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Moduļa “Profesionālā angļu valoda ēdināšanas pakalpojumu jomā strādājošajiem” apraksts 

 

Moduļa mērķis Sekmēt izglītojamā spējas lietot angļu valodu veiksmīgai karjerai ēdināšanas 

pakalpojumu jomā. 
 

Moduļa uzdevumi 

 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 

- izmantot nozares profesionālo vārdu krājumu angļu valodā;  

- mutiski komunicēt angļu valodā; 

- izmantot angļu valodas prasmes rakstos, t.sk. saziņā. 

Moduļa ieejas nosacījumi Angļu valoda ar priekšzināšanām A2-B1 līmenī. 

Moduļa apguves novērtēšana Lai daudzpusīgi un objektīvi novērtētu katra izglītojamā mācību sasniegumus, 

kārtējo novērtēšanu pedagogs var veikt ikdienas mācību procesā, izglītojamie 

savstarpējā novērtēšanā, kā arī izglītojamais savu sasniegumu pašnovērtēšanā. 

Moduļa apguves noslēgumā izglītojamais kārto kompleksu un praktisku pārbaudes 

darbu. 
 

Moduļa nozīme/ pielietojamība Profesionālās pilnveides modulis ir paredzēts ēdināšanas pakalpojumu jomā strādājošajiem 

valodas prasmju pilveidošanai darba pienākumu veikšanai, kā arī valodu apguvei kā 

mūžizglītības daļa. 

Minimālais stundu skaits 60 stundas 
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MODUĻA “PROFESIONĀLĀ ANGĻU VALODA ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU JOMĀ 

STRĀDĀJOŠAJIEM” SATURS 

 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms% no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais 

saturs 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti Idejas īstenošanai 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: lietot 

profesionālo vārdu 

krājumu angļu valodā 

mutvārdos un rakstos, 

saprast, lasīt un tulkot 

profesionālajai darbībai. 

Zina: profesionālo vārdu 

krājumu darba 

pienākumu veikšanai. 

Izprot:  profesionālā 

vārdu krājuma nozīmi 

profesionālajā darbībā. 

1. Profesionālais 

vārdu krājums. 

(45%) 

 

1.1. Ēdināšanas 

uzņēmumu veidi un 

personāls. 

1.2. Virtuves 

iekārtas, trauki un 

piederumi. 

1.3. Pārtikas 

produkti, to 

gatavošanas 

metodes. 

1.1. Nosauc angļu valodā 

ēdināšanas uzņēmumu 

veidus, profesijas tajos. 

1.2. Nosauc virtuves 

iekārtas, traukus un 

piederumus angļu valodā. 

1.3. Orientējās pārtikas 

produktu iedalījumā un 

prot nosaukt galvenās 

gatavošanas metodes 

angļu valodā.  

1.1. Nosauc un raksturo 

angļu valodā ēdināšanas 

uzņēmumu veidus un 

profesijas tajos.  

1.2. Nosauc un raksturo 

virtuves iekārtu, trauku 

un piederumu 

izmantojumu angļu 

valodā. 

1.3. Pārzina pārtikas 

produktus un 

gatavošanas metožu 

daudzveidību angļu 

valodā.  

Izglītojamais, izmantojot 

izziņas avotus, veido 

savu individuālo 

vārdnīcu ar profesionālo 

vārdu krājumu. 

Spēles vārdu krājuma 

atkārtošanai un 

nostiprināšanai. 

Darbs ar receptēm: 

profesionālā vārdu 

krājuma tulkošana no un 

uz angļu valodu; darbs ar 

video receptēm; recepšu 

sastādīšana. 
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2.Spēj: rakstiski 

komunicēt angļu valodā 

par profesionāliem 

jautājumiem. 

Zina: angļu valodas 

lietišķās sarakstes 

formas un likumus. 

Izprot: rakstu valodas 

kultūras nozīmi 

komunikācijā. 

2. Lietišķā sarakste.  

(18%) 

2.1. Lietišķa 

vēstule. 

2.2. Motivācijas 

vēstule. 

2.1. Atbilstoši paraugam 

sagatavo elektronisku 

lietišķu vēstuli par 

profesionālām tēmām. 

Tekstā lieto vienkāršus 

saistītus teikumus.  

2.2. Atbilstoši paraugam 

sagatavo elektronisku 

motivācijas vēstuli. Tekstā 

lieto vienkāršus saistītus 

teikumus.  

2.1. Elektroniski 

sagatavo lietišķu 

vēstuli, ievērojot 

vēstules noformēšanas 

prasības. Izmanto 

precīzas valodas 

struktūras un 

profesionālo vārdu 

krājumu.   

