
Krievu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas  

SEMINĀRS  

„Skolēnu aktīvā darbība stundās un ārpusstundu pasākumos” 

Talsos 
 

Norises vieta – Talsi, BJC, Brīvības ielā 17a  

Datums – 2014. gada 15. maijs  

Pasākuma organizatori –  

Inessa Tarasova, Talsu novada krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA vadītāja, Virbu 

pamatskolas un Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolotāja sadarbībā ar 

Talsu novada Izglītības pārvaldi  

Dalībnieki – Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas, Saldus, Tukuma, Engures, Jaunpils 

novadu krievu valodas skolotāji 
                                              

DIENAS KĀRTĪBA 
 

9.30 – 10.00 Semināra dalībnieku ierašanās, reģistrācija  

10.00 –10.20 Pasākuma svinīgā atklāšana  
 Talsu IP metodiķes Lienītes Krūzītes uzruna (vai V.Ozolas - IP vad. vietniece) 

 Talsu BJC apmeklēšana 

10.20 –10.35 Skolēnu priekšnesums 

10.35 – 10.50 Projektu nedēļa KVS kontekstā ”Золотой век” – Valentīna Pecenčuka, Talsu novada 

Valdemārpils vidusskolas skolotāja 

10.50– 11.10 Kafijas pauze 

11.10–11.50 ”Etiķetes knifi, lai uzlabotu ikdienas darba kvalitāti” – Ieva Smildzēja, Talsu Valsts 

ģimnāzijas skolotāja, Mag. izgl. zin., lektors tālākizglītībā Narmadas tautskola 

11.50–12.00 ”Aktīvā skolēnu darbība stundā” – Iveta Kundecka, Dundagas vidusskolas skolotāja 

12.00–12.30 Ludmila Sumļaņinova, Saldus 2. vidusskolas krievu val. skolotāja, mācību pārzine  

 “eTwinninga projekta pielietošana krievu valodas stundas ietvaros”;  

 Pasākums skolēniem “Krievu valodas pilsētiņa”. 

12.30–13.00 Pusdienas (ēdnīcā Nārone, Brīvības iela 17a, maksā 1.50-3.00 € ) 

13.00–13.10 ”KVS olimpiādes novadā. Uzdevums-Videorinda” – Inessa Tarasova, Mag. izgl. 

zin., Virbu pamatskolas, Talsu vakara un neklātienes vidusskolas skolotāja 

13.10-13.20 ”Krievu valodas pēcpusdienas”– Alla Ankmane, Talsu Krīstīgas vidusskolas KVS 

skolotāja, Mg.paed. 
Anotācija: 

Staciju nosaukumi: "Muzikālā", "Sporta", "Tējas", "Suvenīru", "Ievērojamu cilvēku", 

"Ievērojamu vietu", "Multfilmu". Piedalās 6.-12.klases skolēni (visa klase). Katrā stacijā krāj 

punktus, atbildot uz jautājumiem. Pēcpusdienas noslēgumā katram ir viens vērtējums ballēs.  

13.20-13.40 ”Seno tautas rituālu izmantošana mūsdienīgā svešvalodu stundā krievu kultūras 

kontekstā” – Svetlana Brasnujeva, Tukuma novada Zemgales vidusskolas krievu un 

angļu valodu skolotāja, Mg.paed., Mg filol. 

13.40-14.40 Neliela ekskursija pa Talsiem (ekskursiju vada Dagnija Ondrupe, Talsu novada 

Vakara un neklātienes vidusskolas vēstures, kulturoloģijas un ģeogrāfijas skolotāja) 
 Būs arī iespēja apmeklēt Talsu kafejnīcu ”Piena sēta” un nopirkt Talsu piena 

kombināta produkciju http://www.talsupiensaimnieks.lv/?lapa=veikals 

 

 

Tukuma, Jaunpils, Engures novadu  

krievu valodas skolotāju  

MA vadītāja S.Brasnujeva 

tālr. 2670007 

http://www.talsupiensaimnieks.lv/?lapa=veikals

