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1 A Short Inside into the Context: Education Reform (2016-2021)

• Since 2016, the National Centre for Education in Latvia has been conducting the European 
Social Fund project “A Competences Approach to Learning Processes” (Skola2030). 

• Regarding language education, the project hopes to identify successful ways in 
which to teach Latvian with the following aims in mind: 

     1) to develop students’ literacy and pluriliteracy in the understanding that Latvian 
is also a tool for deeper learning and understanding other subjects; 

     2) to support students’ active involvement in exploring and describing linguistic 
structures while learning Latvian; 

     3) to develop students’ individual personalities through expressing oneself in one’s 
own language.



1 A Short Inside into the Research Context: 
a new State Research Programme “Latvian Language” (2019-2021)

• The programme “Latvian Language” includes the sub-programme “Language Acquisition”. 

• The general task of this sub-programme is to analyze student’s short essays from final school 
exams in Latvian written in 2018 by students from gymnasiums and secondary schools 
(including minority schools) of all regions of Latvia. 

• Particular attention will be paid to argumentative writing of students and their competence 
to create a text as a grammatically linked and constructed syntactic unit as well. 

• This will allow to discover argumentation, text composition and adequate written language 
skills of Latvian, and to discover the most specific argumentative writing problems in order 
to develop evidence-based language teaching methodology.



Mother Tongue Education in 21st Century: the Case of Latvia in a 
broader European context 

• Competencies (communicative and language competence) 

• Language for learning 

• Individual mindset and language heritage

• Pupils as researchers actively involved in the learning process

• Valid knowledge 



Mother Tongue Education in 21st Century: 
the Case of Latvia in a broader European 
context

Paradigms form a basic set of beliefs that guide(s) 
action, whether of the everyday garden variety or 
action taken in connection with a disciplined inquiry.

   (Guba, 1990; Sawyer, Van de Ven, 2006)



Theoretical Frame of Analyzing Essays:

argumentative writing: theory, assessment, and 
instruction



Theoretical Frame of Analyzing Essays

• Vocabulary complexity (p. 1556):
- Diversity
- Word Frequency
- Concreteness
- Polysemy 
- Unique words (in comparison to total words)



Theoretical Frame of Analyzing Essays

• Selection of linguistic indices:

- Providing explicit cues to connections among ideas
- Expressing logical (e.g., `because`), additive (e.g., `or`), 

adversative (e.g., `although`) connections
- Referential cohesion



Data Corpus and Data Analysis Procedures

• Three Regions: Rīga, Latgale, Kurzeme
• In total: 409 essays
• Three types of schools: 1) secondary schools and 2) 

gymnasiums with Latvian as a language of 
instruction, 3) minority schools (bilingual: with 
Latvian/Russian language of instruction) 



KURZEME 

Pārspriedums “Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu” 

DAUDZSOLOŠĀS PRAKSES PIEMĒRI 

 Leksiskā sarežģītība, 
precizitāte 

Salīdzināšana, dažādu 
perspektīvu piedāvājums 

Argumentācija (pamatojums, piemēri, 
pretargumenti) 

Ieteikumi, idejas 

Latviešu 
mācībvalodas vsk. 

2 klvs: elektroniskā 
mūzika, mūzikls, digitāls 
veidols. 
3 klvs: Savu gadsimtu es 
redzu kā brīvu, mierīgu 
un atvieglotu. 
4klvs: viedtālrunis, 
videozvans, piketi, 
grautiņi. 
10klvs: Lielais kanjons, 
saules enerģija 
30klvs: Šijā gadsimtā 
vairs nav noteiktu “būru” 
pēc kā jādzīvo, es nejūtos 
ieslodzīts un manu 
iespēju izvēle ir mani 
griesti kuri nebeidzas. 
30klvs: Šis gadsimts ir 
attīstības gadsimts, tā 
vien liekas un kur vēl 
tālāk, taču ar katru dienu 
pasaulē kļūst attīstītāka 
un advencētāka.. Mana 
māte bija uz konferenci 
Lietuvā kur sieviete 
stāstīja par šo tēmu… 

