Ciklogramma decembrim
Datums
01.-22.12

04.12.

05.12.

05.-08.12.

Pasākums
Radošo darbu konkurss skolēniem
„American Winter Adventures” („Amerikāņu
ziemas piedzīvojumi”) angļu valodā.
Klašu grupas: 5.-6., 7.-8., 10.-11. un
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi
Floristikas seminārs ”Ziemassvētku vainags”
pilsētas skolotājiem un floristikas pulciņu
vadītājiem

Kas organizē
DPIP, MA, ASV
Informācijas centrs

Vieta, laiks, piezīmes
Darbus iesniegt līdz š.g. 22.12.
Latgales Centrālās bibliotēkas
2.stāvā, Lietotāju apkalpošanas
nodaļā

O.Sverčkauska

Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”, 5.kab.,
plkst.16.00

Skolu direktoru tikšanās ar “Iespējamās
misijas” direktoru Kārli Andersonu
Apaļais galds un diskusija angļu valodas
skolotājiem „Atbalsts skolotājiem darbā ar
dažādām mācību grāmatām vidusskolā”
Pilsētas piloteksāmens latviešu valodā
12.klasēs
Pieredzes apmaiņas pasākums speciālo
izglītības iestāžu un grupu pedagogiem
“Izglītības procesa pilnveides veicināšana
bērnu individuālo spēju izaugsmei”
DU Jauno matemātiķu skolas nodarbība 5.6.klašu skolēniem
Seminārs izglītības iestāžu, kurās NAV
Erasmus+ projektu, pārstāvjiem “Kā
pieteikties Erasmus+ programmas
projektiem? 2018.gada konkurss izglītībā
(KA1, KA2)”
Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
basketbolā (1998.-2001.g.dz.)

DPIP

DPIP, 9.kab., plkst.14.30

05.-31.12.

Daugavpils 10.vidusskolas skolotājas
N.Kudiņas un skolēnu gleznu izstāde
“Noskaņojums”

06.12.

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju vietniekiem „Caurviju kompetenču
īstenošana pirmsskolā”
Ziemas izrāde 1.-4.klašu skolēniem angļu
valodā „Jingle Bells - 2017”
Meistarklases matemātikas skolotājiem
„Matemātikas skolotāja prasmes dziļas
mācīšanās vadīšanai”
Konkurss “Ekonomiskā spēle” sākumskolas
un pamatskolas skolēniem

DPIP, MA, Daugavpils Daugavpils Valsts ģimnāzijā (Parādes
Valsts ģimnāzija
ielā 1), 313.aud., no plkst. 15.30 līdz
plkst.17.00
I.Bohāne, skolotāji
Skolās
DPIP, Daugavpils
pilsētas 9.speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde
DU
DPIP, E.Balode

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
15.vidusskolas
sporta skolotājs
I.Bogdanovičs
N.Kudiņa, Daugavpils
10.vidusskola, LCB
bibliotēkas filiāle
“Zīlīte”
PPMK vadītāja

DPIP, I.Zeļenkova,
S.Gabrāne

Daugavpils pilsētas 9.speciālajā
pirmsskolas izglītības iestādē, plkst.
9.15
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 304.aud., plkst.16.00
DPIP, 9.kab., plkst.15.00.
Reģistrācija līdz 06.12. elektroniski
evelina.balode@inbox.lv
Tālr. uzziņām 65425102, Evelīna
Balode
Daugavpils 15.vidusskolas sporta
zālē, plkst.15.00

LCB bibliotēkas filiālē “Zīlīte”,
atklāšana 05.12. plkst. 16.00.
Aicināti vizuālās mākslas skolotāji!
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
DPIP, 9.kab., plkst. 10.00

DPIP, MA, J.Pilsudska
Daugavpils valsts
poļu ģimnāzija
MA, LVA

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijā (Marijas ielā 1), no plkst.
13.30 līdz plkst.16.00
Daugavpils Centra vidusskolā,
307.kab., plkst.15.00.
Grupa nokomplektēta!

L.Smikova

Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”,
plkst.12.00 – 3.klašu komanda,

07.12.

!
08.12.

Jauno uzņēmēju skola
“Personības attīstība kā veiksmīga biznesa
pamats” (2.nodarbība)

DPIP sadarbībā ar DU
SZF

Informatīvs seminārs "Pieaugušo neformālās
izglītības vai interešu izglītības programmu
licencēšanas kārtība pašvaldībā"
Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas
izglītības skolotājiem "Kompetenču pieeja
tikumiskās audzināšanas veidošanā
pirmsskolas izglītības iestādē"
Dabaszinību un matemātikas interaktīvā
spēle „Jaunais pētnieks” 5.klašu skolēniem

I.Onzule

Izbraukuma seminārs direktoru vietniekiem
audzināšanas darba jomā uz Krāslavas Valsts
ģimnāziju
Seminārs par “Solfeg.io” mūzikas mācību
lietotni Daugavpils mūzikas skolotājiem
Izglītības iestāžu direktoru seminārs
Patriotiskā spēle “Jaunie Latgales sargi”

Latvijas 5.skolu kauss volejbolā pamatskolām
(nelicencētiem spēlētājiem, 2002.2005.g.dz.)
Pasākums skolēniem vācu valodā
“Nikolausa diena”

09.12.

