www.institut-francais.lv

DĀVANA NO SIRDS

BONJOUR !
Aicinām iepazīties ar Francijas institūta franču valodas nodarbību piedāvājumu
bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem 2019.gada vasarā!

MuSU SKOLOTaJI
Nodarbības vada kvalificēti vietējie skolotāji un skolotāji no Francijas,
kuri specializējas franču valodas kā svešvalodas pasniegšanā.

NODARBiBU VALODA
Visas Francijas institūta nodarbības notiek franču valodā, lai veicinātu kursu
dalībnieku iejušanos franciskā vidē.

MaCiBU MATERIaLI
Bērniem un pusaudžiem vasaras kursos mācību grāmatas nav jāiegādājas.

MACiTIES VASARa – IZDEVIGI!
Apmeklējot vasaras kursus, bērni un pusaudži saņem atlaidi vispārējam
kursam mācību gada laikā.

FRANCU VALODA FRANCIJA
Francijas institūts sadarbojas ar CAREL audiovizuālo valodu mācību centru
Ruajānā un CAVILAM-Alliance Française Višī.

PIETEIKŠANAS

AIZRAUJOŠAM
FRANČU VALODAS
PIEDZĪVOJUMAM!

Neatstājiet pieteikšanos uz pēdējo brīdi, vietu skaits grupās ir ierobežots!
Pieteikšanās nodarbībām:
www.institut–francais.lv vai kursi@institut–francais.lv
INFO VAKARS par vasaras piedāvājumu bērniem un pusaudžiem
12.03. plkst. 17.30
Pieteikšanās info vakaram: info@institut-francais.lv

3

FRANCU VALODAS KLUBINŠ BERNIEM
AR UN BEZ PRIEKŠZINAŠANAM (7–12 GADI)
Franču valodas klubiņš ir lieliska iespēja ienirt franču valodā, nedēļas garumā
kopā ar citiem bērniem piedaloties mācību un atpūtas aktivitātēs franciskā vidē
un franču valodā. Bērnu var pieteikt uz vienu nedēļu vai vairākām.
Nodarbības un aktivitātes ir plānotas bērniem ar dažādu franču valodas zināšanu
līmeni, strādājot gan individuāli, gan grupā ar skolotāju un skolotāja palīgu,
spēlējot spēles, zīmējot un veidojot.
Nodarbības: katru darba dienu plkst. 9.00–17.00
Norises vieta: Francijas institūts Latvijā
Maksa par nedēļu: EUR 219 (iekļautas pusdienas un muzeju apmeklējumi)
Datumi un tēmas:
03.–07.06. “Mākslas detektīvi”
10.–14.06. “Zvaigžņu pētnieki”
17.–21.06. “Burvju nūjiņas pavēlnieki”

01.–05.07. “Mākslas detektīvi”
08.–12.07. “Zvaigžņu pētnieki”
22.–26.07. “Burvju nūjiņas pavēlnieki”

NODARBIBAS MAZAJIEM
BEZ PRIEKŠZINAŠANAM
(5–6 GADI)

Datumi: 03.–14.06.
Biežums un laiki: katru darba dienu plkst. 15.00–16.00
Maksa par 10h kursu: EUR 65
Programmas pamatā ir mācību grāmatas „Tatou le matou 1”
pirmā pasaka „Les 5 sens” („Piecas maņas”).
Ieskats pasakas tēmās:
Es dzirdu: „Ir nakts, ieklausies...”
Es pieskaros: „Ir rīts. Ko dara Tatou?”
Es jūtu: „Ir pēcpusdiena. Klausies! Ko dara kaķis Tatou?”
Es izgaršoju: „Laiks launagam. Ko dara kaķis?”
Es redzu: „Ir vakars. Klausies... Ko dara kaķis Tatou?”