28klvs: Es vēlētos izjust 20. 
gadsimta auru, gribētu 
padzīvot tajā laika posmā 
un salīdzināt, kurā 
gadsimtā ir labāk. Katrā 
gadsimtā ir savi plusi un 
mīnusi. 20. gadsimtā 
jauniešiem bērnība bija 
savādāka, laiku pavadīja 
pagalmos, spēlējot spēles, 
apmeklējot leļļu teātrus, 
bērniem paredzētus 
koncertus, bet 21. 
gadsimtā lietas un 
darbības ir mainījušās. 
Tehnoloģijas ir viegli 
pieejamas, tās aizrauj 
jaunatni un pat mazus 
bērnus. 
33klvs: Protams, visam 
šim ir arī sava ēnas puse, 
kā daži var domāt. Bērni 
augot neiet tik daudz , kā 
agrāk spēlēties ar sava 
vecuma draugiem. Pāris 
vārdos sakot nedara tik 
daudz aktivitāšu brivaja 

2 klvs: Kā piemēru var minēt grāmatu 
“Virsnieku sievas”, ko sarakstījusi Andra 
Manfelde. Grāmatā ir aprakstīta karosta un 
tās dzīve kara laikā (faktu kļūda – S.L.!). 
Tagad, kad es dzīvoju Liepājā, man karosta 
asociējās ar svešu vietu un grāmatā ir tas 
pats. 
 Mēs redzam savu gadsimtu caur 
filmām un veidojam to caur idejām, kas nāk 
no tām. Mēs to dzirdam caur mūziku ko 
klausāmies un grāmatām ko lasām. 
3 klvs: Mūsdienās ir problēma ar nepatiesu 
informāciju, labs piemērs ir plakanās zemes 
teorija. Teorija par plakano zemi izklausās 
nepatiesi, bet dažas slavenibas un liela cilvēku 
grupa domā pretēji. 
4klvs: Katru dienu daudz kas mainās, kļūst 
citādāks. Un ir pilnīgi saprotams, ka daži tam 
netiek līdz, nespēj izsekot visiem jaunumiem. 
Un varbūt arī nemaz nevajag. Šajā 
pārspriedumā es uzrakstīšu 3 iemeslus kādēļ 
(tālāk seko iemeslu uzskaitījums, kuri īpaši 
netiek pamatoti) 
12klvs: Ir jūtami pazudis latviešu 
“deviņdesmito” patriotisms. Cilvēki vairs nav 
tik saliedēti, kā piemēram 1991. gada 
barikāžu laikā. Pēc vecāku stāstītā, šis laiks ir 

1.Rosināt skolēnus 
rakstīt par to, par 
ko zina vislabāk 
(varbūt ne par 
rokoperu 
“Lāčplēsis”, bet 
par elektronisko 
mūziku). 
2.Rakstīt precīzi, 
lietot piemērus, 
kurus zina. 
3. Ja ir pieteikts 
uzskaitījums, tam 
ciešī jāseko (3 
iemesli; tālāk: 
pirmkārt,…). 
 



TRŪKUMI 

 Trafaretas/ didaktiskas/ vienkāršotas frāzes Faktu nezināšana, 
spekulācijas 

Piezīmes  

Latviešu 
mācībvalodas 
vsk. 

16klvs: Es uzskatu, ka ir pareizi, ka skolās ir jālasa, jo Ojārs 
Vācietis ir teicis: “Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam 
ir jāpalīdz parādīties”, tātad grāmatās ir brīnumaina vara, un to 
mēs varam saprast tikai lasot. 
17klvs: Tākā mēs dzīvojam 21. gs, grāmatas jauniešu vidū 
nebūtu nav populāras. Datorspēles ir ņēmušas virsroku, tā pat 
kā seriāli un filmas. Mūsdienu jaunieši labāk izvēlās noskatīties 
filmu kino, ne lasīt grāmatu.. Manuprāt ir svarīgi bērniem, jau 
maziem būdami, iemācīt pareizu attieksmi pret grāmatām. Es 
personīgi grāmatas lasīt sāku no piecu gadu vecuma. Man 
grāmatas vienmēr ir interesējušas, un grāmatu plaukti vienmēr 
ir bijuši piepildīti ar grāmatām.. Grāmatu ir ļoti daudz. Par 
jebkuru tēmu. Tikai vajag atvērt acis. Grāmatas spēj mainīt 
cilvēku dzīvi. Tās mūs padara gudrākus un spēcīgākus. Tās liek 
pamatus mūsu zināšanām un izaugsmei. 
18klvs: Grāmatas tev ir spējīgas iemācīt ļoti daudz. Jautājums tik 
ir, vai tu to spēsi saredzēt? Es tiešām no visas sirds ceru, ka, 
gadiem ejot, grāmatas atgūst savu vietu cilvēku ikdienā. Jo 
grāmatām nenoliedzami ir ļoti stipra un pozitīva vara! 
19klvs: Arī sev es esmu atradusi no grāmatas iedvesmojušu frāzi. 
Man iedvesmojoši vārdi nāk no Maijas Laukmanes darba “Gaiss 
smaržo pēc mīlestības”. Grāmatā ir fragment, kur autore raksta, 
ka vārdi smēj lidot un lidot spēj arī cilvēks, ir tikai jāpacenšas. Šie, 
varbūt nenozīmigie, vārdi man ir mudinājuši darīt un cīnīties uz 
priekšu. 
20klvs: Lūk! Tāpēc vecāki, skolotāji un vecmammas liek lasīt 
grāmatas, lai mēs kļūtu gudrāki un pirms runātu tiešām 
apdomātu vai tas ir nepieciešams. 
45klvs: Bieži vien lasot grāmatu var iemācīties jaunus vārdus. Arī 
iegūt informāciju par dzimtenes vēsturi. (piemēru nav!!! Autora 
teksts to neatklāj!) 

