Latviešu valodas aģentūras
elektroniskie
mācību un metodiskie materiāli

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo projekts „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”.
Līguma Nr. IF/2011/1.a/2.

Ābece „Mācies pats!”

Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma skolēniem

Interaktīva ābece burtu un skaņu apguvei. Veidota trīs grūtības līmeņos.
Izmantojama kā papildmateriāls pirmsskolā un 1. klasē, kā arī pašmācībai
vecāku vadībā. Mācību materiāls ir izmantojams arī fonemātiskās dzirdes
attīstīšanai un klausīšanās prasmju pilnveidei.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai

Ābece „Skreineite”

Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma skolēniem

Mācību līdzeklis latgaliešu valodas apguvei. Komplektā arī darba burtnīca
un metodiskie ieteikumi.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai

Animācijas filmas

Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma skolēniem

Rīgas novada skolēnu animētās „Zīmuļu stāstu” (LVA, 2013) pasakas,
papildus pievienotas arī krāsojamās lapas. Mācību materiāls izmantojams
gan darbā ar „Zīmuļu stāstiem”, gan kā patstāvīgs mācību materiāls valodas
apguvei.
http://maciunmacies.valoda.lv/animacijas-filmas
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Audioieraksti „Rīgas detektīvs”

Pieaugušajiem valodas apguvējiem

20 audioieraksti ar detektīvstāstiem latviešu valodas apguvei B1 un B2
līmenī. Katrs audiostāsts sastāv no trim daļām, un tos kopā saista divi
žurnālisti, kuri piedalās detektīvsižeta norisē. Pielikumā pievienoti
audiostāstu lasāmie teksti.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/audiomateriali

„Atvērsim vārtus!”

13–18 gadus veciem skolēniem

Mācību līdzeklī latviešu valodas apguvei trešo valstu valstspiederīgo
bērniem no 13–18 gadiem ir 13 nodaļas, kurās latviešu valodas apguvei
izmantota komunikatīvā un tematiskā pieeja. Mācību līdzeklis piedāvā
daudzveidīgus uzdevumus valodas prasmju apguvei un plašu, strukturētu,
bagātīgi ilustrētu vārdu krājumu.
Mācību līdzekli veido:



mācību grāmata;
skolotāja grāmata;



e-kurss.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-unimigrantiem#tab4
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„Eiropas Valodu portfelis: principi un vadlīnijas
ar paskaidrojumiem”

Pieaugušajiem latviešu valodas apguvējiem un
latviešu valodas skolotājiem

Materiālā ir raksturoti Eiropas Valodu portfeļa (EVP) izveides principi un
vadlīnijas, kas ir spēkā no 2000. gada, Eiropas Padomes mērķi valodu
apguves politikā, EVP izmantotā terminoloģija un struktūra.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguves-limenis/pieaugusajiem

„Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem:
valodu pase, biogrāfija un dosjē”
(latviešu, angļu un krievu valodā)

Pieaugušajiem latviešu valodas apguvējiem un
latviešu valodas skolotājiem

Materiāls paredzēts valodu apgūšanas pieredzes aprakstam. Materiāls
piedāvā iespēju novērtēt savas valodu prasmes A1, A2, B1, B2, C1, C2
līmenī visos runas darbības veidos: klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un
rakstīšanas prasmi. Valodu apguvējam ir iespēja raksturot savus valodu
apguves mērķus un veidus, kā tiek apgūta valoda.
Portālā www.sazinastilts.lv pieejami arī pašpārbaudes uzdevumi latviešu
valodas prasmju novērtēšanai A1, A2, B1, B2 līmenī.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguves-limenis/pieaugusajiem
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„Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei:
mācīšanās, mācīšana, vērtēšana”

Pieaugušajiem latviešu valodas apguvējiem un
latviešu valodas skolotājiem

Materiālā ir raksturotas Eiropas kopīgās nostādnes valodu apguvē,
izmantotās pieejas, kritēriji valodu prasmes līmeņu noteikšanai visos
runas darbības veidos, vērtēšanas principi un veidi.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguves-limenis/pieaugusajiem

„Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei:
mācīšanas, mācīšana, vērtēšana. Valodas pārbaude
un testu izstrāde”

Pieaugušajiem latviešu valodas apguvējiem un
latviešu valodas skolotājiem

Materiālā ir raksturots valodu prasmju testu izstrādes process un
zināšanu novērtējuma principi.
Pielikumā: testelementu analīze un glosārijs.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguves-limenis/pieaugusajiem

„Ekskursijas”

Pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem

Materiāls valodas apguvei un latviešu dzīvesziņas iepazīšanai. Valodas
apguvēji tiek iepazīstināti ar Vecrīgu, Rīgas Centrāltirgu, jauniešu izklaides
vietām Rīgā, kapu kultūru Latvijā. Pielikumā katram videomateriālam ir
pieci uzdevumi, no kuriem vairāki ir interaktīvi ar pašpārbaudes iespējām.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/excursions
http://maciunmacies.valoda.lv/video-macies/video-ekskursijas
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E-kurss „Latviešu valoda (A1)”

Pieaugušajiem valodas apguvējiem

Elektronisks mācību kurss A1 līmenim (ar krievu valodu kā starpniekvalodu)
20 nodarbībās: Iepazīšanās; Mana zeme un ģimene; Dzīvesvieta un adrese;
Mājoklis; Mana diena; Ēdienreizes; Restorānā un kafejnīcā; Veikali;
Iepirkšanās; Pakalpojumi; Pilsētā; Cilvēks; Veselība; Brīvais laiks; Svētki;
Gadalaiki; Ceļojums pa Latviju; Tūrisms; Darba meklējumi; Sarunas.
Ar vārdnīcu un gramatisko pielikumu. Elektroniskais kurss paredzēts
pašmācībai, bet to var izmantot arī kā papildmateriālu latviešu valodas
kursos.
http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Latviesu_valoda_A1/A1/Saturs.htm

E-kurss „Latviešu valoda (A2)”

Pieaugušajiem valodas apguvējiem

Elektronisks mācību kurss A2 līmenim (ar krievu valodu kā starpniekvalodu)
20 nodarbībās: Iepazīšanās; Kāds es esmu?; Meklēju darbu; Pieteikšanās
darbā; Darba ikdiena; Pakalpojumu sfēra; Finanšu joma; Ceļam un
remontējam; Transporta joma; Izglītība un profesionālā izaugsme; Latvijas
daba; Latvijas novadi; Laukos; Kultūra un izklaide; Svētki; Sveiks un vesels;
Vajadzīga palīdzība; Informācijas iegūšana; Valoda; Valsts un politika.
Ar vārdnīcu un gramatisko pielikumu. Elektroniskais kurss paredzēts
pašmācībai, bet to var izmantot arī kā papildmateriālu latviešu valodas
kursos.
http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Latviesu_valoda_A2/A2/Saturs.htm
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E-kurss „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem.
1. daļa”

Pieaugušajiem valodas apguvējiem

Elektronisks mācību kurss A1 līmenim (ar angļu vai krievu valodu kā
starpniekvalodu) septiņās nodaļās: Iepazīšanās; Adrese; Ģimene;
Dzīvesvieta; Pilsēta; Ikdiena; Ēdienreizes.
Katrā nodaļā ietverts vajadzīgais vārdu krājums un uzdevumi.
Pieejams arī alfabēts un gramatiskais pielikums.
Elektroniskais kurss ir paredzēts pašmācībai, bet to var izmantot arī
kā papildmateriālu latviešu valodas kursos.
http://valoda.lv/Papildus_Materiali/eapmaciba2/default.htm

E-kurss „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem.
2. daļa”