05.–09.08. “Mākslas detektīvi”
12.–16.08. “Zvaigžņu pētnieki”
19.–23.08. “Burvju nūjiņas pavēlnieki”

DIENAS PLĀNS

9.00–9.30

9.30–12.30
12.30–13.30
13.30–16.00
16.00–16.15
16.15–17.00

bērni ierodas, iesaistās pirmajā rīta aktivitātē
(1. dienā – iepazīšanās)
mācību / atpūtas aktivitātes saistībā ar nedēļas tēmu
pusdienas
aktivitātes ārpus institūta (2 dienas muzeju
apmeklējums, pārējās dienas – aktivitātes parkā)
launags
dienas noslēguma aktivitātes

Pusdienas (pamatēdiens, deserts, dzēriens) ēdam restorānā „Tinto”
Elizabetes ielā 61, tieši blakus Francijas institūtam.

MINI FRANCU VALODAS KLUBINŠ
JURMALA
BERNIEM AR PRIEKŠZINAŠANAM
(7–12 GADI)
Nedēļas garumā bērni kopā ar skolotāju francūzi piedalās mācību un atpūtas
aktivitātēs. Nodarbības ir sadalītas blokos, starp aktivitātēm paredzēti nelieli
pārtraukumi. Mini franču valodas klubiņa tēma: “Mākslas detektīvi”.
Datumi: 10.–14.06.
Biežums: katru darba dienu
Laiki: plkst. 9.00–12.00
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Norises vieta: Pumpuru vidusskola,
Kronvalda iela 8, Jūrmala
Maksa par 15h kursu: EUR 99

NODARBIBAS MAZAJIEM
AR PRIEKŠZINAŠANAM
(5–6 GADI)

Datumi: 03.–14.06.
Biežums un laiki: katru darba dienu plkst. 16.00–17.00
Maksa par 10h kursu: EUR 65
Programmas pamatā ir mācību grāmatas „Tatou le matou 1” trešā pasaka
„Tatou et les 4 élements” („Tatou un 4 dabas elementi”).
Ieskats pasakas tēmās:
Uguns: „Kaķis Tatou pie pūķa Edmona”
Gaiss: „Kaķis Tatou pie vēju karaļa Eluā.”
Ūdens: „Kaķis Tatou pie sirēnas Irēnas”
Zeme: „Kaķis Tatou pie burvja Lisjēna”
Mazākie bērni nodarbībās lasa, dzied, izspēlē situācijas,
radoši darbojas, kopā ar pasaku varoni kaķi Tatou
apgūstot vārdus, izteicienus, frāzes.

NODARBIBAS BERNIEM
BEZ PRIEKŠZINAŠANAM
(7–10 GADI)

NODARBIBAS PUSAUDŽIEM
BEZ PRIEKŠZINAŠANAM
(11–15 GADI)

Datumi: 03.–14.06.
Biežums un laiki: katru darba dienu plkst. 13.45–14.45
Maksa par 10h kursu: EUR 65

Datumi: 03.–14.06.
Biežums un laiki: katru darba dienu plkst. 10.00–11.30
Maksa par 15h kursu: 99 EUR

Divu nedēļu intensīvajā kursā bērni sper pirmos soļus
franču valodas apguvē, lai, iespējams, jaunajā mācību
gadā turpinātu valodas apguvi bērnu 1. līmeņa grupā.

Vasaras intensīvās nodarbības pusaudžiem ir kā pirmais solis
valodas apguvē, to uzdevums ir ļaut pusaudžiem iepazīties ar
franču valodu, saprast, vai viņi vēlētos turpināt valodas apguvi
mācību gada laikā un, iespējams, saistīt ar to savas tālākās
studijas.

Kursa pamatā ir mācību grāmatas „Grenadine 1”
pirmās trīs nodaļas.
Intensīvā kursa laikā ir paredzēts apgūt
šādas pamattēmas:
sasveicināties / stādīties priekšā /
pateikt savu vecumu;
skaitļi no 0 līdz 20 / alfabēts / krāsas;
skolas piederumi (klade, rakstāmpiederumi,
penālis, utt.);
darbības vārdi, kurus biežāk izmantojam skolā:
skatīties, rakstīt, atkārtot, ņemt, likt u.c.;
pateikt, ko patīk / nepatīk darīt.

