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Ikgadējās 13. Latgales angļu valodas skolotāju metodiskās konferences  

„ELT: Experience that Leads to Target” 

               KĀRTĪBA 

 
Mērķis:  Aktivizēt skolotāju radošo darbību, popularizēt inovācijas skolotāju darbā, skolotāju 

                        pieredzi un labu praksi.  

Norises vieta: Daugavpils Valsts ģimnāzija (Daugavpils, Cietokšņa ielā 33). 

Norises laiks: 2013.gada 29. oktobris plkst.10.00 (reģistrācija no plkst.9.15). 

Organizatori: Daugavpils VPIP (Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde), LAVSA 

(Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija), Britu padome, Daugavpils Valsts 

ģimnāzija 

Dalībnieki: Latgales novada pedagogi, VISC pārstāvji, LAVSA pārstāvji, Britu padomes 

pārstāvji, ASV informācijas centra pārstāvji, OUP izdevniecība, Express Publishing 

izdevniecība, Longman izdevniecība 

Pieteikumi: 1) konferences dalībnieku anketu (skat. pielikumu) iesniegt VPIP 21.kab. angļu 

valodas metodiķei Ilonai Ustinovai (Saules ielā 7, Daugavpillī, LV-5401) vai 

elektroniski ilonaustinova@gmail.com  līdz 2013.gada 20.oktobrim. 

                        2) ziņotāja anketu (skat. pielikumu) iesniegt VPIP 21.kab. angļu valodas metodiķei 

Ilonai Ustinovai (Saules ielā 7, Daugavpillī, LV-5401) vai elektroniski 

ilonaustinova@gmail.com  līdz 2013.gada 15.oktobrim. 

Citi nosacījumi: 

 Piedalīšanās konferencē ir brīvprātīga; 

 Ziņotājs iesūta un prezentē konferences tēmai atbilstošu pieredzes materiālu 

(pārbaudes darbs, materiāli stundām, prezentācija utml.) elektroniski 

ilonaustinova@gmail.com  līdz 2013.gada 15.oktobrim, norādot: 

- skolu; 

- darba autora/u vārdu/us, uzvārdu/us; 

- prezentācijas nosaukumu un kopsavilkumu (līdz 60 vārdiem); 

-    prezentācijas demonstrēšanai nepieciešamais tehniskais nodrošinājumu; 

-     kontaktinformāciju. 

 Uzstāšanās ilgums 40-60 min. 

 

Ziņotāji saņems  Daugavpils VPIP Pateicības rakstus par pieredzes popularizēšanu, bet konferences 

dalībnieki – apliecinājumus par profesionālas pedagoģiskās pilnveides programmu 9 akadēmisko 

stundu apjomā. Apkopotais pieredzes materiālu krājums tiks publicēts VPIP mājās lapā.  

 

No plkst. 9.30 līdz 14.00  - grāmatu tirgus – „Globuss” un  „Jānis Roze” (DVĢ foajē). 

 

Kontakttālrunis: 654-32102, 26857793 (Ilona Ustinova). 

 
                                                                                                                                     SASKAŅOTS:  

                                                                                                                                                      VPIP Vispārējās nodaļas  

                                                                                                                                                       vadītāja Ināra Sprindžuka  

2013.gada 20.septembrī    
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Ikgadējās 13. Latgales angļu valodas skolotāju metodiskās konferences  

„ELT: Experience that Leads to Target” 

 

 

ZIŅOTĀJA ANKETA 

 

Darba autora/u vārds/i, 

uzvārds/i 

 

Skola  

Uzstāšanās nosaukums  

Nepieciešamais tehniskais 

nodrošinājums 

 

Kopsavilkums (līdz 60 

vārdiem) 

 

 

 

Kontaktinformācija 

(tālrunis, e-pasts) 

 

 

 

 

KLAUSĪTĀJA ANKETA   
(aizpilda visi dalībnieki!!! – ziņotāji un klausītāji) 

 

Vārds, uzvārds Skola Kurā klašu 

paralēlē strādā? 

(pasvītrot) 

Kontaktinformācija 

(tālrunis, e-pasts) 

  Sākumskolā, 

pamatskolā, 

vidusskolā 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


