Ciklogramma oktobrim
Datums
01.10.

02.10.
02.-04.10.

Pasākums
Britu padomes profesionālās kompetences
pilnveides e-kursi (36 h) angļu valodas
skolotājiem tiešsaistē „Teaching for success”

Kas organizē
Britu padome

Vieta, laiks, piezīmes
Tiešsaistē, no 01.10.2017. līdz
01.02.2018.

Mājturības un tehnoloģiju skolotājiem –
Skolotāju dienai veltīta akcija

DPIP, MA vadītāja
N.Izuļena, mājturības
un tehnoloģiju
skolotāji
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils Centra
vidusskolas sporta
skolotājs S.Forsjuks
DPIP, I.Zeļenkova

Darbus iesniegt DPIP, 20.kab.

MA, DPIP

DPIP, 9.kab., no plkst. 15.30 līdz
plkst.17.00

Daugavpils
logopēdiskās
internātpamatskolasattīstības centra
metodiķe,
surdopedagoģe
L.Siņakova,
pedagoģes
D.Fedosejeva,
J.Ļimonova
PPMK vadītāja

Daugavpils logopēdiskajā
internātpamatskolā-attīstības centrā,
plkst.15.20.
Katra mēneša 1. un 3.trešdiena.
Ar iepriekšējo pieteikumu
luda-2005@inbox.lv

02.-05.10.

Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
volejbolā (1998.-2001.g.dz.)

03.10.

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
vietnieku padomes sanāksme. Koncepcijas
2018. – 2022.gadam nodaļas „Pirmsskolas
izglītība” izstrāde
Angļu valodas skolotāju MK vadītāju
sanāksme un seminārs par eksāmena
rakstīšanas uzdevumu vērtēšanas kritērijiem
(I.Bučinska)
Praktiskās nodarbības „Žestu valoda kā
komunicēšanas veids” pilsētas izglītības
iestāžu pedagogiem un speciālistiem, kuri
strādā ar bērniem ar dzirdes traucējumiem

04.10.

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

05.10.

06.10.
07.10.

08.10.
09.10.
09.-12.10.

Daugavpils Centra vidusskolas sporta
zālē, plkst.15.00

DPIP, 19.kab., plkst.10.00

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība”,
plkst. 15.30
Latviešu kultūras centrā, plkst.15.00

Spēle 7.klašu skolēniem “Es esmu skolotājs”

L.Smikova, J.Veļičko

Pasaules skolotāju dienai veltīts svinīgs
pasākums
Latvijas skolēnu 71.spartakiāde rudens krosā
(1998.g.dz.un jaunāki)

DPIP
LSSF, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs

Rīgā, Šmerlī, Brīvības gatvē 384,
plkst.12.00

LU Jauno fiziķu skolas 2.nodarbība
„Radioaktivitāte un kodolfizika”
III vispasaules diktāts latviešu valodā

LU, DPIP

Rīgā, Zeļļu ielā 25

I.Bohāne

Daugavpils Universitātē vai tiešsaistē
plkst.12.00.
Plašāka informācija:
http://www.raksti.org/

Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
volejbolā (1998.-2001.g.dz.)

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils Centra

Daugavpils Centra vidusskolas sporta
zālē, plkst.15.00

10.10.

11.10.

RTU „Jauno programmētāju skolas” atklāšana
Daugavpilī

Atbalsta seminārs CLIL skolotājiem „CLIL loma
mūsdienīgā kontekstā”
Skolu bibliotekāru seminārs
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

Seminārs pamatskolas posma latviešu
valodas un literatūras skolotājiem
"Pētnieciskā darbība kā kompetenču pieejā
balstīta starppriekšmetu saikne" (ekskursija kā
mācību metode)
Spēle 7.klašu skolēniem “Es esmu skolotājs”
12.10.

Mācīšanās grupās vēstures skolotājiem „No
eksāmena vēsturē 9.klasei dzimtajā valodā uz
eksāmenu valsts valodā” 1.nodarbība
Praktiskās aktivitātes topošajiem
pirmklasniekiem, viņu vecākiem un
pedagogiem „Pirmsskolas izglītības iestāžu –
Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolasattīstības centra sadarbība. Mācību
pēctecība”. “Mani veiklie pirkstiņi” (sajūti
dabu savās rokās) “Ak, cik veiklas kājiņas!”

