Ciklogramma decembrim
Datums
28.11.01.12.

Pasākums
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
florbolā (2001.-2002.g.dz.)

Līdz 05.12.

Zīmējumu konkurss 1.-4.klašu skolēniem
“Daugavpils lepnums 2016”

01.12.

Konkurss spēle 7.klašu skolēniem krievu
valodā un literatūrā “Literārā Daugavpils”

Daugavpils Centra
vidusskolas krievu
valodas skolotāju MK
sadarbībā ar MA
vadītāju M.Žilinsku

Atbalsta seminārs pamatskolu matemātikas
skolotājiem „Rakstītprasmes pilnveide
matemātikā 5.–9.klasē”
Latgales reģiona debašu turnīrs 7.-9.klašu
skolēniem “Brīvpusdienas ir jāievieš visās
klašu grupās”

DPIP, MA

A kursi (12 h) debašu treneriem latviešu
valodā (2.daļa)

Daugavpils Valsts
ģimnāzija,
(R.Malnace)
A.Mamajeva

01.-09.12.

Latgales novada sporta svētki bērniem un
jauniešiem ar speciālām vajadzībām
Pilsētas piloteksāmens latviešu valodā
9.klasēs (izglītības iestādēm, kas īsteno
mazākumtautību izglītības programmu)

Kas organizē
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
16.vidusskolas
sporta skolotājs
S.Kiseļovs
I.Lukaševiča,
S.Gabrāne

Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Murāne

I.Bohāne, skolas

01.-22.12.

Ziemassvētku radošais konkurss skolēniem
angļu valodā „American Winter holidays”
(klašu grupās: 5.-6., 7.-8., 10.-11.)

ASV informācijas
centrs, DPIP, MA

02.12.

A līmeņa pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programma (24 h)
pirmsskolas pedagogiem, sociālajiem
pedagogiem, psihologiem "Dabas vides
estētikas izglītojošās un attīstošās iespējas"

Daugavpils pilsētas
26.pirmsskolas
izglītības iestāde

Apaļais galds 2., 4 un 9.speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes, 17., 18. un 20.pirmsskolas
izglītības iestādes metodiķiem, logopēdiem,
pedagogiem „Daugavpils logopēdiskās
internātpamatskolas-attīstības centra
sadarbība ar pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēm. Mācību pēctecība”
Kursi pirmsskolas skolotājiem “Bilingvāls
pedagoģiskais process pirmskolā”.
2.nodarbība

Daugavpils
logopēdiskā
internātpamatskolaattīstības centrs

LVA, S.Mickeviča,
K.Ivancova

Vieta, laiks, piezīmes
Daugavpils 16.vidusskolas sporta
zālē, plkst.15.00

Skatīties kārtību:
http://izglitiba.daugavpils.lv
/konkursi)
Daugavpils Centra vidusskolā,
plkst.14.30.
Pieteikumus sūtīt elektroniski līdz
24.11. Svetsk@inbox.llv
No skolas aicināta 6 skolēnu
komanda!
Piedalīšanās brīvprātīga!
DPIP, 9.kab., plkst.15.30

Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu
zālē, plkst.14.45.
http://www.debasucentrs.lv/copyof-aktuali
Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu
zālē, plkst. 13.30.
Pieteikšanās http://ejuz.lv/a0m
Līvānu 2.vidusskolā, plkst.10.00
01.-02.12. – rakstu daļa;
01.-09.12. – mutiskā daļa.
Darbi uz skolu e-pastiem tiks
nosūtīti līdz 29.11.!
Darbus iesniegt līdz 2016.gada
22.decembrim Latgales Centrālās
bibliotēkas 3.stāvā, Periodikas
lasītavā
Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas
izglītības iestādē (Šaurā iela 20), no
plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.
Vietu skaits ierobežots!
Pieteikšanās līdz 11.11. elektroniski
daug26pii@inbox.lv; t.65441882
Daugavpils logopēdiskā
internātpamatskola-attīstības
centrs, no plkst. 10.00 līdz
plkst.12.00.
Pieteikšanās līdz 30.11. elektroniski
luda-2005@inbox.lv
Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst. 18.00.
Grupa nokomplektēta!

