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Matemātikas akadēmiska valoda tagadnē ir (izdara) profesionālas izglītības galvenu daļu. Tas tāpat kalpo par saisti starp 

atšķirīgām pasniedzēju valodam, īpaši parādā pie viņa starptautiskais nature dēļ (Latīniskas saknes īpaši). Pētījuma mērķis ir izanalizēt 
valodu problēmas Latvijas mazākumtautību skolās un aprakstīt varbūtējus ceļus, kuri atbalsta gan pasniedzējus gan studentus 
starptautisku augstskolu izglītības meklēšanā. Arī tika summeti perspektīvas un matemātikas daudzvalodu apmācības pieredze. 

Atslēgas vārdi: daudzkultūru izglītība, izsaukums, valodu daudzveidība, profesionālā kompetence, terminoloģija, atskārsme, 
pakāpenisks palielinājums 

 
 

Pēdējo gadu laikā Latvijā tiek intensīvi pārrunātas iespējas mācību procesā izmantot vairākas valodas 
– pārsvarā aizbildinoties ar Valsts valodas likumu un Izglītības sistēmas reformu, kas neizbēgami piešķir šīm 
diskusijām politisku nokrāsu. Likumsakarīgi, visumā savlaicīga, pat aktuāla un neapšaubāmi vērtīga ideja 
apaug ar kaislībām un tiek vai nu noliegta, vai, gluži otrādi, nepelnīti glorificēta. Diskusiju krustugunīs zūd 
tēmas būtiskais aspekts – vairāku valodu izmantošana mācībās kā atbilde uz mūsdienu valodas ziņā 
nehomogēnās sabiedrības izaicinājumu un kā līdzeklis valodas funkcijas paplašināšanai.  

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā veicināja mūsu valsts izglītības sistēmas tuvināšanos Eiropas 
institūcijām, tai skaitā arī pievienošanās Boloņas konvencijai augstskolu izglītības jomā. Tās saturā – reizē ar 
savstarpējo diplomu atzīšanu – ietilpst arī punkti par vairāku valodu lietojumu, gan ne tieši, bet pastarpināti. 
Proti, perspektīvā Eiropas augstskolās studiju turpināšanā priekšroka tiks dota gan maģistrantiem, gan 
doktorantiem, kuri būs “kaut vienu semestri studējuši ārpus savas valsts”. Būtībā tas nozīmē, ka studentam 
jābūt spējīgam brīvi iekļauties mācību procesā, kas notiks nedzimtajā valodā, netērējot papildus laiku un 
naudu studiju valodas apguvei. Līdz šim potenciālajam studēt gribētājam visbiežāk bija jāpavada apmēram 
gads valodas sagatavošanas programmā vai arī savā dzimtenē jākārto speciāls eksāmens. Jaunā ES tradīcija 
sakrīt ar mūsdienu augstskolu ievirzi nevis turpināt mācīt studentiem valodas, kā tas bija PSRS gados, bet 
attīstīt praksē jau sasniegto valodu kompetenci, pieaicinot vieslektorus un reducējot nodarbības svešvalodās 
uz darbu ar informācijas avotu izmantošanu un speciālo rakstu (referātu) izveidi. 

Turklāt mūsdienu situācijā – un Latvijā it sevišķi – pat jēdziens dzimtā, otrā un trešā valoda ir visai 
komplicēts. Pētot skolēnu datu bāzes – gan skolās ar mācībām latviešu valodā, gan mazākumtautību skolās, 
abos gadījumos varam viegli pārliecināties par pietiekami lielu to bērnu skaitu, kas vai nu nāk no jauktās 
ģimenes, vai arī pēc pamatskolas izglītības ieguves mazākumtautību skolā ir pārgājuši uz vidusskolu ar 
latviešu mācību valodu, lai atvieglotu turpmākās studiju iespējas.  

