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Anotācija 

 

Metodiskās izstrādnes tēma - Publiskās runas veidošanas un analīzes iespējas mācību 

stundā - šī izvēle izskaidrojama ar to, ka publiskās runas pilnveidošana nepilnā mērā tiek izmantota 

mācību iestādēs. Iemācīt audzēkņus publiski uzstāties, tas nozīmē palīdzēt viņiem atklāt un izprast 

apgūstamās valodas īpatnības, nebaidīties publiski uzstāties..     

 Publiskā runa ir mērķtiecīgi plānots process, lai mācību gada laikā vairākos mācību 

priekšmetos secīgi tiktu pilnveidota audzēkņu prasme uzstāties, izmantojot dažādas metodes un 

papildlīdzekļus.           

  Metodiskās izstrādnes mērķis – Nodrošināt audzēkņiem zināšanas par publisko runu un 

uzstāšanos.            

  Lai realizētu darba mērķi tiek izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1.Piedāvāt audzēkņiem 

teorētisko materiālu par valodu kā ietekmēšanas līdzekli un publisko runu  kā vienu no 

spēcigākajiem cilvēku ietekmēšanas līdzekļiem. 2.Ar padomiem un vingrinājumiem palīdzēt 

audzēkņiem apgūt publiskās uzstāšanās prasmes un iemaņas.3.Izstrādāt, aprobēt un novērtēt  

mācību stundu publiskās runas veidošanā un analīzē D-ES-17 grupā.    

 Izmantojot pedagoģisko novērošanu, kuras procesā tika iegūts konkrēts materiāls, proti, 

izstrādāts latviešu valodas mācību stundas modelis publiskās runas veidošanā un analīzē D-ES-17 

grupā.              

  Mācību stundas modelī tiek izmantota heiristiskā metode. Šī metode ir virzīta uz audzēkņu 

darbības patstāvību, līdzsvaru starp valodas sistēmas elementu izpratni un izmantojumu 

daudzveidīgā komunikācijā, ievērojot literārās valodas un saziņas kultūras normas. 
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Ievads 

Publiskā runa – mērķtiecīgi plānots process, lai mācību gada laikā vairākos mācību 

priekšmetos secīgi tiktu pilnveidota audzēkņu prasme uzstāties, izmantojot dažādas metodes un 

papildlīdzekļus.          

 Līdzās mobilajai, interneta u.c. moderno līdzekļu saziņai cilvēka karjeras ceļā palielinās 

tiešo kontaktu nozīme, prasme ar savu runu atstāt uz saziņas partneri vēlamo iespaidu, radīt labu 

priekšstatu par sevi, ietekmēt citus, uzklausīt sarunu partneru domas, argumentēti paust un aizstāvēt 

savu viedokli.  Neprasme  sazināties rada nopietnus šķēršļus veiksmīgam darbam, jo informācijas 

apmaiņa neapšaubāmi ir kļuvusi ātrāka un ērtāka – audzēkņiem ir elektroniskais pasts, tālrunis, 

avīzes, žurnāli, grāmatas, internets utt., un tas vēl nenozīmē, ka audzēkņi prot sazināties efektīvi. 

Audzēkņiem dažreiz trūkst prasmju izteikt citiem savas domas un apgūt saskarsmes iemaņas.  

  Izstrādātais un pārbaudītais latviešu valodas mācību satura variants ir mēģinājums ar 

tematiski vienotu mācību vielu sekmēt valodas pamatprasmju veidošanu, audzēkņa un skolotāja 

sadarbības un mijiedarbības pedagoģiskajā modelī.       

 Metodiskās izstrādnes mērķis – Nodrošināt audzēkņiem zināšanas par publisko runu un 

uzstāšanos.           

     Lai realizētu darba mērķi tiek izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1.Piedāvāt teorētisko 

materiālu par valodu kā ietekmēšanas līdzekli un publisko runu kā vienu no spēcigākajiem cilvēku 

ietekmēšanas līdzekļiem. 2.Ar padomiem un vingrinājumiem palīdzēt audzēkņiem apgūt publiskās 

uzstāšanās prasmes un iemaņas. 3.Izstrādāt  un aprobēt mācību stundu publiskās runas veidošanā un 

analīzē D-ES-17 grupā.          . 

 Ir zināms, ka 70-80% no laika, kad cilvēks ir nomodā, viņš klausās, runā, raksta - veic runas 

darbības, kas saistītas ar jēgpilnu valodas uztveri un radīšanu. Valodas prasmes attīstība iespējama 

tikai mijiedarbībā - klausīšana, runāšana, rakstīšana, lasīšana. Katras prasmes pamatā ir 

daudzveidīgu iemaņu kopums, kuru vienmērīga, sabalansēta un prasmīga pilnveide rada 

nepieciešamo pamatu prasmes attīstībai.       