Atlases sacensības ISF pasaules čempionātam
vieglatlētikas krosā Francijā, Parīzē 2018.g.
(2000.-2003.g.dz.)

13.10.
13.-14.10.

Pieredzes apmaiņas seminārs direktoru
vietniekiem audzināšanas darba jomā
“Radošums un tehnoloģijas audzināšanas
procesā. No idejas līdz realizācijai”
Izglītības iestāžu direktoru seminārs
Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības
konference
Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas gada
konference

vidusskolas sporta
skolotājs S.Forsjuks
DPIP, RTU

RTU filiālē Daugavpilī, Smilšu ielā 90,
plkst.16.30.
Piedalās uzaicinātie skolēni!
Sīkāka informācija par pasākumu tiks
precizēta!
MA, DPIP
DPIP, 9.kab., no plkst. 15.30 līdz
plkst.17.00
DPIP
DPIP bibliotēkā, plkst. 14.30
PPMK vadītāja
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Daugavpils Vienības
Daugavpils Vienības pamatskolā un
pamatskolas latviešu tās apkārtnē, plkst.15.00.
valodas un
Vietu skaits ierobežots (1-2 dalībnieki
literatūras skolotāju
no skolas). Pieteikties līdz 04.10.
MK
elektroniski ilona.bohane@inbox.lv
L.Smikova, J.Veļičko
Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība”,
plkst. 15.30
S.Gabrāne,
DPIP, 9.kab., plkst. 15.30.
S.Mickeviča
Pieteikties līdz 02.10.
signita.g@inbox.lv
Daugavpils
Daugavpils logopēdiskajā
logopēdiskās
internātpamatskolā-attīstības centrā,
internātpamatskolas- mākslas kabinetā,
attīstības centra
plkst. 10.00.
direktore
Dalībnieku skaits ir ierobežots!
M.Raičonoka,
Ar iepriekšēju pieteikumu
metodiķes
edwa2003@inbox.lv
L.Siņakova,
I.Valentanaviča,
pedagogi J.Denisovs,
N.Sokolova,
D.Amosova,
Daugavpils pilsētas
4. un 15.speciālās,
26.un 32.pirmsskolas
izglītības iestādes
LSSF, izglītības
Jēkabpilī, Mežaparka teritorijā
metodiķis
(Viesītes ceļš), plkst.13.00
A.Kazakevičs,
Daugavpils
12.vidusskolas
sporta skolotājs
A.Settarovs
A.Jurģīte
Daugavpils 9.vidusskolā, plkst.15.00

DPIP
LMSA

DPIP, 9.kab., plkst. 8.30
Alūksnē

LFSA

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1).
Konferences atklāšana plkst.12.00

14.10.

15.10.
16.10.
16.-19.10.

Jauno ģeogrāfu skola Daugavpilī (politiskā
ģeogrāfija)
Baltijā lielākā specializētā ārzemju izglītības
izstāde vidusskolēniem „Starptautiskās
izglītības dienas”. Semināru valoda: angļu

S.Gabrāne, LU LJĢS

Daugavpils 12.vidusskolā, plkst.10.00

MA, DPIP, Baltic
Council for
International
Education

Radisson Blu Hotel Latvija,
konferenču centrā, Elizabetes ielā
55, Rīgā, no plkst.10.00 līdz
plkst.17.00.
Ieeja bez maksas
www.balticcouncil.org

Seminārs bilingvālās izglītības koordinatoriem
„Sadarbības caurvijas īstenošanas iespējas”
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
dambretes spēlē (1.-9.klases)

DPIP, S.Mickeviča

DPIP, 9.kab., plkst.15.30

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils pilsētas
Šaha kluba treneris
S.Krivihs
DPIP sadarbībā ar
izglītības iestādēm
un sadarbības
partneriem
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils Centra
vidusskolas sporta
skolotāji S.Forsjuks,
M.Sergejevs
M.Lazdāne

Daugavpils pilsētas Šaha klubā,
plkst.15.00

16.-20.10.

