«Latviešu valodas un kultūras
vasaras skola» diasporas
jauniešiem

«LATVIEŠU VALODAS UN KULTŪRAS VASARAS SKOLA 2019» DIASPORAS JAUNIEŠIEM
Piedāvājam:
•

intensīvu mūsdienīgu un interaktīvu latviešu valodas kursu (gramatika, lasīšana, rakstīšana,
sarunvaloda, 64 akad.st.), kurš ietver tādus tematus kā cilvēka personība, pieredze, zināšanas un
prasmes, draudzīga iepazīšanās un uzturēšanās Latvijā, daudzpusīgā un unikālā Rīga, pilsētas
iepazīšana un orientēšanās tajā, Latvijas iedzīvotāju ikdiena un svētki, latviešu tradicionālā un
mūsdienu kultūra, Latvijas aktualitātes medijos, Latvijas un latviešu veiksmes stāsti pasaulē;

•

lekcija par Latvijas vēsturi un politiku, iepazīstoties ar mūsdienu Latvijas vēsturi un politisko
situāciju Latvijā;

•

lekcija par latviešu kultūru un mākslu, iepazīstoties ar tās vēsturisko attīstību un
ievērojamākajām personībām, īpaši – vizuālajā mākslā un arhitektūrā;

•

lekcija par latviešu folkloru: tradīcijām un ieražām, iepazīstoties ar vienu no interesantākajām
folkloras formām – latviešu tautasdziesmām jeb dainām, un mēģinot tās izdziedāt un izdejot;

•

ekskursiju pa Rīgu, apmeklējot arī vairākus pilsētas muzejus (piem., Vēstures un kuģniecības
muzeju vai Okupācijas muzeju, Nacionālo Mākslas muzeju, Nacionālo bibliotēku, Raiņa un
Aspazijas māju Rīgā, Etnogrāfisko brīvdabas muzeju);

•

divu dienu izbraukumu uz ostas pilsētu Ventspili, apskatot pilsētas ievērojamākās vietas (piem.,
Ventspils Amatu māju,);

•

ekskursija pa Kuldīgu (Ventas rumba, vecpilsēta).

«Latviešu valodas un kultūras vasaras skola»
diasporas jauniešiem:
2019. gadā vasaras skola plānota : 03.07. – 16.07.
2018.gadā vasaras skola notika: 11.07. – 24.07.

« LATVIEŠU VALODAS UN KULTŪRAS VASARAS SKOLA 2019» DIASPORAS JAUNIEŠIEM
Programma
03.07.2019. (trešdiena)
- reģistrācija;
- latviešu valoda;
- iepazīšanās vakars.

08.07.2019. (pirmdiena)
- latviešu valoda;
- lekcija par Latvijas vēsturi un politiku
(latviešu valodā ar sinhrono tulkošanu).

12.07.2019. (piektdiena)
- latviešu valoda Kr. Barona muzejā;
- latviešu valoda un folklora;
- lekcija par latviešu folkloru
(latviešu valodā ar sinhrono tulkošanu).

04.07.2019. (ceturtdiena)
- ekskursija pa Rīgu (latviešu/angļu valodā);
- latviešu valoda.
05.07.2019. (piektdiena)
- latviešu valoda un literatūra;
- ekskursija uz Raiņa un Aspazijas māju Rīgā
(latviešu/angļu valodā);

- ekskursija uz Nacionālo bibliotēku
(latviešu/angļu valodā).

06.07.2019. (sestdiena)
- latviešu valoda;
- ekskursija uz Vēstures un kuģniecības muzeju/
Okupācijas muzeju (latviešu/angļu valodā).
07.07.2019. (svētdiena)
- brīva diena (piemēram, brauciens uz Siguldu,
Jūrmalu).

09.07.2019. (otrdiena)
- latviešu valoda;
- izbraukšana ar autobusu uz Ventspili;
- vakariņas Ventspilī.

13.07.2019. (sestdiena)
- ekskursija uz Nacionālo Mākslas muzeju;
- latviešu valoda.

10.07.2019. (trešdiena)
- brokastis;
- latviešu valoda;
- latviešu valodas nodarbības Ventspils
Amatu mājā;
- izbraucam uz Kuldīgu;
- atgriešanās Rīgā.

14.07.2019. (svētdiena)
- brīva diena (piemēram, brauciens uz
Mežaparku, Zooloģisko dārzu).

11.07.2019. (ceturtdiena)
- latviešu valoda;
- lekcija par latviešu kultūru un mākslu
(latviešu valodā ar sinhrono tulkošanu).

16.07.2019. (otrdiena)
- noslēguma pasākums Latvijas
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
ar apliecību izsniegšanu.

15.07.2019. (pirmdiena)
- latviešu valodas zināšanu pārbaude.

*Programmā pieļaujamas arī nelielas izmaiņas.
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