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Ieskats angļu valodas
un datoru mācību kursā
senioriem
Iesaistīties starpkultūru dialogos,
meklēt informāciju internetā, iepirkties
interneta veikalos, lietot ibanku, sūtīt
vēstules sen aizmirstiem draugiem vai
ģimenes locekļiem, izmantojot sociālos
tīklus, strādāt ar fotogrāfiju apstrādi.. un
vēl daudz vairāk!
Mēs runājam par integrēto mācību
programmu,
kura
tika
izstrādāta
«Seniors On-line» projekta ietvaros, lai
veicinātu
angļu
valodas
pamatu
apgūšanu un datorprasmju uzlabošanu.
Mācības sastāv no 3 moduļiem:

MODULIS 1
Es, mana pilsēta/valsts
MODULIS 2

Apkārtnes iepazīšana
MODULIS 3
Dzīvesveids, Hobiji, Ceļošana
Programmas galvenais uzsvars ir
ne vien uz aktīvu mācīšanos un jaunu
prasmju apguvi, bet arī to praktisku
pielietošanu ikdienā, kā arī dalīšanos
pieredzē.

Ieskaties:

www.seniorsonline.eu

Šīs agrāk mazāk nozīmīgās
iemaņas ir sākušas ieņemt
būtisku lomu senioru
ikdienā. Turklāt tās ir
svarīgs elements aktīvas
novecošanas un sociālās
iesaistīšanās veicināšanai.

Aktīvi sākušās mācības
Ādažos un Baldonē.
Seniori izrāda lielu interesi un
aktīvi piedalās diskusijās par
aktuālām tēmām un
notikumiem. Tiek spēlētas
dažādas spēles dialogu
veicināšanai.
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Intervija ar Reginu Dovidavičiūti
Kā Jūs uzzinājāt par mūsu projektu un mācību iespējām?

Es esmu pensionāre, kā arī studente Medarda Čobotas Trešās paaudzes
Universitātē (MCTAU). SIH direktore Daiva Malinauskiene mani
uzrunāja par dalību projektā. Mums bija gara
saruna par senioru mācībām MCTAU, kā arī par
viņu interesi dažādu jaunumu apguvē kā valodas.
Tad kādā dienā es saņēmu ielūgumu piedalīties
“Seniors On-line” projektā.
Kas Jūs motivēja apgūt šo kursu?

Angļu valodas zināšanas palīdzētu palielināt manu
redzes un saziņas loku, kā arī atrast citus
līdzīgi domājošus cilvēkus kaimiņu valstīs.
Kāds ir ieguvums no jaunu tehnoloģiju apguves?

Visi seniori ar atvērtu domāšanu saprot, ka
tehnoloģiju apgūšana paver iespējas uz jaunu
pasauli. Tās rada cilvēkos jaunas sajūtas, pārņem
prātus, un palīdz iedvesmot uz jaunām aktivitātēm.
Tāpēc es mācos, soli pa solim, lai apgūtu datoru, jo jūtu vajadzību pēc tā
lietošanas ikdienā.
Kur un kad Jūs apguvāt angļu valodas pamatus?

Angļu valodas pamatus apguvu, mācoties universitātē. Bet tikai daudz
vēlāk es sapratu reālo vajadzību pēc angļu valodas un sāku mācīties
patstāvīgi.
Kādas prasmes Jūs vēlētos apgūt?

Es labprāt vēlētos fokusēties uz runāšanas prasmēm, kā arī uz citām
angļu valodas prasmēm kā teksta izpratne un rakstīšana. No
lingvistiskā viedokļa, lai labāk saprastu angļu gramatiku, nepieciešams
paplašināt vārdu krājumu un pilnveidot runāšanas prasmes.
Kā Jūsuprāt mainīsies dzīve pēc šīm mācībām?

Es domāju, ka šīs apmācības sniegs jaunas dzīves iespējas, atklās daudz
interesantu par mani pašu. Es ceru, ka kļūšu daudz pārliecinātāka,
izmantojot angļu valodu saziņā, un varbūt spēšu atdzīvināt tumšos
ziemas vakarus ar kādu aizraujošu grāmatu angļu valodā, skatīties
televīzijas raidījumus vai izmantot Skype ar citiem senioriem dažādās
valstīs.
Regina Dovidavičiūte
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