
 

 

                              

            
 

 

V Latgales reģiona valodu (dzimtās un mazākumtautību) skolotāju  

Valodu simpozijs „Valodas loma kompetenču izglītībā” 

 

 
15. Latgales latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā konference 

20. Latgales krievu valodas (kā dzimtās un svešvalodas) un literatūras skolotāju 

metodiskā konference 

 

 

KĀRTĪBA 

 
Pasākuma sasniedzamais rezultāts: 

Simpozija dalībnieki 

- gūst pieredzi jaunā mācību satura un pieejas īstenošanā; 

- aktivizē savu radošo darbību; 

- popularizē inovācijas skolotāju darbā. 

 

Norises vieta: ZOOM platformā 

 

Norises laiks: 2021.gada 20.oktobris no plkst.10.00 līdz plkst.16.00  

 

Organizatori: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes latviešu valodas un literatūras, krievu 

valodas un literatūras izglītības metodiķi sadarbībā ar Daugavpils Universitāti  

 

Dalībnieki: Latgales reģiona latviešu un krievu valodas un literatūras pedagogi, kuri dalās 

pieredzē  

 

Pieteikumi:  

 Pieteikties Valodu simpozijam varēs tikai pedagogi-ziņotāji; 

 Valodu simpozija anketu līdz 2021.gada 8.oktobra  

plkst.00.00 jāaizpilda elektroniski tiešsaistē. Anketas adrese  

https://docs.google.com/forms/d/1xOjS5pl0Bz4ELF6wT2N9nkp3FQ_DMj_fGrje5

U9cLJ4/edit . 

 

Citi nosacījumi: 

 Piedalīšanās Valodu simpozijā ir brīvprātīga 

 Katrs ziņotājs individuāli aizpilda pieteikuma anketu tiešsaistē 

 Pēc pieteikumu anketas iesniegšanas jūs redzēsiet, vai jūsu pieteikums ir/nav 

reģistrēts („Jūsu atbilde tika reģistrēta”) 

https://docs.google.com/forms/d/1xOjS5pl0Bz4ELF6wT2N9nkp3FQ_DMj_fGrje5U9cLJ4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xOjS5pl0Bz4ELF6wT2N9nkp3FQ_DMj_fGrje5U9cLJ4/edit


 Katrs ziņotājs līdz 2021.gada 8.oktobra plkst.00.00 elektroniski iesūta 

Daugavpils pilsētas Izglītības satura nodaļas izglītības metodiķei latviešu valodas 

jautājumos S.Mickevičai silvija_mic@inbox.lv (latviešu valodas un literatūras 

skolotājiem) vai krievu valodas skolotāju MA vadītājai, izglītības metodiķei 

M.Žilinskai marija.zilinska@inbox.lv (krievu valodas (svešvalodas, dzimtās) un 

literatūras skolotājiem) un Valodu simpozijā prezentē atbilstošu pieredzes 

materiālu (pārbaudes darbs, materiāli stundām, prezentācija u.tml.). Lūgums 

pārliecināties, vai iesniegtais pieredzes materiāls ir saņemts, ja neesat saņēmuši 

atbildi („Paldies, saņemts!”) 

 Neadaptēti materiāli no Interneta netiek pieņemti! 

 Ziņotāja uzstāšanās ilgumu izvēlas pats ziņotājs, to norādot pieteikuma anketā. 

 Ziņotāji tiks apbalvoti ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Pateicības 

rakstu un saņems Valodu simpozija pieredzes materiālu krājumu. 

 Simpozija programma un pieslēgšanās saite tiks nosūtīta katram ziņotājam uz 

viņa noradīto adresi 1 dienu pirms Valodu simpozija. 

 

 

 

Informāciju par valodu simpoziju var atrast Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā 

www.izglitiba.daugavpils.lv (sadaļā „Metodiskais darbs”) 

 

                  

 

 

 

Kontakttālrunis: 65423139 (Silvija Mickeviča)/ 29856380 (Marija Žilinska) 
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