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Vārds Uzvārds Grāds 

1. Aina Slesare Mg.philol.
Izpētes process, mācot  I. Ziedoņa “Krāsainās 

pasakas”.
Dagdas vidusskola latviešu Latvija Dagdas novads

2. Aina  Zariņa Mg.paed. Skolēnu vērtīborientācija valodu/literatūras stundās Ezernieku vidusskola latviešu  Latvija Dagdas novads

3 Жанна Хохолка 

Проблемное обучение на уроках русского языка 

как средство повышения орфографической 

зоркости учащихся.

Средняя школа №1 г.Глубокое им. П.О.Сухого krievu Baltkrievija

4 Ilona Dukšte Mg.paed.
Lomu spēļu izmantošana komunikatīvo prasmju 

attīstībai angļu valodas stundās
Ludzas pilsētas ģimnāzija latviešu Latvija Ludzas novads

5 Valentīna Kozule Spēle – aktīvas apmācības metode literatūras stundās Viļanu vidusskola krievu Latvija Viļānu novads

6 Sņežana Smirnova
Ārpusstundu radošās nodarbības angļu valodā 

valodas un sociokultūras kompetenču attīstībai.
Dagdas vidusskola latviešu Latvija Dagdas novads

7
Юлия 

Мечиславовна 
Юргель 

Активные методы обучения на уроках 

белорусского языка и литературы как средство 

активизации познавательной деятельности 

учащихся.

Средняя школа №1 г.Глубокое им. П.О.Сухого krievu Baltkrievija

8 Svetlana Grebneva Skolēnu lasītprasmes  attīstība angļu valodā Ezernieku vidusskola angļu Latvija Dagdas novads

9 Diāna Bravacka
Mūzikas elementu izmantojums latviešu valodas 

apguvei
Riebiņu vidusskola latviešu Latvija Riebiņu novads

10 Paulina Weremiuk mgr.
"Project method as a tool of students' skills 

development process" 
Zespół Szkół w Narewce angļu Polija

11 Inese Vorza Mg.paed.
Mediju pratības pilnveide angļu valodas stundās 

vidusskolā
Ludzas pilsētas ģimnāzija latviešu Latvija Ludzas novads

10 Larysa Niedźwiedź mgr.
"Project method as a tool of students' skills 

development process" 
Zespół Szkół w Narewce angļu Polija

12 Iveta Stabulniece Mg.paed.
Jaunāko informācijas tehnoloģiju pielietojums angļu 

valodas stundās
Viļānu  vidusskola latviešu Latvija Viļānu novads

12 Anita Griņeviča Mg.paed.
Jaunāko informācijas tehnoloģiju pielietojums angļu 

valodas stundās
Viļānu  vidusskola latviiešu Latvija Viļānu novads

13 Tatjana Samuilova Mg.paed.

Основы анализа пространства и времени в 7 

классе при изучении текстов современной 

русской поэзии

Viļānu  vidusskola krievu Latvija Viļānu novads

dalībnieks

Valsts
Ja Latvija - 

novads
Tēma Skola / izglītības iestāde

Uzstāšanās 

valoda

2.Starptautiskā un 7.starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference “Izglītojamo  kompetenču pilnveides  iespējas mācību un audzināšanas procesā”

II Международная и VII межкраевая педагогическая конференция по обмену опытом 

«Возможности совершенствования компетенции учащихся в учебном и воспитательном процессе»

17.03.2017. Valodu sekcija Vadītāja  :Ezernieku vidusskolas latviešu valodas skolotāja Aina Zariņa