Pieaugušajiem valodas apguvējiem

Elektronisks mācību kurss A1 līmenim (ar angļu vai krievu valodu kā
starpniekvalodu) septiņās nodaļās: Laika apstākļi; Iepirkšanās; Kafejnīcā
un restorānā; Veselība; Brīvais laiks; Ceļošana; Svētki.
Katrā nodaļā ietverts vajadzīgais vārdu krājums un uzdevumi.
Pieejams arī alfabēts un gramatiskais pielikums.
Elektroniskais kurss ir paredzēts pašmācībai, bet to var izmantot arī kā
papildmateriālu latviešu valodas kursos.
http://valoda.lv/Papildus_Materiali/LVA-2-dala/default.htm
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Intervijas

Pusaudžiem, jauniešiem un
pieaugušajiem valodas apguvējiem

Intervijas par Latviju, latviešiem, latviešu valodu un dzīves jēgu ar vēja
tuneļa „Aerodium” instruktoru Ģirtu Ķīnastu, aktieri Artusu Kaimiņu,
skeletonistu Martinu Dukuru, velosipēdu restauratoru Tomu Ērenpreisu,
mūziķiem Māru Upmani-Holšteinu un Jāni Holšteinu-Upmani, ārstu
Visamu Rafaelu, modes mākslinieci Natāliju Jansoni, spāņu kultūras centra
„Seneka” direktoru Havjeru Fernandesu-Krusu, šefpavāru Hosē Havjeru
Mansuru-Garsiju, zinātnieku Rjo Nakai, bērzu sulu ekspertu Ervinu
Labanovski, skursteņslauķi Agri Grosbergu, kalēju Jāni Nīmani,
bitenieku Kārli Skujiņu un veikbordisti Santu Vēveri. Materiālam ir arī
metodiskais pielikums.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/interviews/
http://maciunmacies.valoda.lv/ideo-macies/intervijas

Klausīšanās uzdevumi

Pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem

24 klausīšanās materiāli: Iepazīšanās; Atvadīšanās; Tālruņa numuri; Uzziņu
birojs atbild... (2); Kas es esmu?; Mans dzīvoklis; Mana ikdiena (2); Kas mēs
esam un no kurienes mēs esam?; Kāds ir laiks?; Svētki Latvijā; Negaidītā
satikšanās; Pieturā; Jaunajā dzīvoklī; Kurp dosimies atvaļinājumā?; Pērkam
dzīvokli; Pilsētas svētki; Intervija; Brauc lēnāk!; Laika prognoze nedēļai;
Darbā; Laukos; Jāņi.
Klausīšanās materiālus papildina interaktīvi pašpārbaudes uzdevumi.
Paredzēti pašmācībai, bet var izmantot arī kā papildmateriālu latviešu
valodas nodarbībās.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/audio/
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/uzdevumi
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Lasīšanas teksti

Pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem

Mācību materiāli lasīšanas prasmju pilnveidei A un B līmenī par šādām
tēmām: Iepazīšanās; Dažādi cilvēki no dažādām valstīm; Ģimenes
portrets; Ģimenes tradīcijas; Meklējam darbu; Mācāmies; Iepērkamies!;
Darbdienas un brīvdienas; Āgenskalna tirgus; Kuldīga; Mājas stāsts; Pasaka
par pienenīti; Portrets un raksturs; Raimonds Pauls; Bērns ģimenē; Ēdam
mājās; Es un mani kolēģi; Interesanti atklājumi; Mode pavasarim; Maskavas
teātris; Kārlis Ulmanis; Torņakalns; Digitālie dubultnieki; Pasmejies!
Lasīšanas tekstus papildina interaktīvi pašpārbaudes uzdevumi. Paredzēti
pašmācībai, bet var izmantot arī kā papildmateriālu latviešu valodas
nodarbībās.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/texts/
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/lasisanas-teksti

„Latviešu valoda sākumskolai”

Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma skolēniem

Interaktīvs mācību materiāls latviešu valodas burtu un skaņu, vārda daļu,
vārdšķiru, vārdu nozīmju, teikumu apguvei un teksta izpratnei.
Pielikumā arī metodiski norādījumi skolotājam.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas
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„Mācies pats!” Latviešu valoda mazākumtautību
skolā. 5. klase.

