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Moduļa “Elektroenerģētikas nozares terminoloģija angļu valodā” apraksts 

 

Moduļa mērķis Piedāvāt elektroenerģētikas nozarē strādājošiem iespējas pilnveidot angļu valodas 

kompetenci. 

Moduļa uzdevumi 

 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 

- papildināt angļu valodas zināšanas ar elektroenerģētikas nozarē lietoto profesionālo 

terminoloģiju; 

-  izmantot angļu valodu, strādājot ar tehnoloģiskajām datorprogrammām; 

-  tulkot no angļu valodas elektroenerģētikas nozares tehnisko dokumentāciju. 

Moduļa ieejas nosacījumi Vidējā izglītība vai 2. kvalifikācijas līmenis nozarē. 

Moduļa apguves novērtēšana Noslēguma pārbaudes darbs: izglītojamais veic kompleksu, praktisku pārbaudes darbu, kas 

ietver visas tēmas. 

Moduļa nozīme  Izglītojamajam tiek dota iespēja pilnveidot savas prasmes atbilstoši elektrotehniķa profesijas 

standarta nosacījumiem. 

Minimālais stundu skaits 60 stundas.  

  



 

Pieaugušo izglītības modulis “Elektroenerģētikas nozares terminoloģija angļu valodā” 

3 

 

 

 

MODUĻA  “ELEKTROENERĢĒTIKAS NOZARES TERMINOLOĢIJA ANGĻU VALODĀ”  SATURS 

 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms% no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais 

saturs 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Idejas īstenošanai 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: lietot nozares 

profesionālo 

terminoloģiju angļu 

valodā. 

Zina: 

elektroenerģētikas 

nozares profesionālās 

terminoloģijas 

pielietojumu.  

Izprot: nozarē 

izmantojamos 

terminus.  

1. Profesionālā 

nozares 

terminoloģija angļu 

valodā. 

(15%) 

1.1. Profesionālie 

nozares termini angļu 

valodā. 

1.2. Profesionālo 

nozares angļu 

valodas terminu 

izmantošana. 

1.1.Spēj 

paskaidrot nozares 

terminoloģijas 

nozīmi 

svešvalodā. 

1.2. Spēj lasīt un 

saprast nozares 

tehnisko literatūru. 

1.1.Spēj izlasīt  un 

izskaidrot tekstu, 

kur lietota 

elektroenerģētikas 

nozares 

terminoloģija angļu 

valodā. 

1.2. Brīvi orientējas 

nozares tehniskajā 

literatūrā. 

Praktiskais darbs: 

izglītojamais lasa 

nozares tehnisko 

dokumentāciju, tulko 

nozares terminoloģiju 

no angļu valodas uz 

valsts valodu, 

paskaidro tās nozīmi. 

2. Spēj: izmantot 

angļu valodas 

prasmes, strādājot ar 

2. Darbs ar nozares 

datorprogrammām 

angļu valodā. 

2.1.Datorprogrammās 

lietojamie tehniskie 

termini angļu valodā. 

2.1. Lieto nozarē 

izmantojamās 

datorprogrammas, 

2.1. Prot lietot 

nozarē 

izmantojamās 

datorprogrammas. 

Praktiskais darbs: 

izglītojamais strādā ar 

kādu no nozares 
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tehnoloģiskajām 

datorprogrammām. 

Zina: tehnoloģisko 

datorprogrammu 

izmantošanas 

principus. 

Izprot:  nozīmi 

datorprogrammu 

komandām angļu 

valodā. 

(35%) 2.2. Datorprogrammu 

izmantošana. 

izmantojot 

palīglīdzekļus. 

 

specifiskajām 

datorprogrammām. 

3. Spēj: tulkot 

tehnisko 

dokumentāciju un 

veidot tehnisko 

lietotāja 

dokumentāciju valsts 

valodā. 

Zina: tehniskās 

lietotāja 

dokumentācijas 

izveides un tulkošanas 

principus. 

Izprot: nozares 

tehnisko literatūru 

angļu valodā. 

3.Elektroenerģētikas 

nozares tehniskās 

dokumentācijas 

tulkošana. 

(40%) 

3.1.  Nozares 

tehniskās literatūras 

analīze. 

3.2. Nozares 

tehniskās literatūras 

tulkošana no angļu 

valodas uz valsts 

valodu. 

 

3.1. Spēj lasīt un 

saprast nozares 

tehnisko literatūru.                  

3.2.Tulko nozares 

tehnisko literatūru, 

izmantojot 

palīglīdzekļus.  

  

3.2.Brīvi orientējas 

nozares tehniskajā 

literatūrā. 

3.1.Brīvi lasa un 

tulko nozares 

tehnisko literatūru 

no angļu valodas uz 

valsts valodu. 

 

Praktiskais darbs: 

izglītojamais lasa 

nozares tehnisko 

dokumentāciju angļu 

valodā, tulko to un 

veido lietotāja 

dokumentāciju valsts 

valodā. 
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Noslēguma pārbaudījums ( 10 %)  
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Pārbaudes darbi 

1. Ievadvērtēšana  

 

Individuālas pārrunas ar pretendentu. 

 

2. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

 

2.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: 

Izglītojamais veic kompleksu, praktisku pārbaudes darbu, kas ietver visas tēmas. 

 

2.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): 

 

Noslēguma pārbaudes darbā izglītojamais pilda trīs uzdevumus:  

1. Lasa tehnisko dokumentāciju un tulko to valsts valodā. 

2. Parāda prasmes strādāt ar kādu no datorprogrammām. 

3. Izmantojot tehnisko dokumentāciju angļu valodā, veido lietotāja dokumentāciju valsts valodā. 

 

2.3. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: 

Vērtēšanai tiek izstrādāta punktu sistēma, par katru tematu iegūst punktus atbilstoši procentuālajam sadalījumam. Par pirmo tematu var iegūt 

maksimāli 20 punktus, par otro – maksimāli 40 punktus, par trešo – maksimāli 40 punktus. Maksimāli iespējamais iegūto punktu skaits – 

100. 

 

punkti 1-11 12-22 23-34 35-49 50-59 60-69 70-79 80-88 89-95 96-100 

balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


