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Referāta mērķis:

• Analizēt Latgalē veiktos pirmsskolas vecuma mazākumtautību 
bērnu runas ierakstus un izstrādāt secinājumus, lai gūtu 
informāciju par Latgales pirmsskolas izglītības iestādes 
apmeklējošo mazākumtautību bērnu valsts valodas prasmi.



Pētījuma norise un metodika:

• 2020. gada jūnijā tika ierakstīta pirmsskolas vecuma 
bērnu runa latviski.

• Bērnu runas ieraksti tika sadalīti 3 grupās:
1. Mazākumtautību bērnu runa, kuri apmeklē grupas ar 

latviešu valodu ikdienā,
2. Mazākumtautību bērnu runa, kuri apmeklē grupas ar krievu 

valodu ikdienā,
3. Latviešu bērnu runa.



• Latviešu valodas prasme tika analizēta 6 sadaļās:
• dialogruna, 
• runas plūdums, 
• izruna, 
• vārdu krājums, 
• gramatika,
• lasītprasme.

• Vērtējums tika atzīmēts ballēs no 0 līdz 3, nosakot latviešu 
valodas apguves līmeni. 



• Pētījumā izmantots jau iepriekšējās latviešu valodas prasmes 
pārbaudēs 2019. gadā aprobētais tests, kura laikā saruna ar 
bērnu balstās uz izteiksmīgiem labas kvalitātes attēliem.

• Saruna ar bērnu nepārsniedz 20 minūtes.

• Analīzei tika izmantoti 9 pirmsskolas vecuma mazākumtautību 
bērnu runas ieraksti grupās ar krievu valodu ikdienā.

• Pētījumā analizētas latviešu valodas kļūdas un bērnu gatavība 
sākt mācības 1. klasē latviešu valodā vai bilingvāli.



Rezultāti:



Secinājumi

1. Pārbaudīto pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērnu latviešu 
valodas prasme ir nepietiekamā līmenī un neatbilst 2018. gada 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 716 norādītajām prasībām, lai 
bērni būtu sagatavojušies sākt mācības skolā latviešu valodā vai 
bilingvāli. 

2. Pētījumā iesaistīto bērnu latviešu valodas prasmes vērtēšanā 
labākie ir izrunas rezultāti.



3. Ierobežots vārdu krājums, neattīstīta dialogruna un traucēts runas 
plūdums ir savstarpēji saistīti kritēriji, kas saistās arī ar ļoti minimālām 
pārbaudīto bērnu gramatikas zināšanām. Arī šo bērnu lasītprasme 
neatbilst valstī noteiktajām prasībām.

4. Pētījuma rezultāti ļoti uzskatāmi rāda, ka pirmsskolas vecuma 
mazākumtautību bērni spēj labi atdarināt, bet latviešu valodu kopumā 
neprot.

5. Pārbaudītie mazākumtautību bērni latgaliski nerunā.

6. Pirmsskolas izglītības iestāžu grupās ar krievu valodu ikdienā ir akūti 
nepieciešams pastiprināt latviešu valodas lietojumu, īstenojot reālu 
bilingvālu izglītību.



Valoda ir pilsēta, kuras uzcelšanā ikviens 
cilvēks iemūrējis savu akmeni. 
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