Karjeras nedēļa 2017

17.10.

Latgales reģiona finālsacensības volejbolā
(1998.-2001.g.dz.)

Komisijas likumpārkāpumu profilakses darbam
ar bērniem sēde
Konkurss “Superpuika 2018”
Seminārs izglītības iestādēm kas īsteno
projektus (KA1, KA2) “Erasmus+ programmas
projektu īstenošana (drošība ceļojot un
grāmatvedība)”
17.-19.10.

18.10.

Pasākumi pēc KN pasākumu plāna.
Kontaktpersona: S.Čeirāne,
t.29196866,
santa.ceirane@ip.daugavpils.lv
Daugavpils Centra vidusskolas sporta
zālē, BJSS sporta zālē, plkst.10.00

DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, plkst. 15.00
A.Labute
Rīgā, Annas ielā 2
DPIP, E.Balode
DPIP, 9.kab., plkst.14.30.
Aicināts 1 pārstāvis no iestādes,
iepriekšējā reģistrācija līdz 13.10.
elektroniski evelina.balode@inbox.lv
; tālr.uzziņām 65425102
“Vācu valodas dienas Latvijā” - vācu valodai
Vācu valodas
Vācu valodas dienu organizators
veltīti pasākumi skolās
skolotāji
Latvijā – Gētes Institūts Rīgā.
Pasākumus pilsētā organizē vācu
valodas MA.
Pieteikšanās skolu aktivitātēm līdz
22.09.
www.vacudienas.lv
Praktiskās nodarbības „Žestu valoda kā
Daugavpils
Daugavpils logopēdiskajā
komunicēšanas veids” pilsētas izglītības
logopēdiskās
internātpamatskolā – attīstības
iestāžu pedagogiem un speciālistiem, kuri
internātpamatskolas- centrā, plkst.15.20.
strādā ar bērniem ar dzirdes traucējumiem
attīstības centra
Katra mēneša 1. un 3.trešdiena.
metodiķe,
Ar iepriekšējo pieteikumu
surdopedagoģe
luda-2005@inbox.lv
L.Siņakova,
pedagoģes
D.Fedosejeva,
J.Ļimonova
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
PPMK vadītāja
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
komisijas sēde
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Latvijas simtgadei veltīts Pilsētas pasākums
M.Baklāne, vācu
Daugavpils Vienības pamatskolā,
skolēniem vācu valodas dienu ietvaros “Manos valodas skolotāji
plkst.14.30.

sapņos un dzejā”

Pieteikšanās līdz 11.10. elektroniski
maijabaklane@inbox.lv

Sanāksme izglītības iestāžu sociālajiem
pedagogiem
Konkurss zēniem “Dižpuika 2017” – sports
19.10.

A.Puškina liceja dienai veltīta bērnu daiļrades
darbu krājuma veidošana
Seminārs pilsētas pamatskolu sākumklašu
pedagogiem „Pedagoģiskās pieejas īpatnības
darbā ar izglītojamiem, kuriem ir dzirdes
traucējumi”

Matemātikas spēle konkurss 6.klašu
skolēniem “EKO – MATEMĀTIKA”
Skolu māsu seminārs

VISC kursi "Kompetenču pieejas ieviešana,
strādājot skolotāju komandā" (54 h)

Filmas vācu valodā “Šiks” apmeklējums
skolēniem, uzdevumu par filmu iekļaušana
vācu valodas apguves procesā

9.-12.klašu skolēnu angļu valodas
pareizrakstības valodu spēle „Spelling Bee”

Līdz 20.10.

Iesniegt darbus R.Blaumaņa literārās prēmijas
13.konkursam (7.-9. un 10.-12.klašu
skolēniem)

20.10.