03.12.

Latgales reģiona 7.angļu valodas olimpiāde
11.-12.klašu skolēniem

Preiļu Valsts
ģimnāzija, DPIP

Vācu filmu projekts skolēniem un
skolotājiem “Filmas vācu valodas apguvei”

Gētes Institūts Rīgā,
DU

“Ekonomiskā spēle”

L.Smikova

R.Blaumaņa literārās prēmijas 12.konkursa
laureātu apbalvošana

R.Blaumaņa
memoriālmuzejs
„Braki”, Ērgļu novada
pašvaldība, biedrība
„R.Blaumaņa
kultūrvēsturiskais
mantojums”,
I.Bohāne, skolotāji
LU
LVA, S.Mickeviča,
K.Ivancova

Jauno Biologu Skola
Kursi pirmsskolas skolotājiem “Bilingvāls
pedagoģiskais process pirmskolā”.
2.nodarbība
04.12.
05.12.

06.12.

Pedagoģisko darbnīcu cikls krievu (dzimtās
un svešvalodas) un franču valodas
skolotājiem. Darbs ar talantīgajiem
skolēniem un ar skolēniem, kuriem ir grūtības
mācībās. 4.nodarbība
DU Jauno matemātiķu skola 5.-6.klašu
skolēniem
Informatīvs pasākums vispārizglītojošo skolu
10.- 12.klašu skolēniem “Īsteno sapni par
savu biznesu”

Darba grupa balsta konspektu veidošanai
dabaszinībās 4.klasei
Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas
skolotājiem „Darbs ar vecākiem latviešu
valodas apguves veicināšanai ģimenē”
Profesora H.Soma lekcija vēstures un sociālo
zinību skolotājiem „Latgales kongresam 100”
Angļu valodas pilsētas olimpiāde 9.klašu
skolēniem (1.kārta)

Angļu valodas pilsētas olimpiādes 9.klašu
skolēniem vērtēšana

L.Vingre, M.Žilinska

Preiļu Valsts ģimnāzijā, no
plkst.10.00 līdz plkst.16.00.
Izbraukšana no viesnīcas „Latgola”
(Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils)
plkst.8.00
Kinoteātrī ”Silver Screen”,
Daugavpilī, plkst.13.00.
Filma “Kadisch für einen Freund“.
Ieejas kartes (bezmaksas) pasūtīt
pie L.Lipskas, zvanot t.65426535
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”, aktu zālē,
sākumskola – plkst.12.00,
pamatskola – plkst.14.00,
vidusskola - plkst.16.00.
Piedalās komanda 6 cilvēku sastāvā!
Plašāka informācija un laureātu
saraksts: www.braki.lv

Rīgā (Pēc vēlēšanās)
Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas
izglītības iestāde, plkst. 9.00.
Grupa nokomplektēta!
DPIP, 23.a kab., no plkst.15.45 līdz
plkst. 17.00.
Piedalīšanās brīvprātīga!

DU sadarbībā ar DPIP Daugavpils Universitātē (Parādes
ielā 1), 304.aud., plkst.16.00
DPIP sadarbībā ar
Daugavpils Valsts ģimnāzijā, aktu
LUC
zālē, no plkst. 15.00 līdz plkst.
17.00.
Sīkāka informācija: S.Čeirāne,
t.29196866
DPIP, S.Mickeviča
DPIP, 19.kab., plkst. 15.30
DPIP, S.Mickeviča

S.Gabrāne
DPIP, MA,
Daugavpils Krievu
vidusskola-licejs

DPIP, MA

DPIP, 19.kab., plkst. 10.00.
Tiek aicināts 1 pedagogs no
pirmsskolas izglītības iestādes!
DPIP, 9.kab., plkst.15.30
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
plkst.11.45.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.
11.15.
Olimpiādes ilgums – 2 stundas
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
no plkst. 15.00 līdz plkst.17.00.

06.-09.12.

07.12.

Jaunā gada ieskaņas koncerti “Jaunais gads
šokolādes fabrikā”
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
basketbolā (1998.-2000.g.dz.)

