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Kā mēs varam palīdzēt cittautiešiem un imigrantiem apgūt mūsu valsts valodu?
Kādas valodas apguves iespējas pastāv?
Kāds mācīšanās ceļš būs piemērots tieši šim cilvēkam? Kā veidot individuālo mācīšanās
plānu ātrākai mērķu sasniegšnai?

Padomu var sniegt valodas konsultants. Jūs varat kļūt par vienu no vairākiem valodas
konsultantiem Eiropā. Bet kas ir jāzina pašam konsultantam?

Valodas konsultantu seminārs
ir balstīts uz ES projekta „L2PATHS: Ceļš uz profesionālu konsultēšanu valsts valodas
(mītnes zemes valodas) apguves veicināšanai” (www.l2paths.eu) izstrādāto metodiku.
Mērķauditorija: Latviešu valodas pasniedzēji, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu
cittautiešiem, imigrantiem, reemigrantiem; speciālisti ar otrās un/vai svešvalodas mācīšanas
pieredzi.
Semināra mērķi: 1) veicināt valsts valodas apguvi caur individualizētu pieeju un daudzveidīgu
mācīšanās resursu izmantošanu; 2) veicināt valodas konsultāciju prasmju apguvi.
Programmas apjoms: 16 mācību stundas (8 stundas interaktīvas semināra nodarbības + 8
stundas patstāvīgais darbs). Dalībniekiem saņems apliecinājumus par programmas apguvi.
Semināru vada: L2Paths metodiskās ekspertes Latvijā, valodas konsultantes
Ieva Margeviča-Grinberga
Dr paed. Ieva Margeviča-Grinberga ir Latvijas Universitātes docente un vadošā
pētniece. Ieva Margeviča-Grinberga jau vairāk kā desmit gadus veic pētījumus par
daudzvalodību, starpkultūru izglītību un skolotāju izglītību. Ieva kā vieslektore
lasījusi lekcijas Spānijā, Gruzijā un Armēnijā.

Anitra Eiklone
Anitra ir absolvējusi Latvijas Valsts Universitātes Pedagoģijas fakultāti un ir
pasniegusi latviešu valodu gan skolās, gan vairākos projektos, t.sk.
reemigrantiem SIA “Baltic Bright” mācību un konsultāciju centra un Sabiedrības
integrācijas fonda projekta “Latviešu valodas apguve” laikā.
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Valodu konsultantu semināra programma
Apraksts

Piezīmes

9.00-9.15

Ievads. Iepazīšanās.

9.15-10.15

Informācija par L2Paths projektu. „Pathfinder platformas”
darbības apguve.

Lūdzu ņemt
līdzi savus
klēpjdatorus.

Laiks

Latviešu valodas apguves iespējas un mācīšanās resursi
(Patstāvīgo darbu apspriešana).
10.15.-11.00
11.00-11.15

Valodu konsultanta lomas.
Valodu konsultanta darbs Latvijā.
Kafijas pauze.

11.15-12.00

Studentcentrēta pieeja. Valodu konsultāciju
individualizācija un diferenciācija.

12.00-13.00

Neirozinātne. NLP.

13.00-13.30

Pusdienu pārtraukums.

13.30-14.30

Komunikācijas prasmes. Konfliktu risināšana.

14.30-15.00

Konsultēšanas prasmes.

15.00-15.15

Kafijas pauze.

15.15-16.00

Valodu apguvēju vajadzību izpēte.

16.00.-16.30

Mērķu izvirzīšana.

16.30.-17.00

Noslēguma diskusija. Sertifikātu izsniegšana. Kopīgs foto.

Valodas konsultanti: patstāvīgais darbs (paredzēts astoņām stundām)
1) Īsi aprakstīt savu iepriekšējo darba pieredzi ar imigrantiem/mazākumtautību
pārstāvjiem/reemigrantiem;
2) Veikt prognozējamās migrantu mērķgrupas izpēti (mērķgrupa, latviešu valodas apguves
vajadzības, valodu zināšanas līmenis, prognozējamie šķēršļi latviešu valodas apguvē);
3) Izpētīt latviešu valodas kā otrās valodas/svešvalodas apguves iespējas (kursi, tālmācības
materiāli, audio- un video materiāli, mācību līdzekļi u.c.);
4) Izstrādāt mērķgrupai paredzētās konsultācijas norises iespējamo plānu.
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