11–12 gadus veciem skolēniem

Pašmācības disks latviešu valodas kā otrās valodas apguvei (LAT2) 5. klasē.
Saskaņots ar mācību līdzekļu komplektu „Latviešu valoda mazākumtautību
skolā. 5. klase” (LVA, 2009).
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai

„Mācies pats!” Latviešu valoda mazākumtautību
skolā. 6. klase.

11–12 gadus veciem skolēniem

Pašmācības disks latviešu valodas kā otrā valodas apguvei (LAT2) 6. klasē.
Saskaņots ar mācību līdzekļu komplektu „Latviešu valoda mazākumtautību
skolā. 6. klase” (LVA, 2009).
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai
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Raidījums „Ar smaidu”

Pieaugušajiem latviešu valodas apguvējiem

Mācību raidījums sešās sērijās sniedz iespēju apgūt latviešu valodu
dažādās saziņas situācijās. Materiāls ir izmantojams vārdu krājuma,
klausīšanās un runāšanas prasmju pilnveidei, kā arī valodas
komunikatīvo funkciju izpratnei.
http://maciunmacies.valoda.lv/video-macies/raidijumi/ar-smaidu

Raidījums „Tofiks mācās latviešu valodu”

Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma skolēniem

15 raidījumi latviešu valodas apguvei kopā ar populāro bērnu raidījumu
varoni Tofiku un pirmsskolas, jaunākā skolas vecuma bērniem.
Katrs raidījums ir veltīts noteiktam tematam un notiek gan autentiskā
vidē (zoodārzā, sporta laukumā, kafejnīcā, uz ielas u.c.), gan studijā.
http://maciunmacies.valoda.lv/video-macies/raidijumi/tofiks-macas
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/tofik/
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Sadaļa „Par latviešu valodu”

Latviešu valodas skolotājiem un citiem interesentiem

Metodiskie materiāli
Sadaļā ir ievietoti raksti par latviešu valodu:


„Lībiešu valodas ietekme latviešu valodā”;



„Latviešu literārā valoda un valodas kultūra”;



„Lietišķie raksti”;



„Problemātiskie gadījumi latviešu valodas lietojumā”;



„Dažas ar svešvārdu un svešu vārdu rakstību un izrunu
saistītas valodas aktualitātes”.

http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodu

Sadaļa „Par latviešu valodas apguvi”

Latviešu valodas skolotājiem un citiem interesentiem

Metodiskie materiāli
Sadaļā ir zinātniski metodiskā žurnāla „Tagad” elektroniskās versijas
(izdevumi kopš 2008. gada) un Latviešu valodas aģentūras pētījumi par
valodas apguvi: „Mediju lietošanas kompetence skolēnu un skolotāju
mērķa grupā”, „Latviešu valodas apguvi ietekmējošie faktori un lietojuma
vide”. Sadaļā ir arī apkopoti raksti, kas saistīti ar latviešu valodas apguves
jautājumiem, piemēram, „Pirmsskolas vecuma bērnu dialogrunas
sekmēšana rotaļās”, „Uzrunas etiķete un tās ievērošana pusaudžu runā”,
„Kopīgais un atšķirīgais fonētisko parādību izpratnē Latvijā un pasaulē”.
http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi
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Sadaļa „Metodiskie materiāli”