VISC kursi "Kompetenču pieejas ieviešana,
strādājot skolotāju komandā" (54 h)

Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas

M.Lazdāne,
I.Utināns
N. Grigorjevs

Kandavas ielā 17a, plkst. 9.00

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā,
plkst. 15.00
M.Žilinska
Materiālus sūtīt elektroniski
marija.zilinska@inbox.lv līdz 19.10.
Daugavpils
Daugavpils logopēdiskajā
logopēdiskās
internātpamatskolā-attīstības centrā,
internātpamatskolas- aktu zālē, plkst. 14.00.
attīstības centra
Ar iepriekšēju pieteikumu
metodiķe,
edwa2003@inbox.lv
surdopedagoģe
L.Siņakova,
pedagoģes
D.Fedosejeva,
J.Ļimonova,
O.Karkina
Daugavpils
Daugavpils 10.vidusskolā, aktu zālē,
10.vidusskola
plkst.14.00
DPIP veselības
DPIP, 9.kab., plkst.15.00
veicināšanas
koordinētājs
R.Bespjatijs
VISC, Daugavpils
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
Valsts ģimnāzija
1).
Grupa nokomplektēta.
Kontaktpersona R.Malnace,
t.25904722
DU Reģionālais vācu Kino “Silver Screen”, plkst.15.30.
valodas un Vācijas
Pieteikšanās: Daugavpils
valstsmācības
Universitātē (Vienības iela 13),
tālākizglītības centrs 401.aud., L.Lipska, t.65426535,
sadarbībā ar
M.Baklāne, t.65420449
metodiķi M.Baklāni
MA, LCB ASV
Latgales Centrālās bibliotēkas zālē,
informācijas cents,
plkst.15.15.
Daugavpils
Dalībnieku reģistrācija no plkst.
3.vidusskola
15.00.
Pieteikties līdz 16.10. elektroniski:
alinajeremenko@hotmail.com
Kontakttālrunis:
28377773 (N.Oševerova)
R.Blaumaņa
Plašāka informācija:
memoriālais muzejs
http://www.braki.lv/lv/konkursi„Braki”, Ērgļu novada 2381/13.-konkurss
pašvaldība, biedrība
„R.Blaumaņa
kultūrvēsturiskais
mantojums”,
I.Bohāne, skolotāji
VISC, Daugavpils
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
Valsts ģimnāzija
1).
Grupa nokomplektēta.
Kontaktpersona R.Malnace,
t.25904722
VISC, I.Bohāne,
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,

īsteno mazākumtautību izglītības programmu)
34.olimpiāde 7.-8.klašu skolēniem (2.posms
(pilsētas posms))

skolotāji, Daugavpils
Krievu vidusskolasliceja latviešu
valodas skolotāju MK

A kursi pedagogiem "Stundu plāni ClassFlow
vidē" (6 h). Vada SIA “Lielvārds” lektori

Daugavpils Valsts
ģimnāzija

Seminārs ""Labvēlības un komunikatīvo
prasmju attīstīšana pusaudžiem"
Pilsētas skolēnu pašpārvalžu konference

Izglītības psihologu
MA
DPSP, T.Smirnova

23.-26.10.

Intensīvie kursi skolotājiem vācu valodā un
vācu valodas apguves metodikā

24.10.

A kursi sākumskolas skolotājiem "Digitālie
materiāli latviešu valodā, matemātikā un
dabaszinībās sākumskolai"(8 h). Vada SIA
“Lielvārds” lektori

DU Reģionālais vācu
valodas un Vācijas
valstsmācības
tālākizglītības centrs
sadarbībā ar Gētes
Institūtu
Rīgā
Daugavpils Valsts
ģimnāzija

21.10.

22.10.
23.10.

Pieredzes apmaiņas seminārs “Dizains”
vizuālās mākslas un mājturības un
tehnoloģiju skolotājiem

17.Ikgadējā Latgales angļu valodas skolotāju
metodiskā konference „English Language
Teaching: Challenges and Strategies for
Success” (“Angļu valodas mācīšana:
izaicinājumi un stratēģijas panākumu
gūšanai”)

25.10.