TEMATISKAIS KURSS BERNIEM
AR PRIEKŠZINAŠANAM
(7–10 GADI)

Kursa pamatā ir mācību grāmatas „Adosphère 1” pirmās
divas nodaļas.
Intensīvā kursa laikā ir paredzēts apgūt šādas pamattēmas:
sasveicināties / stādīties priekšā
alfabēts
artikuli
pirmās grupas darbības vārdi, darbības vārds être
skaitīt līdz 19
skolas piederumi
pateikt, kas patīk / nepatīk
uzdot jautājumus
lūgt un sniegt paskaidrojumu
nosaukt nedēļas dienas

TEMATISKAIS KURSS PUSAUDŽIEM
AR PRIEKŠZINAŠANAM
(11–15 GADI)

Datumi: 03.–14.06.
Biežums un laiki: katru darba dienu plkst. 11.45–13.15
Maksa par 15h kursu: EUR 99

Datumi: 03.–14.06.
Biežums un laiki: katru darba dienu plkst. 13.30–15.00
Maksa par 15h kursu: EUR 99

Kursa tēma – mazie zinātnieki!
Kāpēc jūra nāk un iet? Kāpēc zvaigznes redzam tikai vakarā? Kā metereologs zina,
vai līs lietus, vai snigs sniegs? Tik daudz jautājumu, uz kuriem vērts rast atbildes…
Meklēsim tās kopā, veicot eksperimentus, novērojumus, paraugdemonstrējumus,
rodot skaidrojumus franču valodā, pierakstot novērojumus un atklājumus.

Ja nebūtu izgudrotāju, mēs vēl dzīvotu akmens laikmetā! Izgudrotāji rada vai
pilnveido jaunus, nereti pārsteidzošus, neparastus priekšmetus. Lai izgudrotu, nav
receptes. Nepieciešama zinātkāre, oriģinalitāte un uzmanība, darbs un neatlaidība.
Iespaidosimies no izgudrotājiem, kas mainījuši mūsu dzīvi, un mēģināsim iejusties
zinātnieku lomā, uzlabot jau eksistējošus priekšmetus, iztēloties jaunus, neredzētus.
Sekosim plānam: domu apmaiņa, projekta izstrāde, prototipa radīšana, testa fāze,
uzlabojumi un izgudrotāju konkurss.
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FRANCU VALODAS
ZINAŠANU ATSVAIDZINAŠANA BERNIEM
(7–10 GADI)

Datumi: 19.–30.08.
Biežums un laiki: katru darba dienu plkst. 14.00–15.30
Maksa par 15h kursu: EUR 99
Nodarbībās atkārtosim šādas tēmas:
skaitļi 0–20, vienskaitlis / daudzskaitlis /
dienas un mēneši;
vīriešu / sieviešu dzimte, noteiktais /
nenoteiktais artikuls;
skolas piederumi / krāsas;
ģimene, piederības vārdi ;
1. grupas darbības vārdi;
produkti, man patīk / nepatīk / hobiji;
darbības vārdi avoir / être / faire;
vietu apzīmējoši prievārdi.

FRANCU VALODAS ZINAŠANU
ATSVAIDZINAŠANA PUSAUDŽIEM
(11–15 GADI)

Datumi: 19.–30.08.
Biežums un laiki: katru darba dienu plkst. 14.00–15.30
Maksa par 15h kursu: EUR 99
Nodarbībās atkārtosim šādas tēmas:
skaitļi 0 – 69, vienskaitlis / daudzskaitlis / dienas un mēneši;
vīriešu / sieviešu dzimte, noteiktais / nenoteiktais artikuls;
darbības vārdi avoir / être / faire / 1. grupas darbības vārdi / noliegums;
jautājuma teikumu veidošana: Est–ce que ? Qu’est–ce que ? Comment ? Pourquoi ? Où ?;
hobiji, man patīk / nepatīk;
krāsas / apģērbs / ārējais izskats / īpašības vārdi;
ķermeņa, sejas daļas / piederības vietniekvārdi.
Augusta pēdējās divās nedēļās plānotās nodarbības ir paredzētas bērniem un
pusaudžiem, kuri vēlas sagatavoties jaunajam mācību gadam, atkārtojot vasarā,
iespējams, piemirsto.
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NODARBIBAS
PIEAUGUSAJIEM

(NO 16 GADU VECUMA)
MAIJS-JŪNIJS
VISPĀRĒJIE KURSI
Nodarbības 3x nedēļā 120 min darba dienās.

