Reise

Durch das Abenteuer zu einer neuen Persönlichkeit
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Schlussfolgerungen

Eine Heldenreise im Roman und Verfilmung

•bildet Analogie zwischen menschlichem Leben und der Vorstellung 
einer Reise;

• ist archetypisches Abbild menschlicher Reifungsprozesse;

• veranschaulicht menschliche Grunderfahrungen und stellt eine 
Heldenfigur vor außergewöhnlichen Herausforderungen;

• lässt eine Geschichte besser verstehen, insbesondere mit Blick auf die 
Entwicklung der Handlung und die Psychologie der Figuren.

Quellen

• https://www.duden.de/rechtschreibung/archetypisch (Zugriff am 
01.10.2020)

•www.tschick-film.de/kinofinder

• https://www.literaturcafe.de/filmkritik-tschick-von-wolfgang-herrndorf-wo
rtwoertlich-wegverfilmt/ (Zugriff am 02.10.2020)

• https://de.wikipedia.org/wiki/Erz%C3%A4hltheorie (Zugriff am 28.09.2020)

• https://de.wikipedia.org/wiki/Archetyp_(Psychologie)#Der_Archetypus_in_
der_Dramaturgie (Zugriff am 28.09.2020)

• https://www.visionkino.de/unterrichtsmaterial/filmhefte/filmheft-zu-tschi
ck/ (Zugriff am 02.10.2020)

• https://www.wortbedeutung.info/archetypisch/ (Zugriff am 01.10.2020)



Svešvaloda II (vācu valoda)

72© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā
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Mācību satura apguvei izmantojamie mācību līdzekļi un resursi

Izmantošanas nolūks Mācību līdzekļu 
veids Mācību līdzekļu nosaukums

Mācību stundu  
sagatavošanai un 
demonstrējumiem

Metodiskie materiāli Mācību priekšmeta “Svešvaloda” standarts vispārējai vidējai izglītībai un mācību priekšmeta “Svešvaloda” programmas paraugs 
augstākā līmeņa kursa Svešvaloda II (vācu valoda) apguvei, VISC mājaslapa https://visc.gov.lv (metodiskie materiāli, eksāmenu 
uzdevumu paraugi, likumi), Skola2030 mājaslapa https://skola2030.lv , profesionālo asociāciju mājaslapas un metodiskie 
žurnāli 

Darba piederumi Kancelejas piederumi 

IT un ierīces, kuras ir 
savietojamas ar IT

Interaktīvā tāfele, projektors, dators ar tekstapstrādei, video apstrādei u. c. nepieciešamo tulkošanas un rediģēšanas 
programmatūru 

Skolēniem darbam 
(individuālajam /pāru/
grupu darbam, piemēram, 
laboratorijas darbi  u. c.)

Mācību materiāli Daiļliteratūra (svešvalodā) un tās tulkojumi (sk. ieteikumus 5. pielikumā) 

Dažādu (ziņu) izdevniecību, starptautisku organizāciju mājaslapas 

Audio un video ieraksti, dokumentālās, mākslas un animācijas filmas 

Darba piederumi Kancelejas piederumi (papīrs, līmlapiņas, šķēres, krāsu marķieri, flomāsteri u. c.) 

Skolēniem informācijas 
ieguvei

Drukātā izziņas 
literatūra

Enciklopēdijas, vārdnīcas (monolingvālās, bilingvālās, sinonīmu, antonīmu) 

Elektroniskie izziņas 
avoti

Populārzinātniskā literatūra, audio un video ieraksti 

Enciklopēdijas, vārdnīcas (monolingvālās, bilingvālās, sinonīmu, antonīmu), datubāzes 

Periodika, sociālie mediji 

Uzskates materiāli Kartes (vēsturiskās un mūsdienu), plakāti, reklāmas 

Piederumi, iekārtas, ierīces mācību vides 
nodrošināšanai

Dators un projektors, interneta pieslēgums, datu kamera, audioierakstu sistēma, mikrofons, videokamera, printeris, kopētājs, 
tāfele (krīta/baltā/interaktīvā), grupu darbam piemērotas mēbeles 

https://visc.gov.lv
https://skola2030.lv
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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.