Atklātā mācību diskusija 8.-9.klašu skolēniem
krievu valodā

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

Latgales novada informatīvais jauniešu
seminārs „Brīvprātīgais darbs”
Jaunā gada ieskaņas koncerti “Jaunais gads
šokolādes fabrikā”
Pasākums 2.klašu skolēniem “Mana drošība”

!

08.12.

Radošā darbnīca 6.klašu skolēniem krievu
valodā “Nauma diena”. Tēma: “Sakāmvārds –
gudrības pakāpe”

Skolu māsu seminārs

Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju
mācīšanās grupas „Šodienas mācīšanās
procesa izaicinājumi” 2.nodarbība
Jauno uzņēmēju skolas “Personības attīstība
kā veiksmīga biznesa pamats” 2.nodarbība

L.Smikova
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
15.vidusskolas
sporta skolotājs
I.Bogdanovičs,
Daugavpils
12.vidusskolas
sporta skolotājs
A.Settarovs
Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja
krievu valodas
skolotāju MK,
M.Žilinska
PPMK vadītāja

Piedalīties aicināts 1 skolotājs no
skolas!
Daugavpils Kultūras pilī, plkst.10.00,
plkst.14.00, plkst.16.00
Daugavpils 15.vidusskolas sporta
zālē, plkst.15.00

Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
101.kab., plkst. 15.30.
Mājas uzdevuma nav.
Piedalīšanās brīvprātīga!

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
T.Smirnova
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”, 7.kab.,
plkst.16.00
L.Smikova
Daugavpils Kultūras pilī, plkst.10.00,
plkst.14.00, plkst.17.00
Daugavpils
Daugavpils logopēdiskajā
logopēdiskās
internātpamatskolā-attīstības
internātpamatskolas- centrā, plkst.14.00.
attīstības centra
Pieteikšanās līdz 04.12. elektroniski
sākumskolas
lana24@inbox.lv vai pa t.29612965
skolotāji
Daugavpils
16.vidusskolā, aktu zālē, no
16.vidusskolas krievu plkst.15.00 līdz plkst.16.30.
valodas skolotāju MK Pieteikumus sūtīt elektroniski līdz
05.12. zanna_ugarenko@inbox.lv
No skolas aicināta 4 skolēnu
komanda!
Piedalīšanās brīvprātīga!
DPIP veselības
DPIP, 9.kab., plkst.14.00
veicināšanas
koordinētājs
R. Bespjatijs
DPIP, MA
Daugavpils Centra vidusskolā,
307.kab., plkst.15.30
DPIP sadarbībā ar
DU, LUC

Daugavpils Universitātē (Parādes
ielā 1), 332.aud., no plkst. 16.00 līdz
plkst.18.00.
Piedalās iepriekš reģistrējušies
skolēni!
Sīkāka informācija: S.Čeirāne,
t.29196866

!

Seminārs pirmsskolas un sākumskolas
latviešu valodas skolotājiem „Stāstījuma
veidošana. Metodiskie ieteikumi un darba
procesā aprobētie paņēmieni latviešu valodas
apguvē”
Notiks janvārī!

Ziemas izrāde konkurss 1.-4.klašu skolēniem
angļu valodā „Jingle Bells 2016 – Holidays
Throughout the Year”
Pasākums skolēniem vācu valodā “Nikolausa
diena”

Direktoru vietnieku audzināšanas jomā
pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs

08.-09.12.
09.12.

!
10.12.

Elektrotehnikas un elektronikas nozares
pasākums “Elektronikas diena – 2016”
Pilsētas piloteksāmens latviešu valodā
12.klasēs
Daugavpils pilsētas TD kolektīvu vadītāju
seminārs
Izglītības iestāžu direktoru seminārs “Skola
ceļā uz kompetenču pieeju izglītībā”
RTU Tehniskās jaunrades diena

LU Jauno fiziķu skola, 4.nodarbība „Kosmoss”
11.12.
12.12.

Latgales reģiona skolēnu finālsacensības
volejbolā (2003.-2004.g.dz.)
Pieredzes apmaiņas seminārs BI
koordinatoriem

!