Latgales reģiona valodu (dzimtās un
mazākumtautību) skolotāju Valodu simpozijs
„Valodas loma kompetenču izglītībā”

MA vadītāja
N.Izuļena,
U.Gura (Daugavpils
Saskaņas
pamatskola)
DPIP, MA, LATE,
Daugavpils Centra
vidusskola

DPIP latviešu un
krievu valodas
izglītības metodiķi
sadarbībā ar DU,
Latvijas latviešu un
krievu valodas
skolotāju asociācijām
un izdevniecībām

plkst.10.00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.45.
Pieteikt līdz 6 dalībniekiem no skolas
līdz 13.10.
DPIP 9.kab. no plkst.14.30
olimpiādes darbu vērtēšana.
Aicināts vismaz 1 skolotājs no
dalībskolas!
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), plkst.10.00.
Pieteikšanās
http://ej.uz/tb8z
Kontaktpersona R.Malnace,
t.25904722
Daugavpils 10. vidusskolā,
plkst. 9.00
Bērnu un jauniešu centrā ”Jaunība”,
7.kab., plkst.16.00
Daugavpils Universitātē (Vienības
iela 13), 401.aud, L.Lipska,
t.65426535

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), plkst.10.00.
Pieteikšanās
http://ej.uz/f2m2
Kontaktpersona R.Malnace,
t.25904722
Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
plkst. 11.00

Daugavpils Centra vidusskolā, no
plkst. 9.15 līdz plkst.16.00.
Pieteikšanās tiešsaistē
https://docs.google.com
/forms/ d/e/1FAIpQLSe AnFJGk7xHy-dlNYwTV72KthaMV6iJw
1kWgA0RI9h9Q_vFA/
viewform?c=0&w=1
līdz 17.10. - klausītāji,
līdz 15.10. - ziņotāji Kontakttālrunis:
65432102, 26857793 (Ilona
Ustinova)
Daugavpils Centra vidusskolā no
plkst.10.00 līdz plkst.16.00.
Dalībnieku reģistrācija un grāmatu
tirdziņš no plkst.9.00.
Kārtība: http://izglitiba.daugavpils.
lv/pasakumi)
Pieteikties līdz 10.10. tiešsaistē
https://docs.google.
com/forms/d/1hE1A9nINf_

26.10.

mpvA2QmJP1LcH59E7B
SZskED7 a4Zj6A1I/edit
Ziņotāji līdz 10.10. iesniedz
metodiskos darbus elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv)
Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.13.00

Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas
izglītības skolotājiem un vadītāju vietniekiem
"Mācību un izziņas ekskursiju organizēšana
pirmsskolā - pedagogu labā prakse caurviju
kompetenču attīstīšanā”
Tālākizglītības kursi (6 stundas) ekonomikas,
sociālo zinību un vēstures skolotājiem
“Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta
īstenošanā sociālo zinātņu priekšmetos”
sadarbībā ar VIAA, IKAD
Pamatskolu matemātikas skolotāju mācīšanās
grupas „No eksāmena dzimtajā valodā līdz
eksāmenam valsts valodā” 1.seminārs
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

DPIP, Daugavpils
pilsētas
26.pirmsskolas
izglītības iestāde

Pieredzes apmaiņas seminārs “Gatavojoties
Latvijas simtgadei” mājturības un tehnoloģiju
skolotājiem

MA vadītāja
N.Izuļena,
T.Romaļska,
V.Pipers (Daugavpils
17.vidusskolas
mājturības un
tehnoloģiju skolotāji

Pieredzes apmaiņas seminārs “Gatavojoties
Latvijas simtgadei” vizuālās mākslas
skolotājiem

MA vadītāja
N.Izuļena,
N.Kudiņa (Daugavpils
10.vidusskola),
vizuālās mākslas
skolotāji
S.Gabrāne

Daugavpils 10.vidusskolā, plkst.
13.00.
Lūgums līdzi ņemt savus jaunos,
Latvijas svētkiem veltītos darbus
(tehnika pēc izvēles)

