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Moduļa “Lasītpratība digitālajā vidē” mērķi un uzdevumi 

Moduļa mērķis Pilnveidot izglītojamo lasītprasmi kā personības pašizglītošanās un pašattīstības kompetenci 

mūsdienu informācijas vidē. 

Moduļa uzdevumi Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. apgūt un izmantot dažādas lasītpratības stratēģijas daudzveidīgos tekstos; 

2. strukturēt lasīto informāciju un izmantot mācīšanās procesā; 

3. mācīties pielietot tekstos lasīto informāciju pēc caurviju principa dažādās mācību un 

dzīves situācijās; 

4. salīdzināt savu pieredzējumu, izmantojot apgūto lasīšanas metodi.  

Moduļa ieejas nosacījumi Iegūta pamatizglītība. Vienlaicīgi/paralēli ar valodas moduļa apgūšanu vidējās izglītības 

posmā. 

Moduļa apguves novērtēšana Moduļa apguves noslēgumā izglītojamais: 

1. iesniedz izpildīto praktisko darbu apkopojuma mapi; 

2. kārto ieskaiti; lasītpratības izaugsmes dinamikas fiksēšana; lasītā teksta izpratnes 

dinamika; saruna. 

Moduļa nozīme Modulis “Lasītpratība digitālajā vidē” ir modulis, kuru izglītojamie apgūst vienlaicīgi ar 

“Valodas moduļa apgūšanu”.  

Lasītprasme darbā ar drukātu vai digitālu tekstu ir kā jebkuras mācīšanās rezultātu 

veicinātāja. 

Pareizība (precizitāte); apzinātība (lasītā izpratne, teksta ticamības novērtēšana); raitums; 

izteiksmīgums (skaļai lasīšanai – intonācija, loģiskais uzsvars, pauze, balss tembrs), galveno 

vārdu atlase, to nozīmes izpratne, tēžu formulēšanas prasme, pašizziņa. 

 

 

 

 



 

  

 

 

Moduļa “Lasītpratība digitālajā vidē” saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts  

Temats Ieteicamais saturs Mācību sasniegumu apguves līmeņu apraksti Idejas īstenošanai 

metodiskie paņēmieni 

un mācību organizācijas 

formas 

Vidējs apguves 

(pietiekams) līmenis 

Optimāls apguves 

līmenis 

1.Spēj: atšķirt un 

izmantot dažādas 

lasīšanas stratēģijas. 

 

Zina: dažādas 

lasīšanas stratēģijas. 

 

Izprot: lasīšanas 

stratēģijas izvēles 

nozīmi mācīšanās 

procesā. 

1.1. Tekstu 

lasīšana. 

 

 

(20% no moduļa 

kopējā satura) 

E-vidē veidoti teksti. 

 

Zinātniski, 

populārzinātniski  

teksti. 

 

1.1. Izvēlas lasīšanas 

uzdevumiem 

vēlamāko lasīšanas 

stratēģiju. 

 

1.2. Veic uzdevumu, 

saprotot teksta 

pamatdomu un pareizi 

atrodot un izprotot 

galvenos vārdus. 

 

1.1. Izvēlēties 

atbilstošu lasīšanas 

veidu, ievērojot mērķi 

un lasītāja kultūru. 

1.2. Ir izpratne, 

precizitāte (apzinātība, 

pareizība), 

izteiksmīgums, skaļi 

lasot un optimāls 

lasīšanas temps. 

1.3.  Prasme analizēt 

un novērtēt rakstītu 

tekstu. 

 

Praktiskais darbs.  

Pārskatīšana. 

 

Caurskatīšana. 

 

Lasīšana pa diagonāli. 

 

Detalizēta lasīšana. 

 

2.Spēj: izvēlēties 

lasīto informāciju 

pielietot dažādās 

dzīves  un mācību 

situācijās. 

 

Zina: informācijas 

iegūšanas un 

pielietošanas veidus. 

2.1.Informācijas 

meklēšana, 

atrašana 

(bibliotēkā, e – 

vidē, mācību 

nodarbībā). 

 

(25% no moduļa 

kopējā satura) 

Daudzveidīgi teksti. 

 

 

Izvēlas uzdevumu 

veikšanai tematiski un 

informatīvi piemērotus 

informācijas avotus. 

 

2.1.Izvēlas lasīšanas 

uzdevumam 

atbilstošāko tekstu. 

2.2.Novērtē 

informācijas avotu 

uzticamību. 

2.3.Pamato izvēli. 

 

Teksta (attēlu) izvēles 

novērtēšana, izvēles 

pamatošana grupās.  

 

 



 

  

 

Izprot: informācijas 

patstāvīgas 

novērtēšanas un 

pielietošanas nozīmi 

mācīšanās procesā. 

  

3.Spēj: strukturēt 

lasīto informāciju. 

 

Zina: lasītās 

informācijas 

strukturēšanas veidus.  

