
Valodu darbnīcas 2011 
 

Eiropas Valodu dienu pasākumu programmā 23. septembrī plkst. 13:00 piedāvājam 
apmeklēt valodu darbnīcas, kur atraktīvā un radošā veidā tiks radīts priekšstats par 
astoņām valodām. Katrā no valodu darbnīcām varēs izdzirdēt šīs valodas skanējumu, 
uzzināt ko būtisku par šīs valsts kultūru, iemācīties pateikt kādas nozīmīgas frāzes un 
saprast, ka varbūt tieši šī valoda ir tā, kuru vēlos apgūt padziļināti. 
Ø Itāļu valodas darbnīcā tās vadītāja Inga Kalniņa iepazīstinās itāļu valodas 

interesentus ar pastas/makaronu nosaukumiem (būs arī "vizuālais" materiāls). 
Ø Islandiešu valodas darbnīcas vadītājs Edmunds Āķītis aicinās noskaidrot, kā un 

kāpēc Islande pievelk vai atgrūž, iepazīstinās ar izrunu un islandiešu valodas burvību 
un atklās to, ko neatklāj tūristu ceļveži. 

Ø Angļu valodas darbnīcā būs iespēja uzzināt visu par 2012. gada Olimpiskajām 
spēlēm Londonā. Šim tematam veltīta atsevišķa sadaļa Britu padomes LearnEnglish 
portālā English for 2012. 

Ø Francija institūts piedāvās franču valodas darbnīcu, kurā varēs iegūt pirmās iemaņas 
saziņai franču valodā un piedalīties viktorīnā "Ko es zinu par franču kultūru".  

 
Ø Latviešu valodas darbnīcā Dites Liepas vadībā būs iespēja atklāt maz zināmo par 

latviešu valodu un izspēlēt viktorīnu par valodu un kultūrvēsturi.  
 

Ø Vai zini, kā sveicinās īsti spāņi? Vai zini, cikos spāņi vēl saka "Labdien" un cikos jau 
"Labvakar"? Spāņu kultūras centrs Seneca spāņu valodas darbnīcā piedāvās 
iemācīties ne tikai sasveicināties, bet arī iepazīstināt ar sevi spāniski, kā arī pamēģināt 
izrunāt mēlesmežģus ātrāk, nekā to spēj paši spāņi. 

 
Ø Grieķu valodas darbnīcā Vinetas Kleines vadībā noskaidrosiet, kādus grieķu vārdus 

lietojam latviešu valodā, uzzināsiet, kā pareizi gatavot grieķu salātus un varēsiet 
ieklausīties grieķu mūzikā. 

 
Ø Šajā Eiropas Valodu dienā īpaša uzmanība ES dalībvalstīs tiek pievērsta zīmju 

valodai. Zīmju valodas darbnīcā uzzināsiet, kā komunicē cilvēki, kuriem ir dzirdes 
traucējumi. Viņi informācijas apmaiņai parasti izmanto vizuālu valodu, t.i., nedzirdīgo 
zīmju valodu. Šī saziņas sistēma atšķiras no verbālās valodas ar specifisku zīmju 
izmantojumu un noteiktu gramatisko struktūru. Minimālā nedzirdīgo zīmju valodas 
vienība ir žests jeb manuālā zīme, kas kalpo kā patstāvīga informācijas nesēja. Liela 
nozīme nedzirdīgo zīmju valodā ir arī nemanuālajiem līdzekļiem: sejas mīmikai, 
ķermeņa pozai, kustību intensitātei u. c. Šie komponenti komunikācijas praksē veic 
intonācijas funkcijas. Par to arī uzzināsiet zīmju valodas darbnīcā, kuru vadīs Lilita 
Jančevska. 

 
Pasākumu atbalsta Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Komisijas 
Tulkošanas ģenerāldirektorāts.  

 
Dalībai valodu darbnīcās lūdzam pieteikties pa e–pastu: velga.licite@valoda.lv vai tālruni 

67201684. Informācija par citiem Eiropas Valodu dienas pasākumiem www.valoda.lv  
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