Sanāksme sākumskolas skolotāju MK
vadītājiem
“Santa Lūcija” noslēguma pasākums 6.klašu
meitenēm

!

Komisijas likumpārkāpumu profilakses
darbam ar bērniem sēde
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
basketbolā (2001.-2002.g.dz.)

13.12.

13.-16.12.

I.Zeļenkova,
I.Bohāne sadarbības
ar Daugavpils
pilsētas
1.pirmsskolas
izglītības iestādes
latviešu valodas
skolotāju Č.Celitāni
DPIP, MA, J.Pilsudska
Daugavpils valsts
poļu ģimnāzija
DU Reģionālais vācu
valodas un Vācijas
valstsmācības
tālākizglītības centrs
sadarbībā ar Gētes
Institūtu Rīgā un
vācu valodas
skolotāju MA
A.Jurģīte,
A.Jansone
J.Konovalovs
I.Bohāne, skolās
Daugavpils pilsētas
TD kolektīvu vadītāju
MA
DPIP, Daugavpils
Vienības pamatskola
RTU Studentu
parlaments
sadarbībā ar RTU
Inženierzinātņu
vidusskolu, RTU
Robotikas klubu
LU
Līvānu BJSS, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs
Logopēdiskā
internātpamatskolaattīstības centrs
I.Lukaševiča,
J.Azareviča
L.Smikova

M.Lazdāne
Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils

Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.15

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijas aktu zālē (Marijas ielā 1),
no plkst.13.30 līdz plkst.15.30
Daugavpils Universitātē, plkst.15.00.
Skolēnu grupas pasākumam pieteikt
līdz 30.11., zvanot L.Lipskai,
tel.65426535

Aglonas vidusskolā, plkst.10.00.
Izbraukšana plkst. 9.00, no Tautas
ielas 7
Rīgas Tehniskajā koledžā, Braslas
ielā 16, Rīgā, plkst.10.00
Darbi uz skolu e-pastiem tiks
nosūtīti līdz 06.12.!
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”, 10 kab.,
plkst.16.30
Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.10.00
RTU Daugavpils filiālē (Smilšu ielā
90), no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00.
Sīkāka informācija un pieteikšanās
darbnīcām mājaslapā www.tjd.lv
Kontaktinformācija: S.Čeirāne,
t.29196866
Rīgā
Līvānos, Līvānu 1.vidusskolas (Rīgas
ielā 101) sporta zālē, plkst.10.00
Logopēdiskajā internātpamatskolāattīstības centrā, plkst.15.00
Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst. 15.00
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centra “Jaunība” aktu zālē,
plkst.15.30
DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, plkst. 15.00
Daugavpils 15.vidusskolas sporta
zālē, plkst.15.00

14.12.

Pilsētas krievu literatūras konkurss spēle
“Kas? Kur? Kad?” 10.-11.klašu skolēniem.
Tēma: “Dzeja”

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

PPMK vadītāja

Skolu bibliotekāru seminārs

DPIP, J.Pilsudska
Daugavpils valsts
poļu ģimnāzija
O.Sverčkauska

Ziemassvētku “Floristikas konkurss” – “Egles
alternatīva”
Kolāžu plakātu konkursa “Ziemassvētku
fantāzija” noslēguma pasākums

Atklātā teātra stunda “Aktieris un
priekšmets”

15.12.

15.vidusskolas
sporta skolotājs
I.Bogdanovičs,
Daugavpils
12.vidusskolas
sporta skolotājs
A.Settarovs
DU, M.Žilinska

Fotokonkurss skolēniem un skolotājiem

DU Jauno matemātiķu skolas nodarbība
„Teksta uzdevumu matemātisko modeļu
veidošana” 12.klašu skolēniem
Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju
mācīšanās grupas „Zināšanu konstruēšana
kompetenču izglītības kontekstā” 2.nodarbība
Jauno uzņēmēju skolas “Personības attīstība
kā veiksmīga biznesa pamats” 3.nodarbība

Balsta konspektu latviešu valodas kvalitatīvai
apguvei 2.klasē mazākumtautību skolās (ar
gramatikas jautājumu iekļaušanu) darba
grupas rezultātu prezentēšana
(mazākumtautību izglītības iestāžu 2.klašu
latviešu valodas skolotājiem, interesentiem)

