Auseklis
Ar prieku aicinām bērnus apmeklēt Latviešu valodas un kultūras
skolu „Auseklis“ Ženēvā
Pirmā nodarbība š.g. 25. aprīlī! Tālākie skolas datumi: 23. maijs un 27. jūnijs.
Ženēva, 13.02.2020.
Cienījamie vecāki!
Jūsu meitai/meitām vai dēlam/dēliem ir iespēja Ženēvā apmeklēt latviešu valodas un kultūras skolas
nodarbības. Piedāvājums attiecas uz bērniem, sākot no 3 gadu vecuma.
Pieteikumu iesūtīšanas laiks: 3. aprīlis.
Kas notiek pēc tam, kad esat rakstiski pieteikušies skoliņā?
* 7./8. aprīlī skolas atbildīgā persona jums paziņo, kādi ir pieteikumu rezultāti un vai un
kādas grupiņas izveidojušās.
* Precīzu nodarbību laiku un vietu sniedz skolas atbildīgā persona.
* Nodarbības ilgums 90 min.
* Nodarbības notiek vai nu sestdienas rītā vai sestdienas pēcpusdienā.
* Kur notiks nodarbība? Parasti kādas skolas ēkas telpās.
* Nodarbības maksa 30 chf.
T.i. par pirmo bloku (25.04., 23.05. un 27.06.) 90 chf (3 x 90 min.) par ģimeni.
Ko darām nodarbībās?
Šajās nodarbībās bērni paplašina savas zināšanās latviešu valodā, kā arī Latvijas kultūrā. Bērni
strādā kopā, individuāli un arī grupās.
*Ja klasē ir trīsgadīgu bērnu grupa, tad dziedam, ejam kustību rotaļās, veidojam, runājam, klausāmies
pasakas, dzejoļus un stāstus, spēlējam spēles.
*Ja klasē ir skolas vecuma bērni, tad attīstām četras valodu prasmes un interkulturālo kompetenci.
*Ja klasē ir jaukta vecuma grupa, tad dalāmies spēju grupās, bet kopā ejam rotaļās, dziedam, lasām.
Nodarbībā 1 skolotāja, 1 skolotājas palīgs.
Ko iegūst bērns, apmeklējot latviešu valodas nodarbības Šveicē?
Pētījumu rezultāti liecina, ka bērna labās zināšanas pirmajā valodā sekmē citu valodu apgūšanu.
Dzimtās valodas un kultūras kopšana bērniem palīdz attīstīt individuālo un ģimenisko identitāti, un
stiprina viņu divvalodību un/vai daudzvalodību.
*Viņš iepazīst citus bērnus, kas runā latviešu valodā.
*Viņš vieglāk sazinās ar radiniekiem un paziņām.
*Viņš var sazināties Latvijā un mazāk atsvešināties.
*Viņš gūst dažādu kultūru un vērtību pieredzi.
*Viņš izjūt lepnumu par savām zināšanām un vēlmi apgūt citas valodas.
*Viņam ir priekšrocības saistībā ar turpmāko profesiju.
Pieteikšanos lūdzu sūtīt uz e-pastu:
ilscho@vtxnet.ch vai schorderet@inbox.lv
Pateicos par sadarbību Lindai Lojai un Leldei Kupcei!
Meitenes, jūs esat apbrīnojamas!
Ar cieņu,
Ilze Schorderet
Latviešu valodas un kultūras skola AUSEKLIS Šveicē
078 648 86 37