2.2. Izmantojot 

piemērotu valodas stilu, 

profesionālo vārdu 

krājumu un precīzas 

valodas struktūras, 

sagatavo elektronisku 

motivācijas vēstuli. 

Atbilstoši konkrētas 

situācijas aprakstam, 

izglītojamais sagatavo 

elektronisku lietišķu 

vēstuli angļu valodā.  

Izmantojot konkrētu 

darba piedāvājumu 

profesijā, izglītojamais 

sagatavo savu 

motivācijas vēstuli angļu 

valodā.   

3.Spēj: komunicēt angļu 

valodā profesionālā vidē. 

Zina: valodas formu 

pareizu izmantošanu 

mutvārdu saskarsmē. 

Izprot: mutvārdu 

komunikācijas nozīmi 

profesionālās darbības 

veikšanai. 

3. Mutvārdu 

komunikācija. 

(35%) 

3.1. Komunikācija 

ar klientiem un 

sadarbības 

partneriem.  

3.2. Komunikācija 

ar darba devēju. 

3.1. Spēj atbilstoši un 

pieklājīgi atbildēt uz 

klienta vai sadarbības 

partnera jautājumiem. Prot 

uzdot vienkāršus 

jautājumus.  

3.2. Prot īsi pastāstīt par 

sevi, atbildēt uz 

vienkāršiem darba 

intervijas jautājumiem. 

3.1. Brīvi komunicē ar 

klientu vai sadarbības 

partneri, ievērojot 

valodas likumus un 

pieklājības normas. 

3.2. Spēj strukturēt īsu, 

bet saturīgu stāstījumu 

par savu profesionālo 

darbību, atbild uz 

jautājumiem, izmantojot 
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precīzas valodas formas 

un profesionālo vārdu 

krājumu.   

Noslēguma pārbaudījums (2%) 
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Pārbaudes darbi 
 

1. Ievadvērtēšana  

Ievadvērtēšana sastāv no diagnosticējošā testa tiešsaistē un pedagoga intervijas ar izglītojamo, lai noteiktu izglītojamā angļu valodas 

apguves līmeni un secinātu, kā virzīt mācību procesu.  

 

2. Kārtējā vērtēšana 

Mācību procesa laikā pedagogs organizē kārtējās izglītojamo zināšanu pārbaudes ar diagnosticējošu mērķi. Pārbaužu skaitu, izpildes 

laiku, formu un vērtēšanas kritērijus nosaka pedagogs atbilstoši pārbaudes mērķiem un izglītojamo sagatavotībai. Atsevišķus zināšanu 

pārbaudes uzdevumus izglītojamie var novērtēt savstarpēji, kā arī katrs izglītojamais periodiski var veikt savu sasniegumu 

pašnovērtēšanu. 

 

3. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

 

3.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: 

Noslēguma pārbaudes darbs sastāv no 2 daļām – rakstiskās un mutiskās daļas. Rakstiskajā daļā ietverts profesionālā vārdu krājuma 

uzdevums un lietišķa vēstule, mutiskajā daļā – sarunvalodas prasme profesionālā vidē. 

 

3.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): 

Noslēguma pārbaudes darba rakstiskā daļa sastāv no diviem uzdevumiem: 

1. Profesionālā vārdu krājuma uzdevums - sastādīt recepti angļu valodā vienam ēdienam. Izmantojot apgūto profesionālo vārdu 

krājumu, izglītojamais sastāda recepti/ēdiena gatavošanas instrukciju. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 10.  

2. Lietišķa vēstule – atbilde uz klienta/sadarbības partnera vēstuli angļu valodā elektroniski. 

Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 10. 

Kopējais rakstiskās daļas izpildes laiks – 45 minūtes. 

Noslēguma pārbaudes darba mutiskā daļa sastāv no dialoga ar klientu situācijas risināšanai profesionālā vidē, kur izglītojamais ir 

ēdināšanas pakalpojumu jomā strādājošais un pedagogs ir klients, vai arī intervijas ar potenciālo darba devēju, kur izglītojamais ir 

potenciālais darbinieks un pedagogs – darba devējs. Dialogam ir 6 (seši) varianti/biļetes. Pedagogs dialoga beigās uzdod 
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izglītojamam 2 (divus) papildu jautājumus par attiecīgā dialoga tēmu. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 20. Mutiskās daļas 

izpildes laiks vienam izglītojamam ir 15 minūtes. 

 

3.3. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: 

Izglītojamā darbu vērtē 10 baļļu skalā. Maksimālais iegūstamais punktu skaits - 40. 

 

3.4. Noslēguma pārbaudes vērtēšanas tabula: 

 

Vērtējums līmeņos Zems Vidējs Optimāls Augsts 

Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 
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