Pieteikšanās: no 02.04.
Nodarbības: 07.05.–28.06.
Maksa par 48h kursu: EUR 279 (ar atlaidi – EUR 245)

Tematiskie kursi “Vārdu spēles”
Nodarbībās pievērsīsimies bagātajai franču valodas leksikai, atbilstoši katra
līmeņa vajadzībām un pamatprogrammai iepazīsim vārdu īpašības un īpatnības.
Darbs ar leksiku ļaus labāk izprast valodas un gramatiskās sakarības.
”Spēlēsimies” ar homonīmiem, sinonīmiem, antonīmiem, mācīsimies atpazīt
“viltus draugus”, apgūsim ikdienā bieži sastopamus frazeoloģiskos izteicienus
un tos, no kuru lietojuma labāk atturēties.
Pieteikšanās: no 02.04.
Nodarbības: 07.05.–28.06.
Maksa par 12h kursu: EUR 89

JŪLIJS UN AUGUSTS
VISPĀRĒJIE KURSI
Nodarbības 4x nedēļā 180 min darba dienās. Viens līmenis mēneša laikā!
Maksa par 48h kursu: EUR 279 (ar atlaidi – EUR 245)
Tematiskais kurss jūlijā: “Es saprotu/es runāju”
Apgūstot svešvalodu, nereti sastopamies ar grūtībām izteikties mutvārdos un
pareizi uztvert teikto. Tematiskais kurss ļaus jums trenēt prasmi saklausīt un runāt,
alternējot dažādām tēmām veltītus klausīšanās un mutvārdu izteiksmes uzdevumus. Nodarbības ir organizētas dažādu līmeņu grupās, pielāgojot uzdevumu
grūtības pakāpi.
Tematiskais kurss augustā: “Zināšanu nostiprināšana”
Pirms turpināt valodas apguvi nākamajā līmenī, izmantojiet iespēju atsvaidzināt
zināšanas praktiskās un radošās nodarbībās, kas balstītas uz savstarpēju
komunikāciju. Tematiskais kurss izstrādāts dažādu līmeņu grupām.
Maksa par 12h kursu: EUR 89
Pieteikšanās jūlija kursiem: no 11.06.
Nodarbības jūlijā: 01.–26.07.
Pieteikšanās augusta kursiem: no 09.07.
Nodarbības augustā: 05.–30.08.
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FRANCU VALODA
CAVILAM – ALLIANCE FRANÇAISE VIŠĪ
CAVILAM – Alliance française ir Višī pilsētas un Klermonferānas universitāšu
dibināts mācību centrs, kurš darbojas jau kopš 1964. gada. Mācību centrs atrodas
pavisam netālu no Višī pilsētas centra, 9000 m² plašās, modernās mācību telpas
ir nodrošinātas ar mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu, lai sniegtu studentiem un
skolotājiem visplašākās valodas apguves iespējas.
Višī ir ideāla vieta, kur iepazīt franču dzīves stilu, pilsēta, no kuras paveras ceļi uz
jebkuru Francijas nostūri.
NODARBĪBAS PIEAUGUŠAJIEM DAŽĀDIEM LĪMEŅIEM
Nodarbību sākums katru pirmdienu!

1 nedēļa
EUR 312

NODARBĪBAS PUSAUDŽIEM (12–16 gadi), VISIEM LĪMEŅIEM 2–4 nedēļas
Nodarbības jūlijā un augustā!
EUR 1726,50–EUR 3796
Papildu izmaksas: reģistrācijas maksa (EUR 75), transports turp-atpakaļ,
apdrošināšana, dzīvošana ģimenē, studentu rezidencē,
studijas tipa dzīvoklī (pusaudži dzīvo ģimenē, izmaksas
iekļautas cenā), personīgie izdevumi, ekskursijas un
papildus nodarbības pēc izvēles.

ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS –
FRANČU VALODA UN GASTRONOMIJA
18.–22.03., 24–28.06., 22–26.07.
Intensīvas franču valodas nodarbības un kulinārijas ateljē, kuru laikā iepazīsiet,
gatavosiet franču ēdienus, baudīsiet pasaulē izdaudzināto franču gastronomiju.
Nodarbības organizētas divās dažādās mācību vidēs un atraisītā gaisotnē,
apvienojot praktisko ar patīkamo.
Zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām
Vecums: sākot no 18 gadiem
Cena: EUR 550
Reģistrācijas maksa: EUR 75
Cenā iekļauts: 18 valodas nodarbības grupā un 6h kulinārijas ateljē
Vairāk informācijas un pieteikšanās mācībām pie sadarbības partneriem:
agnese.kasparova@institut-francais.lv
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FRANCIJA
CAREL AUDIOVIZUĀLAIS
VALODU MĀCĪBU CENTRS RUAJĀNĀ
Mācību centrs ir dibināts 1966. gadā, tas ir Puatjē Universitātes akreditēts
un var lepoties ne vien ar profesionāliem skolotājiem, individuālu attieksmi
un pārdomātām mācību programmām, bet arī ar modernu aprīkojumu
interaktīvai valodas apguvei un plašu sporta aktivitāšu klāstu jauniešiem.
Ruajāna atrodas Francijas dienvidrietumos, tā ir francūžu iecienīta kūrortpilsēta.
Ienirstiet franču valodā Atlantijas okeāna piekrastē!
NODARBĪBAS PIEAUGUŠAJIEM DAŽĀDIEM LĪMEŅIEM
Nodarbību sākums katru pirmdienu!

1 nedēļa
EUR 360

NODARBĪBAS PUSAUDŽIEM (12-17 gadi) NO A2 LĪMEŅA
1-3 nedēļas
Nodarbības tikai jūlijā!
EUR 934–EUR 2742
Papildu izmaksas: transports turp-atpakaļ, apdrošināšana, dzīvošana ģimenē,
dzīvoklī vai viesnīcā, personīgie izdevumi.

ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS –
FRANČU VALODAS NODARBĪBAS,
RUAJĀNAS, TĀS APKĀRTNES
UN REĢIONA GASTRONOMIJAS IEPAZĪŠANA
7.–21.07.
Pirmajā dienas pusē – intensīvas franču valodas nodarbības, pēcpusdienās un
nedēļas nogalē – izbraucieni un degustācijas nelielā grupā (6–8 cilv.). Apskatīsim
Talmonds-Sur-Gironde, La Rochelle, Rochefort, Mornac-Sur-Seudre, Meschers-SurGironds, Cognac, Saintes...
Zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām
Vecums: sākot no 18 gadiem
Cena par 2 nedēļām: EUR 1200
Maksā iekļauts: 50h valodas nodarbības grupā, 4 izbraucieni, 2 ekskursijas,
2 pusdienas, 3 vakariņas (reģionālā virtuve un degustācijas)
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IENIRSTAM FRANČU VALODĀ!
FRANCIJAS INSTITŪTĀ LATVIJĀ
Franču valodas klubiņš bērniem
Intensīvas nodarbības bērniem un pusaudžiem
Vispārējie un tematiskie kursi pieaugušajiem

VALODU MĀCĪBU CENTROS FRANCIJĀ
Franču valodas, sporta un atpūtas aktivitātes
pusaudžiem un pieaugušajiem

CAREL audiovizuālajā
valodu mācību centrā Ruajānā
CAVILAM –
Alliance française Višī

FRANCIJAS INSTITŪTS LATVIJĀ
Elizabetes ielā 59
Rīgā, LV-1050

VALODAS KURSU NODAĻA
Tālr.: +371 67201858
kursi@institut-francais.lv