 Runātprasmes ir izkopjamas, pilnveidojamas, tas ir ilgs, mērķtiecīgs un plānveidīgs dzimtās 

valodas audzēkņa un skolotāja darbs. Runāšana ir līdzeklis mācību vielas apguvei, tāpēc ikvienas 

runātprasmes attīstības aspekts – izteiksmīga runa, publiskā runa, argumentētā runa – ir jāsaista ar 

vispiemērotāko mācību vielas materiālu.   
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1. Valodas funkcionēšana publiskās runas formā un runātprasmju attīstībā 

 Dzīvā vārda spēku sabiedrība izmanto noteiktiem mērķiem. Vēsturiski pirmā sfēra, kur 

apzināti ir ticis izmantots vārda spēks, kur kopta valoda un attīstīta valodas kultūra, ir publiskā 

runa. Mūsdienu publiskajai runai ir citi sociāli, tomēr pamatprincipi, kas vēsturiski veidojušies, ir 

derīgi arī pašreiz. Tie ir šādi: 1) galvenais ir runas saturs – runai ir jāsniedz klausītājiem zināšanas; 

2) runai ir jārosina klausītāji uz rīcību, tāpēc runātājam jābūt labam psihologam un jāprot 

emocionāli ietekmēt klausītājus; 3) runai jābūt tikumīgai, tai jāsaskan ar runātāja dzīvi un darbību, 

viņa uzskatiem – runātājs nedrīkst būt divkosīgs un melot;   4) runātājam pastāvīgi jārūpējas par 

savu meistarību, jācenšas izmantot ietekmīgus un iederīgus valodas līdzekļus; 5) runātājam pēc 

iespējas jācenšas vairīties no ārišķībām gan vizuālā, gan valodas ziņā, jāatturas no liekas 

žestikulēšanas, jāievēro mērenība metaforu, epitetu, hiperbolu, salīdzinājumu u.tml.lizmantošanā.

 Publiskā runa, tās teorija un prakse ir mūsu kultūras sastāvdaļa. Galvenais princips: runai 

jābūt saturiski piesātinātai, runātājam nepieciešams savs redzes viedoklis. Runu veido atkarībā no 

situācijas; visjutīgākais barometrs ir auditorija. Vislabākā priekšnesuma metode ir vienkāršs 

stāstījums ar personiskas pieredzes elementiem.        

 Ieteicams runāt par galveno, turklāt īsi, vairoties no trafaretām frāzēm, no stereotipiem, 

censties rosināt auditoriju, tāpēc nedrīkst apiet asus jautājumus, bet ne vienmēr uz tiem ir izsmeļoši 

jāatbild – var mudināt klausītājus meklēt atbildes pašiem. Runātājam vajag būt taisnīgam un 

godīgam, viņš nedrīkst pats sevi lielīt, citus lieki pamācīt, administrēt, uzspiest savu viedokli, īpaši 

jādomā par valodu – tā ir jākopj, jāizmanto valodas bagātības, jāievēro gramatikas likumi. 

 Mācību priekšmeta programmā latviešu valodā  ir macību stundas par publisko runu, kur 

audzēkņi uzstājas ar paša sagatavotu tekstu, mērķtiecīgi izmanto valodas līdzekļus, veido tekstu 

atbilstoši saziņas situācijai.                                                                            

 Pastav viens negatīvs aspekts, daži audzekņi nepietiekami sagatavoti reālajai dzīvei. Mūsu 

mērķis ir palīdzēt audzēkņiem tikt pie labas tālākās izglītības un pie  labas darbvietas, kur prasme 

publiski uzstāties ir ļoti nepieciešama.  ________________________________________________                                                                                                               
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2. Metožu  izmantojums latviešu valodas stundā publiskās runas veidošanā un analīzē D-ES-

17  grupā 

 Publiskās runas iemaņas un prasmes audzēkņiem ir nepieciešamas, lai varētu pilnvērtīgi 

iesaistīties dialogā. Tās nepieciešams izkopt, lai varētu uztvert un īstenot saziņas mērķim un 

situācijai atbilstošu runas uzvedību. Būtiska nozīme ir rezultāta specifikai – audzēknis, apgūstot 

publiskās runas iemaņas, tās izmantos reālajā dzīvē, karjeras veidošanā, saziņā un saskarsmē ar 

citiem cilvēkiem.           

 Latviešu valodas apguves procesā viens no svarīgākajiem uzdevumiem (uzstāšanās ar 

publisko runu) ir  patstāvīgs darbs ar grāmatu, internetu, informācijas meklēšanas aktivitāte,  spēja 

netikai atrast un izmantot tekstus, bet stimulēt audzēknus patstāvīgi radīt savu tekstu.  

 Analizējot, vērtējot mācību stundu par publisko runu, jāatzīst, ka daži audzēkņi neizjūt 

motivāciju uzstāšanās ar publisko runu auditorijas priekšā.  Prasme uzstāties nepieciešama netikai 

latviešu valodā un literatūrā, bet arī citos mācību priekšmetos. Tiek realizēta starpriekšmetu saikne, 

proti, integrēta pieeja mācību priekšmetu jomās, lai pētītu kādu noteiktu problēmu, jēdzienu, ideju. 