20klvs: Un labākais ir tas, 
ka autoru sarakstītais 
grāmatās notiek arī dzīvē, 
piemēram, Rūdolfa 
Blaumaņa nevelē “Purva 
bridējs”, kurā Liena 
aprecējās ar Mālnieku 
naudas dēļ, kaut Andris 
solīja Lienai mīlestību. Pēc 
R. Blaumaņa noveles var 
secināt, ka arī mūsu dzīvēs 
tā notiek.. Taču man ļoti 
patīk R. Blaumaņa novele 
“Raudupiete”, kurā arī ir 
stāstīts par prātu un jūtu 
konfliktiem, bet galvenā 
doma šajā novelē ir 
tādam, ka salīdzināja veco 
paaudzi ar jauno, un 
varēja secināt, ka jaunā 
paaudze ir slinkāka un 
spītīgāka. Bet nonākot pie 
secinājuma, ka veciem cilv 
Vizmas Belševica ir 
uzrakstījusi grāmatu 
“Bille”, kurā Vizma stāsta: 
“cik viņai bijusi grūta 
bērnība”.ēkiem, taču ir 
taisnība..  
21klvs: Kā arī nevar 
aizmirst par Latvijas 

 



Next Steps: Towards Contexts Outside School

-Parental 
Background

-Home 
Environment

-Economic 
Resource

Socioeconomic 
Context

Sociopolitical 
Context

Sociocultural 
Context

Sociolinguistic 
Context



FLP: Two Case Studies (Russian-Speaking 
Families)
• Three interrelated components: Language ideologies, practices, management

• FLP and external environment

• Two examples: 
F, 49, two daughters 

she decided to send her daughters to Latvian-medium pre-school and later to Latvian-
medium school (starting in 1992). 

     Interview: 2019

F, 36, two daughters, 

similar experience, only later (starting in 2006). 

     Interview: 2019



Language Practices at School: Moving Forward

Expectations:

o Competence in pluriliteracy – literacy in more than one language or script

o Competence in argumentation, using argumentative strategies

o Literacy: text comprehension, critical reading and thinking (processing of 
information)

o Literacy: output (argumentative speaking and writing)

o Translanguaging as a pedagogical tool 

o Intensify the use of students' reading and text comprehension strategies not only in 
language classes but also in other subjects

o More multilingual practices, e.g. through the pedagogical use of code-switching and 
recognition of diverse language resources



Language Practices at School: Moving 
Forward

Examples from the new programmes for Latvian: Secondary school (Grades 10-12) 
o Investigate how different documents define/understand terms such as: state (official) language, 

minority language, autochthonous language, foreign language, sign language. Explain your 
understanding of these terms with your own words and illustrate your explanations with concrete 
examples from the language situations in Latvia or other countries.

o Create your own language biography (if you wish, in multimodal form, using digital tools), present 
it and explain each of your languages‘ relevance for your life and the creation of your identity.

o Discuss different types of identity (gender, social, ethnic, civil, territorial, linguistic, contextual) and 
the role of specific languages and cultures in your identity formation and when displaying them to 
others. Create a summary – which factors have the biggest influence on the creation of personal 
and social identity? 

o Discuss how the perception of specific identities may influence life together with other persons. 
Provide definitions and examples of how a tolerant attitude can be recognized. 
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