Pašlaik kvalificētajā darba tirgū gan valsts, gan privātajā sektorā, augot pieprasījumam pēc 
jauniešiem ar akadēmisko izglītību, bakalaura vai maģistra grādu, visiecienītāko vietu sāk iekarot tieši tie 
akreditēto valsts augstskolu programmu perspektīvie absolventi, kuri, nākdami no minoritāšu skolām, 
veiksmīgi ieguvuši izglītību latviešu, resp., valsts valodā, it īpaši, ja viņiem ir pietiekami labas angļu (vācu) 
valodas zināšanas. Dabiski, profesionālā kvalifikācija (kompetence, spējas) ir primāras, bet tas nav vienīgais 
faktors. Kā liecina portāla “Providus” nesen veiktā aptauja, daļa valsts augstskolu studentu, kas nākuši no 
skolām ar latviešu mācību valodu, atklāti izsakās, ka, viņuprāt, “krievu skolu absolventiem ir vieglāk studēt, 
jo viņi pieraduši izmantot mācībās vairākas valodas”. Pastāv vēl kāds mazāk aplūkots aspekts, ja mēs 
nopietni izturamies pret pilnīgi nenovēršamo parādību, proti, angļu valodas kā starptautiskā saziņas līdzekļa 
uzvaras gājiens. Internets šo procesu ir padarījis neatgriezenisku, un līdz ar to jebkurš pasākums, kas 
atvieglo angļu valodas apguvi, ir apsveicams. Saskaņā ar amerikāņu pētnieku atziņām latviešu valoda kā 
valoda, kura izmanto latīņu alfabētu, atrodas angļu valodai tuvāk nekā krievu valoda ( to sauc par step 
distance). Līdz ar to skolēni no krievu skolām, kas patiesi tika mācīti bilingvāli, daudz sekmīgāk spēj 
izmantot kaut vai Interneta angliskās vietnes un necenšas aprobežoties ar informāciju tikai vienā valodā. 

Tas gan attiecināms tikai un vienīgi uz studentiem, kas, būdami augsti motivēti, patiesi spēj izmantot 
avotus vairākās valodās un vēlāk pielietot savas zināšanas prezentācijās – gan latviski, gan arī svešvalodā. 
Turklāt, neapšaubāmi, šis uzdevums ir vieglāk veicams tieši eksakto priekšmetu jomā - lai kā mums 
necenstos iestāstīt, ka otrajā valodā vispirms vajadzētu mācīt vieglākus priekšmetus, kas “būtu saistīti ar 
ģeogrāfiju, vēsturi un kultūru” un tas esot dabatbilstīgi. Tiek ignorēts tas fakts, ka humanitāro zinību jomu 
veido emocionāli mācāmie – un arī uztveramie – mācību priekšmeti, kuriem raksturīgs mākslinieciskais 
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komponents, bet mākslas satura uztvere vāji apgūtā valodā sagādā ciešanas gan aktierim (skolotājam), gan 
skatītājiem (skolēniem). Toties eksakto priekšmetu zināma specifika, proti, matemātikas valoda kā tāda, 
plašās iespējas priekšmeta apguvi papildināt ar formulām, algoritmiem, skicēm, augsts starptautiski kopīgās 
terminoloģijas īpatsvars, un, bez šaubām, zināšanu prioritāte salīdzinājumā ar izklāsta emocionālo 
piesātinājumu, kā arī turpmākās izglītošanas perspektīvas budžeta vietās tehniskajās specialitātēs, padara tos 
vairāk piemērotus mācīšanai otrajā (trešajā) valodā - it īpaši apzinīgiem un mācīties motivētiem 
vidusskolēniem.  

