Sarunvalodas kurss Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātiem
« Tas ir aktuāli! »
Kursa apjoms : 30 stundas (1 stunda =60 min), 15 nodarbības pa 2h.

Dažādi autentiskie un daļēji autentiskie materiāli, piekļuve digitālajai
bibliotēkai Culturethèque, ka arī gramatikas un vārdu krājuma vingrinājumiem
ar labojumiem.

Kursa mērķi :
Šis sarunvalodas kurss ļaus kursa dalībniekiem izteikties par aktuāliem
tematiem atbilstoši viņu līmeņiem un iegūt vai nostiprināt šādas prasmes:
- Runāt par aktuāliem notikumiem, padziļinot ar jaunumiem un aktuālo
informāciju saistīto vārdu krājumu;
- Izprast, ziņot, komentēt un prezentēt politisko, ekonomisko, kultūras
aktualitāti utt.;
- Sazināties, atsaucoties uz savu pieredzi un viedokli ;
- Reaģēt uz citu cilvēku viedokli;
- Piedalīties diskusijā par dažādām tēmām un saprast runātāju izceltos
jautājumus un viedokļus;
Kurss balstās uz dažādiem autentiskiem dokumentiem (preses raksti, TV
ziņojumi, intervijas, dokumentālās filmas, ekspertu komentāri, specializētas
interneta vietnes), kas ļauj analizēt ziņas. Kurss var tikt pielāgots visām
auditorijām un regulāri aktualizēts, pateicoties vispārējām un plaši
atspoguļotām masu mēdijos tēmām; turklāt tā avotu dažādība ļauj aplūkot
problēmu no dažādiem leņķiem.

A2 līmenis.
Komunikācijas mērķi un aktivitātes:
 Iegūt informāciju par aktualitātēm pasaulē.
 Runāt par aktualitātēm: termini, kas saistīti ar aktuāliem notikumiem un
informāciju.
 Saprast informāciju par politikas, ekonomikas, kultūras tēmu.
 Saprast un komentēt frankofono valstu aktuālos notikumus.
 Frankofonā prese.
 Apgūt/atkārtot dažādu nozaru leksiku: starptautiskās attiecības, politika,
sabiedrība un kultūra.
 Sniegt informāciju par politiskiem, ekonomiskiem, kultūras notikumiem.
 Reaģēt uz notikumu un precizēt informāciju.
 Spriest par notikuma patiesumu.
 Izteikt vēlmes un cerības. Runāt par vides aizsardzības problēmām.

B1 līmenis.
Komunikācijas mērķi un aktivitātes
 Analizēt preses rakstus.
 Salīdzināt tradicionālos un sociālo tīklu medijus: interaktīvie un digitālie
mediji.
 Atstāstīt notikumu, izmantot pagātnes laikus.
 Strukturēt preses rakstu.
 Atpazīt un analizēt viltus ziņas.
 Informācijas un dezinformācijas termini.
 Piesaistīt publikas uzmanību.
 Uzstāt uz svarīgiem faktiem un pievērst sarunas biedra uzmanību .
 Paskaidrot un argumentēt.
 Saprast, atstāstīt, komentēt un prezentēt informāciju par politikas,
ekonomikas, kultūras tēmu.
 Apgūt/atkārtot dažādu nozaru leksiku: starptautiskās attiecības, politika,
sabiedrība un kultūra.

B2 līmenis.
Komunikācijas mērķi un aktivitātes
 Apsvērt informācijas vērtību.
 Veikt pierakstus, apkopot un sakārtot informāciju pēc svarīguma
pakāpes.
 Atrast informācijas avotus.
 Veikt dokumentālu pētījumu, lai aizstāvētu kādu lietu.
 Konstatēt kādu sabiedrības faktu.
 Apspriest imigrācijas politiku, ar internetu saistītus riskus, politiku un
ieviestas aktivitātes frankofonijas un frankofonās vides pasargāšanai.
 Aizstāvēt vai kritizēt kādu politisku projektu, sabiedrisku parādību.
 Apspriest aktuālos politiskos, ekonomiskos un kultūras jautājumus.
 Sazināties, atsaucoties uz pieredzi un izsakot dažādus viedokļus;
 Reaģēt uz viedokļiem un argumentiem, aizstāvot savu viedokli.
 Aktīvi piedalīties diskusijā, komentēt, izvērtēt jaunus priekšlikumus,
izvirzīt hipotēzes, atbildēt uz tām.
C1 līmenis.
Komunikācijas mērķi un aktivitātes
 Izskaidrot un atšifrēt aktuālo ziņu un avīžu valodu: dezinformācijas
nolūkos izmantotā leksika .
 Aplūkot dažādos leņķos, analizēt un komentēt plašsaziņas līdzekļos
atspoguļotās kara situācijas un starptautiskās nozīmes konfliktus.
 Iepazīstināt ar notikumu un tā apspoguļošanas veidu plašsaziņas
līdzekļos.
 Aprakstīt konfliktu.
 Runāt par humanitāro krīzi un par cilvēktiesību situāciju pasaulē.
 Apspriest plašsaziņas līdzekļu lomu mūsu sabiedrībā.
 Analizēt preses rakstu.
 Sniegt savu viedokli par dažādiem apgalvojumiem.
 Paust savu personīgo viedokli attiecībā uz kādu aktualitāti.
 Aizstāvēt savu viedokli auditorijas priekšā.
 Komentēt kādu ziņojumu vai reportāžu.
 Prezentēt aktuālo ziņu saturu apkopotā veidā.