Latviešu valodas skolotājiem un citiem interesentiem

Metodiskie materiāli
Metodiskie materiāli latviešu valodas mācīšanai, kas sagrupēti atbilstoši
mērķauditorijām: pirmsskolai, sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai,
pieaugušajiem valodas apguvējiem, diasporai un imigrantiem, vecākiem.
Metodiskajos materiālos ir dažāda veida programmas, stundu izstrādnes,
atsevišķas darba lapas un mācību līdzekļi: „Runāsim pareizi!”, „Latvija
drauga acīm” (6–9 gadus veciem bērniem), „Latvija drauga acīm” (10–12
gadus veciem skolēniem), „Atvērsim vārtus”, „Svētki un godi”.
Sadaļā pieaugušajiem ievietoti arī latviešu valodas apguves A1 un A2
līmeņu apraksti.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai

Sadaļa „Bilingvālā izglītība un CLIL”

Latviešu valodas skolotājiem un citiem interesentiem

Metodiskie materiāli
Sadaļā ir atrodami materiāli par bilingvālo izglītību un CLIL (mācību satura
un valodas integrētu apguvi), kā arī metodiskie materiāli (programmas,
integrēts mācību līdzeklis „Es – pasaulē, pasaule – manī”, konkrētu
tematu izstrādnes un atsevišķas darba lapas).
http://maciunmacies.valoda.lv/clil#tab2
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Sadaļa „Videomateriāli”

Latviešu valodas skolotājiem un citiem interesentiem

Metodiskie materiāli
Videomateriāli, kas veidoti gan skolotājiem, gan vecākiem:


„Vecāku skola” (ieteikumi, kā mācīties latviešu valodu mājās kopā
ar bērnu);



videofilmas dabaszinību apguvei 1.–6. klasē;



mācību filmas „Viņš. Viņa. Valodiņa”;



videostundas darbības vārdu apguvei;



videokonsultācijas par Latviešu valodas aģentūras mācību līdzekļiem;



mācību filmas par trešo valstu valstspiederīgo bērnu un jauniešu
mācībām Latvijā.

http://maciunmacies.valoda.lv/video-maci/vecaku-skola

Spēle „Atrodi burtus!”

Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma skolēniem

Interaktīva spēle latviešu valodas burtu un skaņu apguvei. Spēli skolēni
var izmantot gan pastāvīgi, gan skolotāja vai vecāku vadībā.
Mācību materiāls izmantojams arī fonemātiskās dzirdes attīstīšanai un
klausīšanās prasmju pilnveidei.
http://maciunmacies.valoda.lv/speles
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Spēle „Atrodi vārdus!”

Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma skolēniem

Interaktīva spēle latviešu valodas leksikas apguvei. Vārdu krājums ir
sakārtots atbilstoši izvēlētajiem tematiem: Es esmu skolēns; Uz ielas;
Mājās; Apģērbsimies; Gatavojam ēst; Svētki; Laukos; Dabas dāvanas;
Zoodārzā; Sports. Spēli skolēni var izmantot gan patstāvīgi, gan skolotāja
vai vecāku vadībā.
Mācību materiāls izmantojams arī fonemātiskās dzirdes attīstīšanai un
klausīšanās prasmju pilnveidei.
http://maciunmacies.valoda.lv/speles

Spēle „Valodiņa”

Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma skolēniem

Spēle 6–9 gadus veciem skolēniem, kas veidota kā piedzīvojumi
valodas pasaulē un aptver šādus tematus: Dzimšanas diena; Pagalmā;
Bērnudārzā; Uz ielas; Rotaļlietu veikalā; Laukos; Pastaiga mežā;
Lieldienas; Ekskursija uz Zoodārzu; Ceļojums. Katrā tematā ir trīs
grūtības pakāpju uzdevumi. Pēc sekmīgas uzdevumu veikšanas skolēns
saņem diplomu, ko iespējams arī izdrukāt.
Spēle ir domāta pašmācībai, bet to var izmantot arī kā papildmateriālu
latviešu valodas nodarbībā.
http://maciunmacies.valoda.lv/speles
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„Tradīcijas”

Pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem
valodas apguvējiem

Materiāls valodas apguvei un latviešu dzīvesziņas iepazīšanai. Valodas
apguvēji tiek iepazīstināti ar pirts paražām, Lieldienu tradīcijām, „Suitu
sievām”, latviešu senajiem mūzikas instrumentiem un tādām Latvijai
raksturīgām nodarbēm kā zvejniecība un maizes cepšana.
Pielikumā katram videomateriālam ir pieci uzdevumi, no kuriem vairāki
ir interaktīvi ar pašpārbaudes iespējām.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/traditions/
http://maciunmacies.valoda.lv/video-macies/video-ekskursijas

Vārdnīca „e-PUPA”

Latviešu valodas apguvējiem

Daudzfunkcionāla un informatīvi ļoti ietilpīga vārdnīca latviešu valodā, kas
šķirkļos apvieno vārdu fonētisko, morfēmisko un gramatisko raksturojumu,
sniedz plašu ieskatu vārddarināšanā un citu vārdnīcu materiālā, kā arī
piedāvā bagātīgu folkloras materiālu un vārda lietojuma konteksta
fragmentus literatūrā. Vārdnīcas lingvistiskā informācija bagātīgi papildināta
ar kulturoloģisko materiālu. Kaut arī vārdnīcas tiešā mērķauditorija ir
7.–12. klašu skolēni no skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības
programmu, tā noderēs arī ikvienam interesentam patstāvīgajā darbā,
mācoties latviešu valodu vai padziļinot savas zināšanas par to.
Lai izmantotu vārdnīcu, nepieciešams reģistrēties.
http://epupa.valoda.lv/
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Vārdnīca „Frāzes”

Latviešu valodas apguvējiem

Vārdnīcā ir apkopotas plašāk lietojamās frāzes latviešu valodā atbilstoši
ikdienas situācijām: Sasveicināšanās un atvadīšanās; Iepazīšanās;
Ziņas par personu; Ziņas par ģimeni; Sarunas ģimenē; Dzīvesvieta; Kur
atrodas?; Autoostā, stacijā, lidostā; Darbs un mācības; Ikdienas situācijas;
Valsts iestādē; Slimnīcā, poliklīnikā, aptiekā; Sporta klubā, peldbaseinā,
stadionā; Iepirkšanās tirgū; Iepirkšanās pārtikas lielveikalā; Apavu un
apģērbu veikalā; Kino, teātrī, izstādē, koncertā; Kafejnīcā un klubā.
Frāzes ir tulkotas krievu, angļu, vācu un franču valodā. Visas frāzes latviešu
valodā var noklausīties. Materiālam pievienoti arī video pielikumi ar
dialogiem.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/

Vārdnīca „Leksikas minimums”

Latviešu valodas apguvējiem

Vārdnīca piedāvā A1 un A2 līmenim atbilstošo latviešu valodas vārdu
tulkojumus angļu, krievu, franču un vācu valodā. Kopā sniegti 1800 vārdu
tulkojumi.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/
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Videoklipi ar uzdevumiem

Pusaudžiem, jauniešiem un
pieaugušajiem valodas apguvējiem

Videoklipi ir mācību materiāls latviešu valodas apguvei. 10 klipos ir
ietvertas 30 mācību sarunas un sarunu improvizācijas par šādām tēmām:
Satikšanās, iepazīšanās un atvadīšanās; Svešā pilsētā; Uz ielas un
transportā; Ēdam mājās un ārpus mājas; Ikdienas gaitas; Veselība;
Darbs un mācības; Iepirkšanās; Ceļošana; Jāņi.
Katru klipu veido trīs mācību dialogi, svarīgāko frāžu atkārtojums, kā arī
improvizācijas. Videoklipus var izmantot gan kā patstāvīgu mācību
materiālu, gan kā papildu materiālu valodas apguvei, it sevišķi
klausīšanās prasmju pilnveidei. Materiālam ir arī metodiskais pielikums.
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/video/
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/uzdevumi

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo projekts „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”.
Līguma Nr. IF/2011/1.a/2.
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