Diemžēl šī maize arī nav bez garozas. Konkrēti – eksaktais priekšmets izvirza prasību pēc korektām 
definīcijām, precīziem formulējumiem, izklāsta loģikas, argumentēšanas un vispārināšanas spējām, kā arī 
pēc aktīvas mācošā un mācāmā sadarbības nevis komunikācijas, bet loģikas kompetences līmenī. 
Aizbildināšanās ar to, ka, lūk, eksaktie priekšmeti esot pārāk smagi uztveršanai tieši otrajā valodā, tomēr 
galvenokārt saistīta nevis ar valodu, bet ar augstu nesekmīgo skaitu šajos mācību priekšmetos vispār – 
neatkarīgi no mācību valodas. Ikviens noteikti atcerēsies no savām skolas gaitām “divnieku karaļus” 
matemātikā – kaut arī tikām mācīti kādā vienā valodā. Savukārt nesekmībai humanitārajos priekšmetos skolā 
parasti ir drīzāk gadījuma raksturs (mēs pilnīgi apzināti neiekļaujam apskatā valodu mācīšanu tīrā veidā). 
Valsts skolai jāsamierinās ar tautas gudrību: “ko nevar celt, to nevar nest”, proti, ar to, ka vidusskolā 
nesekmīgie matemātikā bija un būs vienmēr (izņemot Valsts 1. ģimnāziju, kurā vājie matemātiķi vienkārši 
netiek un, iespējams, Daugavpils Krievu ģimnāziju, kur ir līdzīga situācija). Savukārt, tie, kam “ir galva uz 
pleciem”, matemātiku apgūs – zināmā mērā neatkarīgi no mācību valodas. Tomēr mūsu, skolotāju un 
augstskolas docētāju, pienākums ir šo matemātikas apguvi – tai skaitā arī otrajā (trešajā) valodā , skolēnam 
vai studentam mērķtiecīgi atvieglot. Šis jēdziens par atvieglošanu ir pietiekami moderns Rietumu pasaulē, 
kur pat tiek izmantots termins “facilitator” un “guide”, un paredz uz sadarbību balstītas mācības – nevis 
autoritāri norādošo stilu. Atvieglot, kā liecina mūsu uzkrātā pieredze, spēj nevis tas skolotājs, kam latviešu 
valoda ir dzimtā, bet tieši tas skolotājs, kas pats (apstākļu spiests) ir apguvis latviešu valodu pietiekami 
augstā profesionālās kompetences līmenī, kļūdams par to, ko dēvējam par “bilingvu pēc izglītības”. Parasti 
viņš daudz labāk izprot savu mācāmo valodiskā rakstura grūtības un spēj izšķirt vērtējumā, kuras problēmas 
ir saistītas ar priekšmeta nepietiekamu izpratni, saturu, un kuru pamatā ir leksiska rakstura pārpratums. 
Diemžēl tieši matemātikas skolotājam sadarbība ar latviešu (angļu, franču – tas nav būtiski) valodas 
skolotājiem vairumā gadījumu veidojas ar lielām grūtībām, jo valodas skolotājs pastāv uz sava priekšmeta 
(un tā konkrētās programmas) prioritātēm, līdz ar to viņu nav iespējams piesaistīt matemātikas leksikas un 
jēdzienu videi. Savukārt matemātikas skolotājs tikai izņēmuma gadījumā spēj saskatīt, kāda veida sadarbība 
viņam patiesi būtu nepieciešama un kā formulēt savas vajadzības valodas skolotājam izprotamā līmenī.  

Tieši tādēļ radās ideja izveidot tādu mācību līdzekli, kas būtu pieņemams visām pusēm - gan eksaktā 
priekšmeta skolotājam un skolēnam, gan arī latviešu valodas skolotājam. Bez šaubām, pastāv nākotnes 
iecere – sadarbībā ar angļu valodas speciālistiem izveidot kaut ko līdzīgu, turklāt šādam projektam, 
iespējams, rastos atbalsts gan mācāmo, gan oficiālo struktūru pārstāvju rindās, ņemot vērā globalizācijas 
tendences un it sevišķi angļu valodas pārsvaru informācijas telpā. 

Līdzekļa, kas palīdzētu gan matemātikas skolotājam, gan skolēnam pilnveidot savu latviešu valodu 
konkrētās kompetences jomā, izveide izvērtās par ārkārtīgi darbietilpīgu procesu, kur eksperimenti, 
meklējumi un īslaicīgie panākumi mijās ar vilšanos un nespēju novest darbu līdz loģiskajam iznākumam. 
Tikai pēdējo gadu laikā, pateicoties sadarbībai ar ārkārtīgi kompetentu vairāku mācību līdzekļu autori un 
latviešu valodas speciālisti Dzirkstīti Renigeri, darbs sasniedza tādu līmeni, ka spēja kļūt par Valsts Valodas 
aģentūras atbalstītu projektu un tika izdots. Līdzekli veido divas daļas: Rokasgrāmata (faktiski latviešu 
gramatika matemātiķim) un Vingrinājumi, kas veidoti uz matemātikas priekšmeta satura bāzes. 

Kāda ir mācību līdzekļa un arī projekta būtība?  
Latviešu valodai matemātiķim (fiziķim, informātikas speciālistam), ko turpmāk sauksim par 

akadēmisko valodu, jābūt ne tikai mācību mērķim, bet arī līdzeklim, vai arī “vienlaikus mērķim un ceļam, pa 
kuru mēs dodamies uz šo mērķi”, sava veida “palīgvalodai”. Proti, apgūstot šo “palīgvalodu”, mācību 
līdzekļa lietotājs : 

• ja tas ir skolēns - atkārtojot noteiktu tēmu ar Vingrinājumu palīdzību, vienlaikus gan padziļina 
savu latviešu valodas kompetenci, gan atsvaidzina un nostiprina matemātiskās zināšanas, gan 
radinās izmantot korektas definīcijas un apgalvojumus; turklāt Rokasgrāmatas saturā ir izcelti 
matemātikā (un fizikā) lietojamie svešvārdi, kas savukārt veido zināmu saikni ar angļu valodā 
lietojamo terminoloģiju, piemēram, matemātisko darbību, skaitļošanas sistēmu un ģeometrisko 
elementu nosaukumos ( definīcija – definition; asociatīvā darbība – associative operation; 
precizēt - to make more precise; binārā sistēma – binary system; sfēra - sphere ) ; šī informācija 
vienādi noderīga arī tehnisko disciplīnu studentam augstskolā un var tikt izmantota pašmācībai; 

• ja tas ir skolotājs, kam jāmāca matemātika (daļēji arī fizika) minoritāšu skolā pārsvarā latviski, 
turklāt šī valoda nav viņa dzimtā valoda, tad viņš spēj pilnvērtīgi sagatavoties konkrētas 
pamattēmas pasniegšanai arī patstāvīgi, izmantojot Vingrinājumu daļu. Piedāvātās matemātiski 
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lingvistisko vingrinājumu pareizās atbildes, kā arī atsauces uz līdzekļa Rokasgrāmatas daļu ar 
atbilstošu skaidrojumu atvieglo skolotājam šīs pašmācību aktivitātes, kā arī palīdz noskaidrot 
savas vājākās vietas un mērķtiecīgi novērst kļūmes; 

• ja tas ir matemātikas skolotājs, kurš strādā skolā ar latviešu mācību valodu, bet kuram klasē ir 
arī no minoritāšu skolas pārnākušie skolēni, tad viņš var tiem piedāvāt šo mācību līdzekli kā 
specializētu atbalsta materiālu un arī pats spēj labāk izprast pārpratumus, kas rodas satura 
uztverē, daļai skolēnu satopoties ar matemātikas apguvi tikai latviski; šeit jāatzīst, ka, 
neskatoties uz skolotāju centieniem, matemātikas mācīšana mazākumtautību skolā tikai un 
vienīgi latviski ir bīstama un kaitīga – tādēļ vien, ka tas gan grauj skolēnu motivāciju, gan ir pat 
pretvalstiski, jo izraisa noraidījumu un nepatiku. Turklāt tai ir tīri politisks, nevis loģisks 
pamatojums, jo mūsdienās nevienu priekšmetu – pat dzimto valodu – nav iespējams mācīt 
“burtiski vienā valodā”. Globalizācijas apstākļos šī pieeja pat šķiet absurda;  

• ja tas ir augstskolas matemātikas docētājs, viņš var izmantot šo līdzekli, lai atrastu speciālu 
terminoloģiski leksisko nodrošinājumu, atrisinātu dažas valodnieciska rakstura problēmas, 
pārliecinātos par akadēmiskās valodas korektumu, visumā mērķtiecīgi uzlabojot savas 
akadēmiskās valodas kvalitāti un ceļot pašapziņu; 

• ja tas ir latviešu valodas skolotājs, kas strādā minoritāšu skolā, viņš var mērķtiecīgi nodrošināt 
atbalstu saviem skolēniem, lai atvieglotu tiem matemātikas apguvi pārsvarā latviski, turklāt šī 
palīdzība būs viegli saskaņojama tieši ar tiem latviešu valodas programmas būtiskajiem 
elementiem, kas cittautiešiem sagādā visvairāk problēmu (I konjugācijas darbības vārdi ar 
priedēkļiem, vārdu kārtība jēdzienos, prievārdu lietojuma īpatnības, darbības vārdi ar līdzīgu 
skanējumu, lietvārdu dzimte, kā arī tiešo un atgriezenisko darbības vārdu nesakritība krievu un 
latviešu valodā u.c.), jo sadaļā Vingrinājumi ir vairāki attiecīgi uzdevumu ar atsaucēm. Turklāt 
skolotājs Vingrinājumu matemātisko saturu var pārbaudīt atbilstoši dotajām atbildēm, proti, 
izmantot satura un valodas integrācijas principu bez jebkādas piepūles un atrunām par 
matemātikas neizprotami sarežģīto dabu;  

• ja tas ir augstskolas sagatavošanas kursu pasniedzējs (un pat privātskolotājs, kas pasniedz 
matemātiku), šāds mācību līdzeklis viņam noderēs, strādājot valodas ziņā nehomogēnās grupās, 
kā arī dos iespēju pasniegt privātstundas neatkarīgi no mācāmā dzimtās valodas. 

 
Un visbeidzot, uzsverot turpmākās šādas pieejas perspektīvas, aplūkosim vienu no tādām valodas 

īpatnībām, kura ir būtiska korektā tekstveidē: 
Latviski prievārds uz izmantojams divējādi: pirmkārt, tas norāda uz atrašanās vietu, respektīvi, atbilst 

jautājumam (uz)(kā?). Nosauksim to par “stāvokļa prievārdu”. Matemātikā šāds “stāvokļa prievārds” būs 
virknē jēdzienu un nosacījumu un sastopams galvenokārt kombinācijā ar darbības vārdiem būt, atrasties:  

• punkts atrodas (ir) uz virsmas, līnijas, bisektrises, diagonāles; prievārdam seko lietvārdi 
vienskaitļa ģenitīvā; 

• virsotnes atrodas uz malām, paralēlām taisnēm, nogriežņiem, līknēm; prievārdam seko lietvārdi 
daudzskaitļa datīvā. 

Otrkārt, prievārds uz norāda uz virzienu, respektīvi, atbilst jautājumam (uz)(kurieni?). Nosauksim to 
par “dinamisko prievārdu”. Matemātikā un fizikā arī šis variants ir visai izplatīts un sastopams ar darbības 
vārdiem braukt, iet, lidot, kustēties, pārvietoties, tiekties, attiekties: 

• argumenta vērtība tiecas uz bezgalību; integrālais lielums tiecas uz nulli; punkts kustas uz 
centru; prievārdam seko lietvārdi vienskaitļa akuzatīvā; 

• šie apgalvojumi attiecas tikai uz nepārtrauktām funkcijām; lidmašīnas lido uz visiem 
kontinentiem; vilcieni brauc uz visām pusēm; prievārdam seko lietvārds, vietniekvārds un 
lietvārds daudzskaitļa datīvā.  

Tātad, vienskaitlī prievārdam uz seko lietvārdi dažādos locījumos atkarībā no tā veida. 
Analoģiski ir iespējams aplūkot kaut vai viena un tā paša prievārda lietojuma īpatnības angļu valodā 

matemātikas tekstos, bet tas varētu būt nākotnes uzdevums- kaut vai neliela integrējoši pētnieciskā darba 
līmenī.  
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Kaže N. AKADĒMISKĀ VALODA MATEMĀTIKĀ - ATTĪSTOŠI INTEGRĒJOŠS FAKTORS 
MODERNĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMĀ 

Matemātikas akadēmiska valoda tagadnē ir (izdara) profesionālas izglītības galvenu daļu. Tas tāpat kalpo par saisti starp atšķirīgām 
pasniedzēju valodam, īpaši parādā pie viņa starptautiskais nature dēļ (Latīniskas saknes īpaši). Pētījuma mērķis ir izanalizēt valodu 
problēmas Latvijas mazākumtautību skolās un aprakstīt varbūtējus ceļus, kuri atbalsta gan pasniedzējus gan studentus starptautisku 
augstskolu izglītības meklēšanā. Arī tika summeti perspektīvas un matemātikas daudzvalodu apmācības pieredze. 
Atslēgas vārdi: daudzkultūru izglītība, izsaukums, valodu daudzveidība, profesionālā kompetence, terminoloģija, atskārsme, 
pakāpenisks palielinājums 

 
Kaze, N. ACADEMIC LANGUAGE IN MATH STUDIES AS A DEVELOPING INTEGRATIVE 
FACTOR OF MODERN EDUCATIONAL SYSTEM. 

The academic language of Math makes up the main part of professional education nowadays. It also acts as a bridge between 
different teaching languages due to its international nature (Latin roots in particular). The purpose of the research was to analyze 
the language situation in the minority schools of Latvia and to describe probable ways to support both teachers and students in 
their search for international university education. Perspectives and experience of multilingual math teaching were summarized 
too. 
Keywords: multicultural education, challenge, language diversity, professional competence, terminology, awareness, gradual 
enlarging 

 