Daugavpils Universitātē (Vienības
ielā 13), plkst.15.45.
Pieteikties līdz 10.12.elektroniski
galina.vasilkova@du.lv
Piedalīšanās brīvprātīga!
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Poļu kultūras centrā (Varšavas ielā
30), plkst. 14.30

Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centra “Jaunība” aktu zālē,
plkst.16.00
DPSP, T.Smirnova
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centra “Jaunība” aktu zālē
plkst.16.00.
Darbus iesniegt līdz 11.12., BJC
“Jaunība”, 7.kab.)
V.Jansons
Daugavpilī, Varšavas ielā 45,
plkst.16.00.
Pieteikties elektroniski
yanson@inbox.lv
LKVLPA
Darbus sūtīt līdz 15.12. elektroniski
aljdana@inbox.lv
Piedalīšanās brīvprātīga!
DU sadarbībā ar DPIP Daugavpils Universitātē (Parādes
ielā 1), 304.aud.,
plkst.17.00
DPIP, MA
Daugavpils Centra vidusskolā,
307.kab., plkst.15.30
DPIP sadarbībā ar
DU, LUC

I.Bohāne sadarbībā
ar I.Lukaševiču un
darba grupas
dalībnieki

Daugavpils Universitātē (Parādes
ielā 1), 332.aud., no plkst. 16.00 līdz
plkst.18.00.
Piedalās iepriekš reģistrējušies
skolēni!
Sīkāka informācija: S.Čeirāne,
t.29196866
DPIP, 9.kab., plkst.15.00

!
16.12.

17.12.

18.12.
19.12.

20.12.

21.12.

22.12.

23.12.
24.12.

Mutes veselības veicināšanas konference
Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla
dalības skolu pedagogiem, skolu māsām,
fiziskās audzināšanas skolotājiem, treneriem),
visiem interesentiem (ārstniecības personas,
PII pedagoģiskais personāls, sociālie
darbinieki u.c.)

RSU Stomatoloģijas
institūts un SPKC
sadarbībā ar DPIP

Konkurss 1.-12.klašu skolēniem vācu valodā
“Mana mīļākā vieta”

Latvijas Vācu valodas
skolotāju asociācija

Seminārs sociālajiem pedagogiem
“Pirmā semestra sociālpedagoģiskā darba
rezultātu analīze”
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme
Kursi pirmsskolas skolotājiem “Bilingvāls
pedagoģiskais process pirmskolā”.
3.nodarbība
XV Latvijas lingvistikas olimpiāde 8.-9., 10.12.klašu skolēniem (darba valoda: latviešu un
krievu)
Kursi pirmsskolas skolotājiem “Bilingvāls
pedagoģiskais process pirmskolā”.
3.nodarbība
Latgales jauno ģeogrāfu skolas nodarbība
„Vēsture un ģeogrāfija”

M.Lazdāne,
L.Demida

Daugavpils Saskaņas pamatskolas
aktu zālē, plkst. 10.00.
Reģistrācija no plkst. 9.30.
Par savu dalību šajā seminārā ziņot
t. 26384241 vai elektroniski uz epastu Inita.Strautniece@rsu.lv, lai
precizētu dalībnieku skaitu kafijas
pauzei
Informācija par konkursu
http://www.dlvl.lv/cms2/?p=1901
Skolēnu darbi jāiesniedz līdz 15.12.
Daugavpils 10.vidusskolā,
plkst.14.00

DPIP

DPIP, 9.kab., plkst.10.00

LVA, S.Mickeviča,
K.Ivancova

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas
izglītības iestāde, plkst. 18.00.
Grupa nokomplektēta!
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
no plkst.9.30 līdz plkst. 14.30.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas
izglītības iestāde, plkst. 9.00.
Grupa nokomplektēta!
Daugavpils 12.vidusskolā,
plkst.10.00

“Nāc līdzās Ziemassvētkos” “Balle Operā” –
labdarības koncerts

Fonds “Nāc līdzās”