S.Gabrāne

DPIP, 9.kab., no plkst. 9.00 līdz
plkst.11.30

LatSTE organizētāji

Ogrē

Daugavpils Valsts
ģimnāzija

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), plkst.10.00.
Kontaktpersona I.Kondratjeva.
Skatīties kārtību
www.izglitiba.daugavpils.lv sadaļā
Metodiskais darbs
Rēzeknē (konkrēta vieta un laiks tiks
precizēti).
Kontaktpersona: S.Čeirāne,
t.29196866
PIKC ”Daugavpils tehnikums”

Mācīšanās grupās „Caurviju prasmes
pilsoniskās un sociālās jomas priekšmetos
kompetenču izglītības kontekstā” 1.seminārs
Seminārs ģeogrāfijas skolotājiem
“Kompetenču pieeja ģeogrāfijas satura
realizēšanā”
LatSTE`2017 (Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju
Ekspozīcija) konference “Digitālais cunami
jāpārvalda pārdomāti”
5.Latgales novada Publiskās runas konkurss
vidusskolēniem
latviešu/latgaliešu valodā „Latgales
cilvēki/personības”

Seminārs pedagogiem-karjeras
konsultantiem, citiem pedagogiem
“Karjeras vadības prasmju attīstīšana
ārpusstundu darbā”
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju

VIAA, S.Gabrāne,
S.Čeirāne

Daugavpils 12.vidusskolā, no
plkst.10.00 līdz plkst.15.00

DPIP

DPIP, 9.kab., plkst.10.00.
Pieteikšanās līdz 16.10. elektroniski
azalena2@inbox.lv
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Daugavpils 17.vidusskolā, 11.kab.,
plkst.10.00.
Lūgums līdzi ņemt savus jaunos,
Latvijas svētkiem veltītos darbus
(tehnika pēc izvēles)

PPMK vadītāja

VIAA sadarbībā ar
Vācijas–Baltijas
Tirdzniecības kameru
MA vadītāja

DPIP, 9.kab., no plkst.12.00 līdz
plkst.14.00

26.-27.10.

27.10.
28.10.

29.10.
30.10.
31.10.

mācību ekskursija “Mūsdienu rokdarbu
instrumenti, materiāli” uz PIKC “Daugavpils
tehnikums”
Latviešu valodas un literatūras skolotāju
pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspili

N.Izuļena, PIKC
“Daugavpils
tehnikums”
I.Bohāne

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme
Latvijas skolotāju 4.kausa izcīņas turnīrs
volejbolā 3+3

DPIP

Seminārs informātikas un programmēšanas
pamatu skolotājiem „Digitālās caurvijas
prasmes dažādu mācību jomu kontekstā”

DPIP

(Mendeļejeva ielā 1), plkst. 9.00

Izbraukšana 26.10. plkst.13.00 no
viesnīcas „Latgola”, atgriešanās
27.10.
Pieteikties līdz 06.10. elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv
DPIP, 9.kab., plkst. 9.00

LSSF, izglītības
Koknesē, Kokneses sporta hallē
metodiķis
(Parka ielā 27)
A.Kazakevičs,
Daugavpils
logopēdiskās
internātpamatskolasattīstības centra
sporta skolotājs
J.Deņisovs

DPIP, 9.kab., plkst.16.00

Ciklogramma novembrim
Datums
01.11.
Līdz 01.11.

02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.

Pasākums

Kas organizē

Vieta, laiks, piezīmes

Iesniegt darbus dzejniekam un reliģiju
pētniekam R.Mūkam veltītajam jaunrades
darbu konkursam (2.-4., 5.-7., 8.-9. un 10.12.klašu skolēni)

Riebiņu novada
dome, Galēnu
Kultūrvēstures
biedrība, R.Mūka
muzejs un Galēnu
pamatskola,
I.Bohāne, skolotāji

Plašāka informācija:
http://www.riebini.lv/lv/
jaunumi/get/nid/2344

Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem „Latviešu valodas
eksāmena rezultātu paaugstināšana
mazākumtautību skolu 9.klasēs”

I.Bohāne,
N.Mihailova
(Daugavpils
10.vidusskolas
skolotāja)

DPIP, 9.kab., plkst. 15.30.
Aicināti skolotāji, kas strādā 9.klasēs.
Pieteikties līdz 30.10. elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv

