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KoGloss: projekta nosaukums 

• [Gloss]   glosārijs 

 

 

• [Ko]  kolaboratīvi 

    konstrukcijas 

    korpuss 
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 - Tartu Universitāte Igaunijā 

  - Ventspils Augstskola Latvijā 
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 - Dīsburgas-Esenes Universitāte Vācijā 



Kāpēc KoGloss? 

• Jaunu svešvalodu apguve 

• Speciālā lietojuma jeb nozaru valoda 

 

 

dzimtajā valodā        svešvalodā 

 

   konstrukciju glosāriji 



KoGloss kā metode 

 

1) Tekstu korpusa apkopošana 

2) Vienkāršas korpusa analizēšanas metodes 
izstrāde, lai atlasītu un apkopotu konkrētajā 
nozares valodā tipiskās konstrukcijas 

3) Atlasīto konstrukciju lingvistiskā materiāla 
apkopošana vienkāršā glosārijā 



KoGloss metodiskā pieeja 

1) No profesionālā diskursa uz korpusu 

 

• Diskurss  „tautsaimniecības attīstība‟ 

• 4 analogi tekstu korpusi 

• Vienveidīgi tekstu atlases kritēriji 

• Tekstu sagatavošana statistiskai analīzei 

 



KoGloss metodiskā pieeja 

2) No korpusa uz konstrukcijām (vārdkopām) 

 

• Bezmaksas programmatūra AntConc 

 

• Konstrukcijas pēc konstrukciju gramatiķu 
teorētiskā modeļa 



KoGloss metodiskā pieeja 

 
recesija -as, s.  

1. Regresīvu saimniecisko procesu kopums, kas 
raksturīgs ekonomiskās lejupslīdes sākumam.  
(http://tezaurs.lv/sv/?w=recesija) 

 
1. ek. Ekonomiskās aktivitātes atslābums.  
2. ģeol. Ledāja malas atkāpšanās (SV 1999) (Letonika 

2011) 
 

  

http://tezaurs.lv/sv/?w=recesija


KoGloss metodiskā pieeja 

a) modelis nomens +nomens 
 recesijas laikā 
 recesijas indikators 
 recesijas riski 
 recesijas apstākļos 
 recesijas beigas 
 recesijas iespaids 
 
b) modelis adjektīvs + nomens 
 smaga recesija 
 dziļa recesija 
 



KoGloss metodiskā pieeja 

Izaugsme 

-  Attīstība, pilnveidošanās (piemēram, talantam, 
spējām, dotībām). // Uzplaukums (mākslā, 
zinātnē). (http://tezaurs.lv/sv/?w=izaugsme) 
(2011) 

-  Attīstība, piem., talanta pilnveidošanās. 
Jauniešu garīgā izaugsme, mākslinieciskā 
izaugsme (LVV 2006) 

http://www.tezaurs.lv/sv/?w=att%C4%ABst%C4%ABba
http://www.tezaurs.lv/sv/?w=pilnveidoties
http://www.tezaurs.lv/sv/?w=uzplaukums
http://tezaurs.lv/sv/?w=izaugsme


KoGloss metodiskā pieeja 

1) nominālās vārdkopās: 

a) modelī nomens +nomens 

 izaugsmes tempi  

 izaugsmes prognoze  

 izaugsmes iespējas 

 izaugsmes dzinējspēks 

 izaugsmes tendences 

 izaugsmes scenārijs 

 

 



KoGloss metodiskā pieeja 

b) modelī adjektīvs + nomens 
 spēcīga izaugsme 
 strauja izaugsme 
 pakāpeniska izaugsme 
 
2) verbālās vārdkopās 
 apturēt izaugsmi  
 palielināt izaugsmi 
 balstīt izaugsmi  
 apslāpēt izaugsmi 
 



KoGloss metodiskā pieeja 

3) No konstrukcijas uz glosāriju 

 

- Darbs e-mācību vidē Moodle, glosāriju modulī 

- Izstrādā studējošie (lietotāji) sadarbībā ar 
docētājiem 



KoGloss kontrastīvie aspekti 

 

• 4 valodās izstrādātu glosāriju savstarpējā 
sasaiste 

• Vācu valoda kā “references” valoda 



KoGloss didaktiskie aspekti 

 

• Dzimtās  valodas un svešvalodas kompetence 
nozaru tekstu analīzē 

 

• Prasmes un iemaņas informācijas iegūvē, lasot 
un analizējot tekstus dzimtajā valodā un 
svešvalodā 



Paldies par Jūsu uzmanību! 
 

Egita Proveja, egita.proveja@venta.lv 

Agnese Dubova, agnese.dubova@venta.lv  
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