Mācību priekšmeti viens otru papildina, un līdzīgi jautājumi tiek apskatīti no dažādiem aspektiem.

  Uzstājoties ar publisko runu, dažiem audzekņiem runa nav pietiekami organizēta, kļūdaina 

izruna, tēmas izklāsta vienkāršoti. Vērtēšana ir viens no svarīgākajiem publiskās runas posmiem, jo 

tas ļauj mācīties no kļūdām, meklēt neveiksmju cēloņus, lai nākamreiz darītu pareizāk. Vispirms 

audzēkņi izvērtē savu biedru darbus, pēc tam vērtē skolotājs. Audzēkņi argumentē savu vērtējumu. 

Tas liecina, ka audzēkņi ar interesi gaida sava darba vērtējumu, savu panākumu iztirzāšanu, 

vienaudžu un arī skolotāja attieksmi pret viņa darbu.      

 Mācot mācību vielu par publisko runu, mācību stundās tiek izmantotas interaktīvās un 

heiristiskās metodes, jo tieši šīs metodes piedāvā iespēju audzekņiem izprast valodu kā 

ietekmēšanas līdzekli, palīdz apgūt publiskās runas  prasmes un iemaņas.  

 Heiristiskās jeb daļēju meklējumu metodes būtība ir heiristiskās sarunas ceļā organizēt un 

vadīt audzēkņu izziņas darbības tā, lai audzēkni patstāvīgi, skolotājam piepalīdzot, nonāktu līdz 

problēmas loģiskajam risinājumam. Šī metode sekmē zināšanu pārveidi pārliecībā, veido prasmes 

pašam apgūt zināšanas un loģiski domāt, veido interesi par mācību darbu.    

 Mācību stundā ( stundas modelis) tika izmantota heiristiskā saruna. Heiristiskā saruna ir 

ierosinājums, lai apkopotu stundā iegūto, izprasto, padarīto. Jautājumi pievērš audzēkņa uzmanību 

jau zināmajam, būtiski svarīgajam un noderīgajam jaunā mācību satura apguves procesā, bet 

atbildes skolotājam dod priekšstatu par skolēnu zināšanu līmeni un mācību satura pamata 

mācīšanas iespējam un niansēm. Ar jautājumu palīdzību var noteikt, ko audzēkņi jau zina, un tas 

lielā mērā nosaka to, ko viņi gatavi iemācīties no jauna.      

  Mācību stundā vispirms tika noskaidrots, kurās situācijās audzeknis ikdienā ir saskāries ar 
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publisko runu. Izanalizējot situācijas, viņiem tika piedāvāts teksts, kurš cieši saistīts ar mācību 

iestādes dzīvi, un jautājumi pārdomām. Izvēlētais teksts Neskati vīru no cepures!(1.pielikums) , 

rada aktīvu mācīšanās situāciju, kurā apspriežamā problēma atspoguļo reālo dzīvi. Audzēkņiem tika 

dota iespēja atbildēt uz vairākiem jautājumiem, izteikt savus spriedumus un secinājumus, domāt, ko 

viņi būtu darījuši tādā situācijā.         

 Situācijas analīze ir ļoti piemērota metode publiskās runas prasmju pilnveidošanā, kas rosina 

audzēkni uz pašmotivētu rīcību atbilstoši dotās situācijas specifikai.    

 Kad teksts ir izanalizēts, skolēniem tika piedāvāts izteikt savas domas par teksta galvenā 

varoņa tālākām gaitām (prognozēšana). Mācību stundā audzēkņi saprata, ka, lai arī ārējam izskatam 

publiskās runas uzstāšanās laikā ir liela nozīme, pirmais priekšstats, kas izveidojies, cilvēku 

uztverot tikai vizuāli, var būt maldīgs.       

 Mācību stundu materiāls par publisko runu ir plašs, kuru iespējams variēt, atliek tikai 

izvēlēties nepieciešamās metodes, formas un darba paņēmienus. Var secināt, ka visatbilstošākās 

metodes mācību satura realizēšanai ir tās, kas nodrošina audzēkņa un skolotāja savstarpējo 

sadarbību, aktivitāti mācību procesā, jo tās sekmē paradumu veidošanos, neveicina mehānisku 

mācību vielas iegaumēšanu un dod iespēju aktīvi iesaistīties faktu, parādību, situāciju analīzē. 
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3. Mācību stundas metodiskais apraksts. Publiskās runas situācijas analīze 

mācību stundā latviešu valodā  D-ES-17 grupā  

Stundas mērķis: Piedāvāt audzēkņiem iespēju vingrināties pareizi reaģēt uz dažādam situacijām 

publiskās runas laikā. 

