Latviešu valodas un kultūras skolas Auseklis 2015. gada atskaite
Cīrihē 2015. gada decembrī
Cienījamās dāmas un godātie kungi!
Latviešu valodas un kultūras skola Auseklis ir dibināta 2008. gadā. Šogad Ausekli aktīvi apmeklēja
bērni un jaunieši vecumā no 2 līdz 17 gadiem. Organizējām kursus un privātstundas pieaugušajiem, kuriem
latviešu valoda ir svešvaloda. Stundas notika Cīrihē un Bāzelē.

Latviešu valodas nodarbības bērniem.
2015. gadā skolu apmeklēja 25 bērni trīs vecuma grupās: 2-3, 4-7, 8-17.
Pateicoties Bērnu literatūras centram, ceturto gadu pēc kārtas piedalījāmies Bērnu žūrijas grāmatu lasīšanā.
2015. gadā no Latviešu valodas aģentūras saņēmām grāmatu dāvinājumu bērniem. Šī gada jūlijā skolas
vadītāja piedalījās LVA organizētajos diasporas skolotāju kursos Latvijā.

Latviešu valodas kursi un privātstundas cittautiešiem.
2015. gadā skolu apmeklēja 17 interesenti. Kursi un privātstundas pārsvarā notika Cīrihē un Bāzelē.
Šajā gadā Auseklis strādāja pie dažāda veida rakstiskiem un mutiskiem tulkojumiem.
Citi pasākumi 2015. gadā.
•

Kopā ar Gunāru Štrekeizenu turpinājām darbu pie skolas digitālās bibliotēkas, kuras
grāmatu klāsts ir domāts kā bērniem, tā pieaugušajiem, kā latviešiem, tā arī
cittautiešiem. Bibliotēkas autors ir Gunārs Štrekeizens. Aicinām aktīvi izmantot
bibliotēku!

•

Mūsu bibliotēkai 2015. gadā vairākas personas bija dāvinājušas grāmatas.
Pateicamies visiem ziedotājiem: Ingai A., Ilzei M., Jānim K., Pijai un Ulriham Š.,
Leldei Stumbrei un Latvijas Rakstnieku savienībai, Vusas kundzei, Latviešu valodas
aģentūrai.

•

Šveices-Latviešu biedrības pasākumā martā skolas Auseklis bibliotēkas Literatūras
kluba dalībnieki inscenēja fragmentu no Raiņa lugas “Zelta zirgs”. Edītes Siemer
režija.

•

Veiksmīgi turpina darbību Latviešu literatūras klubs. 2015. gada 2. semestrī lasījām
„Bērnu un jauniešu žūrijas 2015.“ grāmatas, kuras paredzētas vecākiem. Oktobrī
mūs apciemoja Šveicē dzīvojoša latviešu māksliniece, grāmatu ilustratore Anete
Melece. 2016. gadā tiksimies regulāri.

•

Ieva un Robins Hull organizēja Jāņu svinības, Auseklis palīdzēja svētku
organizēšanā.

•

Skolas Auseklis vadītāja piedalījās projektā Switzers, ar savu portretu pārstāvot
Latviju.

•

2015. gada 13. decembrī notika Ziemassvētku koncerts, kuru organizēja
jaundibinātās Latviešu biedrības Šveicē pārstāvji Jānis Vinklers, Kristīne Lazdiņa,
Maija Breikša un citi. Auseklis koncertā piedalījās kā viesis, uzstājoties ar diviem
priekšnesumiem: bērni ar V. Ļūdēna dzejoli (vadītāja I. Schorderet) un literatūras
kluba dalībnieki ar uzveduma fragmentu no Raiņa lugas „Zelta zirgs“ (E. Siemer
režija).

Mūsu darbības virzieni.
•

•
•
•
•
•

Latviešu valodas nodarbības un pasākumi latviešu un divvalodīgiem
bērniem. Skolas Auseklis mērķis ir attīstīt, uzturēt un saglabāt latviešu valodu
un kultūru. Nodarbības notiek katru otro sestdienu un vienu reizi mēnesī
svētdienā.
Latviešu valoda cittautiešiem pieaugušajiem pēc individuālajām vajadzībām
Cīrihē, Bāzelē un Bernē.
Mēs runājam latviski, vāciski (arī Cīrihes dialektā), krieviski, poliski, angliski un
franciski.
Piedāvājam lasījumus un kursus par Latviju, palīdzam kontaktu veidošanā. Arī
2016. gadā turpinām šo darba virzienu.
Veicam tulkošanas darbus.
Esam atvērti jebkuriem jautājumiem, kas skar latviešu valodu un kultūru.

Auseklis no sirds pateicas saviem partneriem:
•

Robinam un Ievai Hull par iespēju izmantot skolas Hull telpas Cīrihē.

•

Gunāram Štrekeizenam par ieguldījumu bibliotēkā un morālo atbalstu literatūras
kluba atklāšanā, kā arī grāmatas „Ceļojums uz Tripiti“ finansiālo atbalstu.

•

Rūdim Fišeram par grāmatvedības kārtošanu un padomdošanu.

•

Tomasam Ozoliņam par iespēju izmantot telpas Bāzelē.

•

Latviešu valodas aģentūrai par mācību līdzekļu dāvinājumu no Latvijas.
Personiski pateicamies Aijai Otomerei un Sandai Rozei par ieguldīto darbu.

Liela pateicība Rozvitai Krehenbulai par iespēju izmantot skolas telpas, Elzai un Bruno Fišeriem par
atbalstu. Goda konsulam Granelli kungam un Ērikam Valdmeieram, Biedrības Šveice-Latvija prezidentam.
Auseklis no sirds pateicas visiem vecākiem un vecvecākiem par uzticēšanos. Īpašs paldies Alanam,
Gijam, Annai un Jānim, Sandrai Ī., Anitai S., Ievai A., Lienei, Gunai, Edītei, Ivetai, Anetei, Marikai, Evijai,
Ilzei A., Jānim, Kristīnei, Maijai, LVA, NB BLC, Ilzei Č., PBLA, ELA, IZM, KM, ĀM. Sirsnīgi pateicamies visiem,
kas mūs atbalstīja.
Esam atrodami arī sociālajos tīklos! Mēs esam facebook http://www.facebook.com/pages/AuseklisLatvian-language-school-Sprachkurse-lettische-Sprache-Kultur/108158179203743 un Twitter
https://twitter.com/auseklis_skola
2016. gadā pirmajā vietā, kā vienmēr, būs latviešu valodas stundas.
Ziemā baudīsim latviešu virtuvi. Pavasarī pie skatītājiem nonāks ilgi gaidītā V. Kairiša filma „Melānijas
hronika“. Šajā filmā galveno varoni Melāniju atveidoja šveiciešu aktrise Sabīne Timoteo. Viņa pie mums
apguva latviešu valodas prasmes un izrunu. Vasarā atkal svinēsim Jāņus! Tad iznāks arī Switzers grāmata
par Šveicē dzīvojošajiem cittautiešiem. Lapu topošajā grāmatā par Latviju veidoja skolas Auseklis vadītāja.
Rudenī intensīvi lasīsim BLC Literatūras kluba grāmatas.
Novēlam jums veiksmīgu gadu!
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