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Kursa nosaukums latviski Vācu valoda: praktiskā fonētika
Kursa nosaukums angliski Practical phonetics of the German language
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Eiropas valodu un kultūras studijas

Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2 KRP (1.sem.)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Elita Balčus Humanitārā un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

Lektore, Mg. philol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie un 
laboratorijas darbi = 2 st.)

8

Semināru vai praktisko nodarbību skaits 8
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 
5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- doktora; P – 
profesionālais)

1-4

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

praktiskā vācu valoda

Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi 1.  Kursa mērķis ir iepazīstināt ar vācu valodas 

fonētisko bāzi un tās grafisko alfabētu;
2.  Veidot  iemaņas un prasmes vācu valodas 
skaņu fizioloģijā un akustikā.

Kursa uzdevumi 1.Apskatīt vācu valodas fonētikas teorētiskos 
jautājumus un veicināt teorētisko zināšanu 
praktisko pielietojumu un transkripcijas lietošanu; 
2.Veidot izpratni par fonētisko valodas aspektu 
saistību ar valodas pareizu lietojumu un vārdu 
darināšanas principiem.

Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Studenti ir iepazinušies ar fonētikas teorētiskajiem
aspektiem un prot lietot transkripcijas alfabētu. 
Studenti prot lietot fonētikas likumsakarības vācu 
valodas praktiskajā lietošanā.

Kursa valoda vācu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
 Kursa mērķis ir iepazīstināt ar vācu 
valodas fonētisko bāzi un tās grafisko 
alfabētu un veidot  iemaņas un 
prasmes vācu valodas skaņu fizioloģijā
un akustikā. Kursā tiek attīstīt 

The aim of the course is to introduce the 
students  into the German phonetic base 
and its graphic alphabet and develop skills and
abilities of the 
German language sound physiology and 



klausīšanās prasmes, izmantojot 
oriģinālierakstus kasetēs un CD 
formātā, kas attīsta un pilnveido arī 
sarunvalodas iemaņas. Uzmanība tiek 
veltīta interferences parādībām un 
paņēmieniem to novēršanai, kā arī 
starptautiskā valodu transkripcijas 
alfabēta apgūšanai. 

acoustics. The students will execises their
 listening skills through  records done by  the 
native speakers,  
which develops and improves the conversation 
skills.  Attention is paid to the phenomen of
 interference  and techniques to elamination of 
them, as well as learning of  the  
international language transcription alphabet.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu

sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss dalās
vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

formas)

Apjoms stundās Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības,

laboratorijas darbi)

1. Einführung Phonetik
2. Terminologie der 

Lautbildung
3. Phonetische Interferenzen
4. Intonation
5. Transkription

8 Lekcijas, praktiskās
nodarbības

6. Hauptthemen in der 
deutschen Phonetik
6.1. Silben
6.2. Wortakzent
6.3. Satzakzent

6

6.4.  Pausen
6.5. Melodie
6.7. Rhythmus

6

6.8. Vokale lang-kurz
6.9. Ö-Laute
6.10. Ü-Laute
6.11. E-Laute
6.12. Hauchlaut-h

            6.13. R-Laute

8

6.14. Auslautverhärtung
6.15. Ich-,Ach-Laute
6.16. Assimilation

4

Kopā: 32
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Referāta sagatavošana un 
prezentācija par izvēlētu 6.sadaļas 
tēmu, darbs  MOODLE sistēmā 

48

Prasības KRP 
iegūšanai

Referāta sagatavošana par izvēlētu 6.sadaļas tēmu, ieskaite par darbu  
MOODLE sistēmā, praktisko nodarbību apmeklēšana. 

Mācību 
pamatliteratūra

1.  Hirschfeld  U.,  Reinke  K.  Phonetik  Sim  Sala  Bim.  Ein  Übungskurs  für
Deutschlernende. Langenscheidt: Berlin und München, 1998
3.  Martens  C.  und  P. Übungstexte  zur  deutschen  Aussprache.  Max  HueberVerlag:
München, 1992
4.  Stock  E.,  Hirschfeld  U.  (Hrsg.)  Phonotek.  Deutsch  als



Fremdsprache.Langenscheidt: Berlin und München, 1996
5.  Dieling  H.  Phonetik  im  Fremdsprachenunterricht.  Langenscheidt:  Berlinund
München, 1992

Mācību 
papildliteratūra

6.  Rausch  R.,  Rausch  I.  Deutsche  Phonetik  für  Ausländer. Langenscheidt:Leipzig,
1991
7.  Wiemer  C.,  Eggers  D.,  Neuf  G.  Deutsch  als  Fremdsprache  für  das  Studium.
Hörverstehen. 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen. Max Hueber
Verlag: Ismaning, 1997
8. Duden. Aussprachewörterbuch. Bd.6. Duden Verlag: Mannheim, 1992

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

http://phonetik.sprachsignale.de/phonetiklernen.html
http://www.phonetik-atelier.de/index.html
http://www.phonetikschule.de/index.php?
option=com_content&task=view&id=61&Itemid=100
http://www.makemesmart.com/getsmart/phonetikDeutsch.htm
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