 

Izprot: informācijas 

pielietošanas 

efektivitāti mācīšanās 

procesā.  

3.1. Informācijas 

strukturēšana. 

 

      

(30% no moduļa 

kopējā satura) 

 

 

Preses teksti.  Instagram 

u.c. interneta iespējas. 

 

3.1. Veido plāna domu 

kartes. 

 

3.2. Izvēlas būtiskos 

atslēgas vārdus tekstā. 

 

3.3. Atstāsta. 

 

. 

3.1. Izvēlas būtiskos 

atslēgas vārdus tekstā 

un starp tiem veido 

loģiskas saiknes. 

 

3.2. Patstāvīgi lieto 

grafiskos 

organizatorus, 

izvēloties optimālāko 

variantu. 

 

3.3. Formulē tēzes.  

 

Portfolio (darba mapes) 

veidošana.  

Grafisko organizatoru 

veidošana par izlasīto 

tekstu.  

Plāna veidošana. 

Atslēgas vārdu atrašana. 

Atstāstīšana. 

Tēžu veidošana. 

Prognozēšana. 

4.Spēj: atšķirt 

mazsvarīgo no 

svarīgās informācijas. 

 

Zina: kā novērtēt 

tekstā paustās 

informācijas 

patiesumu.  

  

Izprot: kā savu 

tekstpratības pieredzi 

4.1.Informācijas 

patiesuma 

novērtēšana 

viltus ziņu 

atpazīšanā.  

 

4.2.Informācijas 

salīdzināšana. 

 

(15% no moduļa 

kopējā satura) 

Informācijas ticamības 

un drošuma pārbaudes 

veidi. 

 

4.1. Prot izmantot 

dažādus informācijas 

avotus. 

 

4.2. Saprot faktu 

izmantošanas nozīmi 

apgalvojuma 

veidošanā.  

4.1. Prot novērtēt 

dažādus informācijas 

avotus un viedokļus. 

 

4.2. Saprot faktu 

izmantošanas nozīmi 

un ranžēšanu 

argumentu veidošanā.  

Argumentēšana. 

 

Sava viedokļa 

pamatošana, balstoties 

faktos. 



 

  

 

izmantot mācīšanās 

procesā.  

5.Spēj: precīzi izlasīt 

un saprast tekstu.  

 

Zina: lasīšanas 

nozīmi un sadarbības 

iespējas grupās. 

 

Izprot: izlasītā teksta 

nozīmi sevis 

pilnveidošanā. 

5.1.Darbs ar 

drukātajiem un 

digitālajiem 

tekstiem. 

 

5.2.Lasītpratības 

prasmju 

pašnovērtējums. 

 

 

(5% no moduļa 

kopējā satura) 

Daudzveidīgas 

tekstuālās informācijas 

lietpratīga izmantošana. 

5.1. Izvēlas un 

izmanto tekstu 

atbilstoši uzdevumam. 

 

5.2. Izmanto teksta 

saturu mācību 

uzdevuma veikšanai. 

5.1. Atrod un izmanto 

tekstu atbilstoši 

uzdevumam un 

mērķim. 

 

5.2. Diskutē par tekstu; 

jautā; atbildot izmanto 

faktus; argumentē. 

Patstāvīgais darbs 

(karjeras un darba 

iespēju piedāvājumu  

iepazīšana). 

 

Diskusija.  

 

Lasīšanas prasmju 

pašnovērtējums. 

 

 

6.Spēj: novērtēt 

teksta 

atbilstību/piemērotību 

izvirzītajam mērķim. 

  

Zina: tekstu 

ticamības 

novērtēšanu. 

 

Izprot: atbilstošākās 

lasīšanas stratēģijas 

izvēli. 

6.1.Nobeiguma 

pārbaudes darbs. 

 

 

(5% no moduļa 

kopējā satura) 

Tekstu izvēle pārbaudes 

darba izpildei un 

lasīšanas stratēģijas 

izvēles pamatojums. 

 

Faktu atlase un 

apgalvojuma/argumentu 

veidošana. 

6.1.Izvēlas un izmanto 

tekstu atbilstoši 

pārbaudes 

uzdevumam. 

 

6.1.Izvēlas un izmanto 

tekstu. 

 

6.2. Veido argumentus 

atbilstoši uzdevumam. 

 

Patstāvīgs darbs ar 

tekstu.  

 

Prezentēšana. 

 



 

  

 

Moduļa “Lasītpratība digitālajā vidē” pārbaudes darbu pieaugušo izglītotājs veido, lai novērtētu izglītojamā spējas atbilstoši sasniedzamajiem 

rezultātiem un mācību sasniegumu apguves līmeņu aprakstiem. Pārbaudes darba uzdevumu izstrādē ieteicams saglabāt tēmu īpatsvara sadalījumu, kā 

arī pielāgot uzdevumu tematiku izglītojamo lasītpratības vajadzībām.  

 