Domes Ziemassvētku pasākums

DU Jauno matemātiķu skola 7.-9.klašu
skolēniem
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

Skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu
arodkomiteju priekšsēdētāju izbraukuma
Padomes sēde
Darba grupa balsta konspektu veidošanai
dabaszinībās 4.klasei
Oksfordas skolotāju akadēmijas (Oxford
Teachers’ Academy) angļu valodas skolotāju
profesionālās kompetences pilnveides kursi
(8 h) – 1.diena

LU, M.Žilinska,
I.Bohāne
LVA, S.Mickeviča,
K.Ivancova
LJĢS, S.Gabrāne

Latvijas nacionālajā Operā
plkst.19.00.
Piedalās 1.speciālās pamatskolas,
Logopēdiskās internātpamatskolasattīstības centra un BJC “Jaunība”
audzēkņi un kolektīvi
DPIP sadarbībā ar
Vienības nama koncertzālē,
LKC, BJC „Jaunība”
1.-4.kl. – plkst. 12.00,
un Jaunatnes
5.-8.kl. – plkst.14.00,
departamentu
9.-12.kl. – plkst. 16.00
DU sadarbībā ar DPIP Daugavpils Universitātē (Parādes
ielā 1), 304.aud., plkst.16.00
PPMK vadītāja
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
AO priekšsēdētāja
Informāciju var saņemt pa tālruni
S.Orlova
29789480 vai rakstot uz e-pastu
svetlana.orlova@lizda.lv
DPIP, S.Mickeviča
DPIP, 19.kab. plkst. 13.00
DPIP, MA,
Daugavpils
3.vidusskola

Daugavpils 3.vidusskolā, no plkst.
9.00 līdz plkst. 16.10

25.12.
26.12.
27.12.
28.12.

28.-29.12.
29.12.

!

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

PPMK vadītāja

Izbraukuma mācību seminārs „Latgales
kultūrtelpa un mēs”

S.Gabrāne

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Preiļu Valsts
ģimnāziju
Daugavpils pilsētas skolēnu parlamenta
ziemas pārgājiens “Ziemassvētku tikšanās”
Mācīšanās grupās „ZPD konsultēšana
socioloģijā, filosofijā, politikā, vēsturē,
ekonomikā, ģeogrāfijā” (skolotāju pieredze)
A kursi (8 h) "Dažādu mācību metožu un
metodisko paņēmienu izmantošanas iespējas
klases stundās" (lektors – R.Ozols)
Izglītības iestāžu direktoru seminārs

Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Malnace
DPSP, T.Smirnova

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Pieteikties līdz 12.12. elektroniski
signita.g@inbox.lv
Vietu skaits – 19!
Pieteikšanās līdz 10.12. elektroniski
renate.malnace@gmail.com
Ilūkstes novadā, Eglaines pagastā

S.Gabrāne

Daugavpils Valsts ģimnāzijā, plkst.
10.00

Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Malnace

Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu
zālē, plkst.10.00.
Grupa nokomplektēta!
DPIP, plkst.12.00

DPIP

30.12.
31.12.

Ciklogramma janvārim
Datums
01.01.
02.01.
03.01.

04.01.

05.01.

Pasākums

Kas organizē

Vieta, laiks, piezīmes

Pieredzes apmaiņas seminārs ģeogrāfijas
skolotājiem „Medijpratība ģeogrāfijā”
Angļu valodas skolotāju MK vadītāju
sanāksme
A kursi (8 h) "Dažādu mācību metožu un
metodisko paņēmienu izmantošanas iespējas
klases stundās" (lektors – R.Ozols)

S.Gabrāne

DPIP, 9.kab., plkst.10.00

DPIP, MA

DPIP, 9.kab., no plkst. 10.00 līdz
plkst. 12.00
Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu
zālē, plkst.10.00.
Pieteikšanās http://ej.uz/9ybi

Atbalsta seminārs matemātikas skolotājiem
darbā ar talantīgajiem skolēniem „Padziļināta
matemātikas mācīšana. Olimpiāžu uzdevumu
risināšana”

DPIP, MA

Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Malnace

DPIP, 9.kab., plkst.15.30