Uzdevumi: 

 Ar padomiem, uzdevumiem palīdzēt audzēkņiem pilnveidot publiskās uzstāšanās prasmes 

un iemaņas, 

 Rosināt audzēkņus izvairīties no nepārdomātu vārdu lietojumu publiskajā runā. 

Mācību metode: heiristiskā mācību metode (dominējošā). 

Izdale: darba lapas; mājas darbs. 

 Laika plānojums stundā:1. stundas mērķa un uzdevumu noteikšana – 2 min: 2. atbilde uz 

jautājumiem ( dialogs) – 5 min: 3.situācijas analīze – 15 min: 4.prognozēšana – 5 min: 5.valodas 

kļūdu labojums – 6 min: 6.secinājumi – 5 min: 7.mājas darbs – 2 min. 

Skolotāja: Publiskās runas laikā var gadīties dažādas nepatīkamās situācijas, vajadzēs meklēt 

piemērotu situācijas atrisinājumu. Tātad stundas temats: Publiskās runas situācijas analīze. 

Šodien stundā jūs ar padomu, vingrinājumu un situācijas analīzes palīdzību pilnveidosiet prasmi 

veidot runu, ievērojot runātāja un klausītāja kultūru, mēģināsiet meklēt risinājumus nepatīkamās 

situācijās publiskās runas laikā. 

Stundas gaita 

Skolotāja: Kā jūs saprotat jēdzienu publiskā runa? 

 Audzēkņu atbildes (Manuprāt, publiskā runa ir runa, kurā runātājs kaut ko grib paziņot 

klausītājiem; Publiskā runa ir spēja pārliecināt klausītājus kādā jautājumā, viedoklī; Publiskā runa ir 

arī ar savu tematu izklaidēt klausītājus). 

Skolotāja: Labi! Publiskā runa ir runa, kurā runātājs loģiski izklāsta runas temata saturu ar mērķi 

ietekmēt klausītājus – pārliecināt, izglītot, izklaidēt vai informēt. Kurās situācijās jūs ar publisko 

runu saskaraties ikdienā? 

Audzēkņu atbildes: Uzruna dzimšanas dienas svinībās ir publiskā runa; Izteikt savu viedokli kādā 

jautājumā var sarunā ar draugu pa tālruni; Atbildēšana stundas laikā uz skolotāja jautājumu ir arī 

publiskā runa; Kļūt par publisko runātāju var mācību iestādes pasākuma vadīšanā. 
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Skolotāja: Labi! Cilvēkiem dažādās dzīves situācijās nepieciešams uzstāties ar runu. Cilvēks bieži 

neapzinoties, nokļūst publiska runātāja un citu cilvēku ietekmētāja situācijā. Publiskojot savu 

viedokli, jūs kļūstat par publisko runātāju, gan par citu cilvēku domu, uzskatu ietekmētāju. Bet 

publiskās runas laikā var gadīties neparedzētas un nepatīkamas situācijas, jums tādā gadījumā 

vajadzēs pareizi rīkoties, ietekmēt klausītājus, lai auditorija ieklausītos jūsu runā. Es piedāvāju jums 

izlasīt tekstu Neskati vīru no cepures ! un pārdomāt atbildes uz jautājumiem, kuri doti teksta beigās 

- laiks 5 minūtes.  

   (Audzēkņi lasa tekstu Neskati vīru no cepures! (1. pielikums). 

Skolotāja: Teksts ir izlasīts. Lūdzu, atbildiet uz jautājumu, kāpēc Mareka teiktais ietekmēja 

klausītājus? 

Audzēkņa atbide: Manuprāt, Mareks zināja, kā vajag rīkoties neparedzētās situācijās. Viņš 

mācījies, kā vajag pareizi un interesanti runāt auditorijas priekša, viņam piemīt oratora prasmes un 

iemaņas. 

Skolotāja: Kuras rakstura īpašības Marekam palīdzēja tikt galā ar nepatīkamo situāciju pirms runas 

sākšanas? 

Audzēkņis: Ar nepatīkamo situāciju pirms runas sākšanas Marekam palīdzēja savaldība, pašcieņa 

un spēja koncentrēties.  

Skolotāja: Labi. Vai var pieļaut domu, ka Mareks iepriekš zināja, kāda reakcija zālē sagaidāma? 

Audzēknis: Es domāju, ka Mareks jau iepriekš zināja, ka tāda nepatīkama situācija varētu būt, jo 

macibu iestādē viņam jau bija iesauka Mazais. 

Skolotāja: Kāds pamats ir Mareka teiktajam, ka zoboties ir viegli? 

Audzēknis: Marekam bija daudz labu rakstura īpašību, viņš bija pārliecināts par to, ka pirmais 

iespaids, publiski uzstājoties, var būt maldīgs. 

Skolotāja: Vai tiešām pastāv kāda sakarība starp cilvēka augumu un viņa runu?  

Audzēknis : Kaut, protams, ārējam izskatam publiskās uzstāšanās laikā ir liela nozīme, bet pirmais 

iespaids, kas izveidojies, cilvēku uztverot tikai vizuāli, gadās apšaubāms. Nav, pēc manām domām, 

sakarības starp cilvēka augumu un viņa runu. Spēja koncentrēties, savaldīties, prast publiski runāt, 

ieinteresēt klausītājus ir svarīgāk nekā ārējais izskats. 
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Skolotāja: Labi! Daudzas vēsturiskās personības – augumā nelieli cilvēki – pazīstami kā izcili 

oratori, kas spējuši ar savu runu ietekmēt cilvēkus. Nosauciet, lūdzu, tādas vēsturiskās personības. 

Audzēknis: No vēstures es zinu, ka tāda izcila personība, kā Napoleons bija neliela auguma, bet 

viņš prata ietekmēt cilvēku pūļus un iekarot daudzas valstis.  

Skolotāja: Labi! Paldies! Jūs, protams, varat nosaukt daudzas vēsturiskās personas, kas bija 

pazīstami kā izcili oratori. 

Skolotāja: Tekstā ir vārds sīkais. Kādus sinonīmus jūs varat nosaukt šim vārdam? 

Audzēknis: Vārds sīkais ir no sinonīmu rindas ar nozīmi mazs. Mazs – neliels, sīks, sīciņš, pamazs, 

pazems. Vārdu sīkais iespējams lietot ar dažādām emocionālām nokrāsām. Piemēram, tekstā šis 

vārds izmantots, kā apzīmējums neliela auguma cilvēks, bet var pateikt: „Tas, sīkais, ir varens!” 

Teikumā vārdam sīkais ir cita emocionālā noskaņa.  

Skolotāja: Labi! Mēģināsim prognozēt, kas ar Mareku varētu notikt tālāk? 

Audzēknis: Es domāju, ka Mareks tiks ievēlēts mācību iestādes parlamentā, jo starp mums nav tik 

daudz cilvēku, kuri prot veiksmīgi uzstāties un kurus gribas klausīties, rīkos interesantus 

pasākumus. Mareks ir kā paraugs tam, ka katrs (kurš grib) var pārvarēt savus kompleksus un 

pierādīt, ka prasme prognozēt un savlaicīgi sagatavoties ir vērtīga, uzstājoties ar publisko runu. 

Skolotāja: Secināsim, ka veiksmīgai uzstāšanai nav galvenais ārējais izskats, bet saturīga, 

interesanta, aizraujoša, ietekmējoša runa. Publiskās runas pamatā ir divi nosacījumi: sagatavošanās 

un prakse, jo pamatīga un rūpīga sagatavošanās sniedz pašpaļāvību un prakse ir galvenais. Daudz ir 

jāzina un jāievēro publiskajā runā.  

Skolotāja: Nevar runāt par publisko runu, izvairoties no valodas kultūras problemātikas. Jūs nereti 

dzirdat reklāmās, skataties filmas utt.kur teksts izrunāts kļūdaini. Jo nepareizs, kļūdains teksts var 

ietekmēt jūsu izvēli iegādāties (vai neiegādāties) reklamēto preci, pakalpojumu utt., bet arī var 

nostiprināt apziņā kļūdaino izteikumu. Piedāvāju jums darba lapu ar piemēriem, kas nereti dzirdami 

publiskajā runā. Lasiet teikumus, kļūdainos valodas lietojuma gadījumus labojiet, labojumus arī 

pamatojiet, noteiciet kļūdas cēloni. Laiks 6 minūtes (2 pielikums). 

   Skolēni teikumos labo stila kļūdas. 

Skolotāja: Pārbaudīsim paveikto! Lūdzu, katrs izlasiet pa teikumam. 

Audzēkņu atbildes: Vadoties pēc noteikumiem –vārds vadoties nevēlams kalks no krievu valodas. 

Pareizi: Rīkoties pēc noteikumiem: Viennozīmīgi ir skaidrs – vārds viennozīmīgi ir arī nevēlams 
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kalks no krievu valodas. Pareizi: Ir skaidrs: Pateicoties avārijai – pateikties avārijai nevajadzētu. 

Teikumā jālieto prievārds dēļ- Avārijas dēļ...: Atļauties pievest šādu piemēru – vārds pievest 

nepareizi lietots, kalks no krievu valodas. Liekas, ka pavadā ved piemēru. Pareizi: Minēšu dažus 

piemērus: Piemērs ir sekojošs...Šajā nozīmē vārds sekojošs ir tulkojums no krievu valodas. Pareizi: 

Piemērs ir šāds...: Sākt rīkoties nekavējoši – vārds nekavējoši nepareizi lietots, tulkots no krievu 

valodas. Pareizi: Nekavējoties rīkoties: Iznest apspriešanai – ar nešanu sapulcei nav nekādu sakaru. 

Latviski jāsaka: Sapulce nolēma: Runa iet par – vārdu savienojums ir nevēlams kalks no krievu 

valodas. Pareizi Runa ir par: Ņemt dalību visos rīkotajos pasākumos – teikums ir nevēlams kalks 

no krievu valodas. Pareizi: Piedalīties pasākumā: Jautājums ir izsmelts - Labāk pateikt: Jautājums 

pārrunāts: Atrast savu nišu dzīvē – Niša ir padziļinājums telpas sienā, kur kaut ko var ievietot vai 

iebūvēt. Teikumā vārds niša nepareizi lietots, ar to aizstāts vārds vieta. Pareizi: Atrast savu vietu 

dzīvē: Noslēdzošā daļa – vārdu savienojums tieši tulkots no krievu valodas. Pareizi: Nobeigums 

ir....; Turēt runu – runu nevajag turēt, tā neaizbēgs. Pareizi: Uzstāties ar runu. 

Skolotāja: Labi! Ceru, ka jūsu zināšanu būs pietiekamas, lai spētu vērtēt citu skolēnu runā lietotās 

valodas korektumu. 

Skolotāja: Stundas noslēgumā katrs vienā teikumā izvērtējiet stundu, pasakiet: Ko jaunu par 

publisko runu jūs uzzinājiet, cik efektīva un lietderīga bija šī stunda. 

Audzēkņu atbildes: Es esmu tagad pārliecināts, ka ārējais izskats publiskajā runā nav tas 

galvenais, bet prasme koncentrēties, savaldīties un meklēt risinājumus nepatīkamajās situācijās, 

uzstājoties auditorijas priekšā.: Es uzzināju, ka publiskajai runai vajag daudz trenēties, pildīt 

dažādus vingrinājumus.: Es papildināju savas zināšanas par publiskās runas pazīmēm un iemaņām: 

Pēc šīs stundas es vairāk uzmanības pievērsīšu savas runas kultūrai.:Stundā es uzzināju, kā labāk 

pievērst klausītāju uzmanību.:Ietekmēt, pārliecināt, iedvesmot, sajūsmināt, informēt klausītājus ir 

liela māksla, tai jāgatavojas. 

Skolotāja: Paldies par atbildēm. Dzīvē jums vajadzēs analizēt daudzas situācijas, pareizi reaģēt uz 

dažādām situācijām publiskās runas laikā. Izklaustiet, lūdzu, mājas darbu. Jums tiek izdalīta darba 

lapa ar teikumiem, uzdevums – salikt teikumos pieturzīmes (3. pielikums). 

Skolotāja: Secināsim, ka stundas mērķis un uzdevumi ir sasniegti, jo jūs paplašinājāt zināšanas par 

publisko runu, ar padomiem un vingrinājumiem apguvat vērtīgākos publiskās runas paņēmienus. 

Ceru, ka uzstāšanās ar publisko runu ritēs raiti, interesanti. Paldies par darbu!  

4.pielikumā – runas vērtēšanas kritēriji. 
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Nobeigums 

 Audzēkņa prasme sazināties dzimtajā valodā ir latviešu valodas apguves pamatmērķis. 

Audzēknis mācību iestadē veido apzinātu, mērķtiecīgu mācīšanos, tāpēc svarīgi ir radīt tādus 

apstākļus, kuros audzēkņiem attīstītos prāts un jūtas, fantāzija un griba, prasme sazināties un 

publiski uzstāties auditorijas priekšā.        

 No aplūkotajiem  metodiskas izstrādnes piemēriem, mācību stundas konspekta redzams, ja 

audzēknis prot analizēt publiskās runas laikā neparedzētās situācijas, prot atbildēt uz jautājumiem 

un sarunāties, tad ar laiku audzēknis konstatē, ka prasme uzstāties publikas priekša ir labs palīgs 

veiksmīgai sazināšanai ar cilvēkiem, sevis pašizteikšanai.      

  Tika konstatēts, ka publiskās runas veidošana un analīze ir mērķtiecīgs, plānveidīgs darbs. 

Ar padomu un vingrinājumu palīdzību audzēkņi pilnveidoja publiskās uzstāšanās prasmes un 

iemaņas.             
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Secinājumi 

1.Publiskā runa ir mērķtiecīgi plānots process, lai mācību gada laikā vairākos mācību priekšmetos 

secīgi tiktu pilnveidota audzēkņu prasme uzstāties, izmantojot dažādas metodes un papildlīdzekļus 

2.Labas publiskās runas paraugi - publiskā runa saistījumā ar iespēju regulāri vingrināties 

publiskajā runā ir metodiski ieteicamākais darbības veids, lai audzēkņi varētu apgūt šo dzīvē tik 

nepieciešamo prasmi. 

3. Uzstājoties ar publisko runu audzēknis iemācās plānot, loģiski spriest, pierādīt savu viedokli, 

attīsta prasmi klausīties, uzklausīt citus un cienīt runātāju, izdarīt secinājumus. Uzstāšanās ar 

publisko runu nodrošina valodas prasmes un iemaņas.  

4.Pirms uzstāšanās ar publisko runu nepieciešamas vairākas mācību stundas, kuru mērķis un 

uzdevumi ir pilnveidot prasmi veidot runu, ievērojot runātāja un klausītāja kultūru, ar padomiem, 

uzdevumiem un vingrinājumiem palīdzēt audzēkņiem pilnveidot publiskās uzstāšanās prasmes un 

iemaņas, piedāvāt audzēkņiem iespēju vingrināties pareizi reaģēt uz dažādām situācijām publiskās 

runas laikā.  

5. Mācību stundā izmantotā heiristiskā metode, šī metode piedāvā iespēju audzēkņiem izprast 

valodu kā ietekmēšanas līdzekli, attīsta audzēkņa atbildību par runas saturu un izteikuma formu, 

nodrošina audzēkņu zināšanas par publisko runu un uzstāšanos. Izvēlētais teksts Neskati vīru no 

cepures!, rada aktīvu mācīšanās situāciju, kurā apspriežamā problēma atspoguļo reālo dzīvi. 

Situācijas analīze ir ļoti piemērota metode publiskās runas prasmju pilnveidošanā, kas rosina 

audzēkni uz pašmotivētu rīcību atbilstoši dotās situācijas specifikai.    

6.Mācību stundu materiāls par publisko runu ir plašs, kuru iespējams variēt, atliek tikai izvēlēties 

nepieciešamās metodes, formas un darba paņēmienus. Visatbilstošākās metodes mācību satura 

realizēšanai ir tās, kas nodrošina audzēkņa un skolotāja savstarpējo sadarbību, aktivitāti mācību 

procesā, jo sekmē paradumu veidošanos, neveicina mehānisku mācību vielas iegaumēšanu, bet dod 

iespēju aktīvi iesaistīties faktu, parādību un situāciju analīzē. 
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1.pielikums 

Darba lapa 

 

Situācija: Neskati vīru no cepures! 

 Kādā mācību iestādē reiz notikušas audzēkņu parlamenta priekšsēdētāja vēlēšanas. Par 

uzvaru varējis sapņot vien tas audzēknis, kurš būs iemantojis pārējo cieņu un autoritāti un kurš ar 

priekšvēlēšanu runu spēs pārliecināt skolasbiedrus par savu atbilstību amatam.   

 Visiem par lielu izbrīnu kā kandidāts pie mikrofona devies arī Mazais – augumā nelielais 9. 

klases skolnieks Mareks. No zāles atskanējušas replikas:      

 Nu arī sīkie kandidēs! Vai nevajag atnest ķeblīti, kur pakāpties?   

 Mareks nostājies pie mikrofona un visu mierīgi noklausījies. Kad zālē sēdošie nedaudz 

aprima, Mareks sācis savu runu.        

 Zoboties ir viegli. Nevis izskatu vērtējiet, bet prātu! Ja kādam pasīks augums, to ievērot nav 

grūti, bet prāts uzreiz nav pamanāms. Skolēnu parlamentu neviens nevadīs ar savu augumu, bet 

prāts gan būs vajadzīgs, tāpēc neskatiet vīru no cepures, pirms neesat dzirdējuši, kas viņam sakāms.

 Un zālē pēkšņi iestājies tāds klusums, ka varētu dzirdēt adatu nokrītam. 

Jautājumi pārdomām: 

 Kāpēc Mareka teiktais ietekmēja klausītājus? 

 Kuras rakstura īpašības Marekam palīdzēja tikt galā ar nepatīkamo situāciju pirms runas 

sākšanas? 

 Vai var pieļaut domu, ka Mareks iepriekš zināja, kāda reakcija zālē sagaidāma? Kāpēc? 

 Kāds pamats ir Mareka teiktajam, ka zoboties ir viegli? 

 Vai, tavuprāt, tiešām pastāv kāda sakarība starp cilvēka augumu un viņa runu? Kāpēc? 

 Kuras vēsturiskās personības – augumā nelieli cilvēki- pazīstami kā izcili oratori, kas 

spējuši ar savu runu ietekmēt cilvēku pūļus? 

 

Bikše, K., Laiveniece, D. Latviešu valoda vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC,2006. 
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Valodas stila kļūdas 

(darba lapa) 

 

Kļūdains vārdu savienojums. Labojums Pamatojums 

 

1. Vadoties pēc noteikumiem. 

2. Viennozīmīgi ir skaidrs. 

3. Slēpties zem sveša vārda. 

4. Aprunāsim šo lietu. 

5. Pateicoties avārijai... 

6. Atļauties pievest šādu 

piemēru. 

7. Piemērs ir sekojošs... 

8. Sākt rīkoties nekavējoši. 

9. Iznest apspriešanai. 

10. Nākt pie slēdziena. 

11.Runa iet par ... 

12.Ņemt dalību visos rīkotajos 

 pasākumos. 

13. Jautājums ir izsmelts. 

14. Atrast savu nišu dzīvē. 

15. Noslēdzošā daļa. 

16. Turēt runu. 

17. Pielietot zināšanas 

praktiski. 
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3. pielikums 

    

Darba lapa latviešu valodā 

Grupa…………………..                     

Vārds…………………..              Uzvārds……………………………… 

 Izlasi teikumus! Liec pieturzīmes! 

1. Markam Tulijam Ciceronam tolaik bija divdesmit seši gadi viņš bija jauns skaists slaids cilvēks 

ar izteiksmīgiem un enerģiskiem vaibstiem vīrišķīgajā sejā. 

2. Ciceronam bija neparasti plata piere kas liecināja par īpašām prāta spējām un ļoti biezas 

izpūrušas uzacis zem kurām brīžiem iemirdzējās lielas acis. 

3. Jauneklis bija apveltīts ar neparasti asu uztveri teicamu atmiņu un daiļrunību un jau divdesmit 

sešu gadu vecumā viņš tika cildināts gan kā dzejnieks gan kā filozofs un orators. 

4. Aizstāvot savu draugu Kvinciju Cicerons tiesā runāja ar lielu pārliecību un tā apbūra tiesnešus ka 

uzvarēja prāvā. 

5. Lai gan Cicerons pēc dabas bija diezgan bikls un nenoteikts viņš runāja neparasti drosmīgi kas 

liecināja par viņa sirds skaidrību un godīgumu. 

6. Cicerons runāja dedzīgi dzīvi uzstājīgi un apbrīnojami izteiksmīgi. 

7. Vēlāk Ciceronam bija lemts ar savu daiļrunu un izcilajiem darbiem pacelt latīņu valodas slavu 

žilbinošos augstumos. 

8.Grūti pat pateikt kas bija visapbrīnojamākais viņa darbos. 

 

      (Pēc R. Džovanjoli. Spartaks.) 

         

 

 

 



  18 

4.pielikums 

Runas vērtēšanas kritēriji 

Nr.p.k. Kritērijs 2.p. 1.p. 0.p. 

1. Temats Formulē tematu Formulē tematu 

nepareizi 

Neformulē 

tematu 

2. Temata pamatojums Pamato temata izvēli, 

nozīmīgumu sev, runas 

mērķi 

Dalēji pamato 

temata izvēli, 

nozīmīgumu, 

runas mērķi. 

Nav temata 

pamatojuma. 

3. Satura atbilstība 

tematam 

Saturs atbilst tematam Saturs dalēji 

atbilst tematam, 

ir vairākas faktu 

un jēdzienu 

lietojumu kļūdas 

Saturs neatbils 

tematam, daudz 

faktu, jēdzienu 

kļūdu 

4. Argumentācija Argumentē savus 

apgalvojumus 

Dalēji 

argumentē 

apgalvojumus 

Vairākiem 

apgalvojumiem 

trūkst 

argumentācijas 

5. Runas struktūra Runai ir skaidrs ievads, 

galvenā daļa,nobeigums 

Runas struktūrā 

nepilnības ( īss 

vai pārāk garš 

ievads) 

nobeigums, 

galvenā daļa u. 

tml. 

Runai nav 

struktūras 

6. Runas ilgums Ievēro noteikto runas 

ilgumu 

Pārāk īsa vai 

pārāk gara runa 

1/3 runas ilguma 

7. Valoda, stils. Runas tematam atbilstošs 

valodas stils, leksikas 

izvēle 

Dažas 

neprecizitātes 

vārdu, jēdzienu 

izvēlē 

Runas tematam 

neatbilstošs stils, 

leksikas izvēle 

8. Izteikšanās veids 

(runas temps, balss 

Atbilstošs runas temps, 

balss intonācija, akcentē 

Daži trūkumi 

izteikšanās 

Monotona, 

garlaicīga runa, 
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intonācija, 

attieksme,parazītvārdi) 

galveno, nav lietoti 

parazītvārdi 

veidā daudz 

parazītvārdu 

9. Vizuālais materiāls, 

prezentācija 

Mērķtiecīgi papildina 

runu, palīdz to uztvert 

Dažādas 

nepilnības 

vizuālajā 

materiālā 

Pārāk piesātināts 

vizuālais 

materiāls, 

prezentācija 

būtiski atšķiras 

no runas 

10. Saziņa Ir acu kontakts ar 

auditoriju, ar cieņu izturas 

pret klausītājiem, prasmīgi 

atbild uz jautājumiem 

Dažas 

nepilnības 

saziņā ar 

auditoriju 

Nav acu 

kontakta ar 

auditoriju, 

nespēj atbildēt 

uz jautājumiem. 

 

            


