4. Programma
Rotaļas un dejas kā komunikācijas
līdzeklis dažādu etnicitāšu
cilvēku saskarsmē
Programmu izstrādā un vada
horeogrāfs, kultūras un mākslas
darbinieks Ernests Spīčs

Deja vieno mūs
bez vārdiem!

5 īpašas mācību programmas
starpkultūru dialoga prasmju
un komunikāciju apguvei
Rīgas Latviešu biedrības
priekšsēdētājs Ingmārs Čaklais
Tikai katrs no mums, apzinoties savu
nacionālo identitāti, mēs spēsim integrēt arī citus, kopīgi pasauli padarot labāku un skaistāku, rodot sapratni starp
visām pasaules tautām.

Deja ir neikdienišķs saskarsmes veids, kurā nav nepieciešama
valoda, jo dejā mēs savu attieksmi izsakām ar augumu. Deja
tāpēc pati ir īpaša valoda, kurā mēs komunicējam, lai labāk
iepazītu gan paši sevi, gan citus cilvēkus, gan visu pasauli.

Mācību kursu norises laiks un vieta
Rīgā: 18.–21., 26.–28. aprīlis, 2. maijs
Rēzeknē: 9.–13. maijs

5. Programma
Kopīgais un atšķirīgais Baltijas
jūras baseina valstu un cittautu
kalendāro svētku ciklā un ieražās
Programmu izstrādā un vada
etnogrāfijas un kultūrvides
speciāliste Indra Čekstere

Projekta vadītāja Lauma Celma
Esam pārliecināti, ka mūsu nodarbībās
katrs atradīsiet savu atslēdziņu, kas
spēs atslēgt jebkuras durvis uz sapratni
ar visiem, pat ļoti atšķirīgiem cilvēkiem,
kuri Latvijā meklē jaunu mājvietu.

Projekta noslēguma konference
2011. gada 29. jūnijā plkst. 11.00
Rīgā, Rīgas Latviešu biedrībā

Pamanīt, sajust,
saprasties pasaules
daudzveidībā!
Mēs, cilvēki, tik dažādās valodās runājošie, esam vienas mātes – Dabas bērni. Kas mūs vieno un šķir? Cik smalkas ir tās
dvēseles saites, kas ļauj no pusvārda saprasties vienas tautas
pārstāvjiem un kas ir kopīgais, kas satuvinās cilvēkus no dažādām zemēm?

Mācību kursu norises laiks un vieta
Rīgā: 18.–21., 26., 27. aprīlis, 3., 5. maijs
Rēzeknē: 23.–27. maijs

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo
integrācijas fonda programmā

Rīgas Latviešu biedrība
īsteno projektu

Programmu izstrāde
un ieviešana starpkultūru
dialoga un komunikāciju
prasmju attīstībai
personām, kuras sniedz
pakalpojumus trešo valstu
valstspiederīgajiem

Rīgas Latviešu biedrība projekta ietvaros
aicina valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekus,
pedagogus, biedrību, nodibinājumu pārstāvjus
un citus speciālistus apmeklēt
Plašāka informācija un pieteikšanās mācību kursiem

Rīgas Latviešu biedrība
Merķeļa iela 13, Rīga
Tālr.: 27043170, 67222932
E-pasts: projekts@rlb.lv
www.rlb.lv
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Par saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.

5 bezmaksas apmācību programmas
Rīgā un Rēzeknē
no 2011. gada 18. aprīļa līdz 3. jūnijam

1. Programma

2. Programma

3. Programma

Stāsti un stāstītprasme kā sociālās
un etniskās integrācijas līdzekļi

Teātra spēle kā metode dažādu
etnisko grupu integrācijā un
nacionālo tradīciju izzināšanā

Etniskās un reliģiskās saskarsmes
loma starpkultūru komunikācijā

Programmu izstrādā un vada etnopsiholoģe, pedagoģe
Māra Mellēna, Latviešu folkloras krātuves vadošais
pētnieks Guntis Pakalns

Programmu izstrādā un apmācības vada režisore,
kultūrizglītības darba speciāliste Margita Poriete,
režisors, kultūras darbinieks Pēteris Vilkaste

Programmu izstrādā un apmācības vada doktors, teologs,
vēsturnieks Guntis Kalme, psiholoģe Diāna Staņko,
lektore Anita Feldmane

Stāstīt.
Klausīties.
Saprasties.

Atrast – saprast!
Radīt – rādīt!
Spēlēt – vēlēt labu!

Izmantojot savstarpēju pieredzes un piedzīvotā apmaiņu, kas
ietverta stāstos un stāstīšanas situācijās, mācīsimies izmantot
stāstus un stāstīšanu kā senu un ļoti spēcīgu saskarsmes līdzekli.
Iepazīsimies ar dažādu tautu stāstīšanas tradīcijām.

Bērni vislabāk saprotas, kopā spēlējoties. Teātra spēle ir brīnišķīgs
veids, kā atgriezties bērnībā, atkal izjust spēlēšanās baudu, pārvarēt savas iekšējās barjeras pret citādo, pieņemt otru – atšķirīgu –
cilvēku kā sev tuvāko.

Sniegsim iespēju pilnveidot savas komunikācijas prasmes,
sastopoties ar atšķirīgu etnisko grupu, kultūru un reliģiju pārstāvjiem. Iepazīsimies ar svarīgākajiem globalizācijas faktoriem
saistībā ar migrācijas procesiem.

Mācību kursu norises laiks un vieta
Rīgā: 6., 9.–13., 19., 20. maijs
Rēzeknē: 30., 31. maijs, 1.–3. jūnijs

Mācību kursu norises laiks un vieta
Rīgā: 6., 9.–13., 23.–26. maijs
Rēzeknē: 16.–20. maijs

Mācību kursu norises laiks un vieta
Rīgā: 16.–18. maijs., 23.–26. maijs
Rēzeknē: 26.–30. aprīlis

Sapratīsim
cits citu
dažādībā!