Latgales Jauno ģeogrāfu skolas nodarbība
“Krievijas ģeogrāfija”
LU Jauno fiziķu skolas 4.nodarbība
„Termofizika” 10.-12.klašu skolēniem

10.12.
11.12.

12.12.

Interaktīvā nodarbība „Valoda tekstos un
kontekstos: dziļš un radošs skatījums uz
valodas apguvi pamatskolā” pamatskolas
posma latviešu valodas (LAT1) skolotājiem
(izpratne par jauno latviešu valodas
standartu un programmu paraugu, to
izveides konceptuālā ideja un vērtības)
(3 h; lektore: Dr.philol. Solvita Pošeiko,
latviešu valodas (LAT1) standarta un
programmu paraugu izstrādes darba grupas
dalībniece)
Meistarklases matemātikas skolotājiem
„Matemātikas skolotāja prasmes dziļas
mācīšanās vadīšanai”

plkst.14.00 – 8.klašu komanda
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1a),
209.aud., plkst.16.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, t.
29196866 un skolu pedagogi
karjeras konsultanti
DPIP, 9.kab., no plkst. 15.30 līdz
plkst. 16.00

DPIP, Daugavpils
pilsētas 4.speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde
Daugavpils Centra
vidusskola

Daugavpils pilsētas 4.speciālajā
pirmsskolas izglītības iestādē, plkst.
9.15

MA vadītāja
J.Vucēna
DPIP
Daugavpils pilsētas
Jaunatnes
departaments
LSSF, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs
DU Reģionālais vācu
valodas un Vācijas
valstsmācības
tālākizglītības centrs
sadarbībā ar vācu
valodas skolotāju MA
Daugavpils
16.vidusskola,
S.Gabrāne, LU LJĢS
LU, DPIP

Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
plkst.15.00
DPIP, 9.kab., plkst. 8.30
Daugavpils cietoksnī.
Piedalās uzaicinātās komandas!

I.Bohāne

Daugavpils Saskaņas pamatskolā, no
plkst.14.00 līdz plkst.17.00.
Aicināti visi LAT1 skolotāji, kuri
strādā pamatskolas posmā, kā arī
pa 1 skolotājam no pamatskolas
posma no LAT2 skolām!
Pieteikt dalībnieku skaitu elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv līdz 05.12.

MA, LVA

Daugavpils Centra vidusskolā,
307.kab., plkst.15.00.
Grupa nokomplektēta!

Daugavpils Centra vidusskolā, aktu
zālē, plkst.15.00.
Pieteikt skolēnu komandu 5 cilvēku
sastāvā līdz 02.12. elektroniski
azalena2@inbox.lv
MA vadītāja A.Jurģīte Izbraukšana no BJC “Jaunība”,
plkst.9.10

Koknesē, Kokneses sporta hallē
(Parka ielā 27), plkst.10.00
Daugavpils Universitātē (Vienības
ielā 13), plkst.15.00.
Skolēnu grupas pasākumam pieteikt
līdz 04.12., zvanot L.Lipskai,
tel.65426535
Daugavpils 16.vidusskolā, plkst.10.00

Rīgā, Zeļļu ielā 25

DU Jauno matemātiķu skolas nodarbība
„Ģeometrijas uzdevumi” 12.klašu skolēniem
Komisijas likumpārkāpumu profilakses
darbam ar bērniem sēde
Latgales reģiona finālsacensības volejbolā
(2004.-2005.g.dz.)

Profesiju meistardarbnīcas
5. – 8.klašu skolēniem “Profesija kā svētki”
(Projekta Nr. 8.3.5. ietvaros)

12.12.15.01.

13.12.

DU, DPIP
M.Lazdāne
Līvānu novada BJSS,
izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils Centra
vidusskolas sporta
skolotājs S.Forsjuks
DPIP sadarbībā ar
izglītības iestāžu
pedagogiem karjeras
konsultantiem

Daugavpils pilsētas mājturības un
tehnoloģiju un vizuālās mākslas skolotāju
Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstāde
"Ziemassvētku ieskaņas"
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

N.Izuļena

Skolu bibliotekāru sanāksme
Meistarklases matemātikas skolotājiem
„Matemātikas skolotāja prasmes dziļas
mācīšanās vadīšanai”
Seminārs sociālajiem pedagogiem
“Pirmā semestra sociālpedagoģiskā darba
rezultātu analīze”
Jauno klašu audzinātāju klubiņa
2.nodarbība “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības
sekmēšana audzināšanas procesā”
“Lūcijas svētki ” 6.klašu skolniecēm

DPIP
MA, LVA

Seminārs valodu skolotājiem „Jaunā
izglītības satura izvērtēšana”

Jauno uzņēmēju skola “Personības attīstība
kā veiksmīga biznesa pamats” (3.nodarbība)

13.-15.12.

Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
basketbolā (2002.-2003.g.dz.)

14.12.

Radošā darbnīca krievu valodā un literatūrā
„Nauma diena” 6.klašu skolēniem

PPMK vadītāja

M.Lazdāne

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 304.aud., plkst.17.00
DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, plkst. 15.00
Līvānu 1.vidusskolas sporta zālē
(Rīgas ielā 101), plkst.10.00

Laiks un vieta tiks precizēti!
Precizējoša informācija pie izglītības
iestāžu pedagogiem karjeras
konsultantiem!
Kontaktinformācija: S.Čeirāne, t.
29196866
Latgales Centrālās bibliotēkas
Nozaru literatūras sektorā (Rīgas
22a, 2.stāvā)
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
DPIP bibliotēkā, plkst. 14.30
Daugavpils Centra vidusskolā,
307.kab., plkst.15.00.
Grupa nokomplektēta!
DPIP, 9.kab., plkst.14.00

MA vadītāja A.Jurģīte Daugavpils 9.vidusskolā, no
plkst.15.00 līdz plkst.17.00.
Grupa nokomplektēta!
L.Smikova
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”,
plkst.15.30
DPIP, S.Mickeviča,
Daugavpils Saskaņas pamatskolas
I.Bohāne, M.Žilinska, zālē, plkst.15.30.
I.Ustinova
Obligāti ierasties latviešu valodas,
krievu valodas un svešvalodu
skolotāju MK vadītājiem!
DPIP sadarbībā ar DU Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
SZF
1a), 209.aud., plkst.16.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne,
t.29196866 un skolu pedagogi
karjeras konsultanti
Izglītības metodiķis
Daugavpils 15.vidusskolas sporta
A.Kazakevičs,
zālē, plkst.15.00
Daugavpils
15.vidusskolas
sporta skolotājs
I.Bogdanovičs
Daugavpils
Daugavpils 16.vidusskolā, no
16.vidusskolas krievu plkst.15.00 līdz plkst.16.30.
valodas skolotāju MK Dalībnieku reģistrācija no
plkst.14.40.

Daugavpils pilsētas Logopēdu,
surdopedagogu un speciālo pedagogu MA
pieredzes apmaiņas pasākums “Ar gaišām
domām Ziemassvētkus gaidām...”

Pieredzes apmaiņas seminārs ģeogrāfijas
skolotājiem “Zināšanu konstruēšana.
Jēgpilns un mērķtiecīgs mācību uzdevums
ģeogrāfijā”
Pieredzes apmaiņas seminārs informātikas
skolotājiem "3D modelēšanas programmas
un 3D printera izmantošanas iespējas
mācību procesā"
Mācību satura ieviešanas seminārs vizuālās
mākslas skolotājiem “Kultūras izpratne un
pašizpausmes mākslā mācību jomā“
Pedagogu karjeras konsultantu
MA sanāksme
Profesionālās pilnveides programmas
“Panākumu universitāte” seminārs
“Radošums un intelekts”

15.12.

Dzejniekam un reliģiju pētniekam R.Mūkam
veltītā jaunrades darbu 2.-4., 5.-7., 8.-9. un
10.-12.klašu skolēniem konkursa laureātu
apbalvošana

Latgales reģiona 1.atklātā valodu olimpiāde
(latviešu, angļu, krievu, vācu) 10.-12.klašu
skolēniem

16.12.

No skolas komandā 4 dalībnieki.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils logopēdiskajā
internātpamatskolā-attīstības centrā,
aktu zālē, plkst.14.00.
Pieteikšanās edwa2003@inbox.lv

MA vadītāja
I.Valentanaviča,
Daugavpils
logopēdiskās
internātpamatskolasattīstības centra
metodiķe,
surdopedagoģe
L.Siņakova,
logopēdes L.Li,
V.Martinova,
D.Lahtionova,
psiholoģe O.Karkina
S.Gabrāne
DPIP, 9.kab., plkst.15.30

Daugavpils
3.vidusskola

Daugavpils 3.vidusskolā, plkst.15.30

N.Izuļena, I.Volonte,
Vizuālās mākslas
skolotāju MA
DPIP, S.Čeirāne

Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
203.kab., plkst.15.30

S.Čeirāne, I.Užule

Biznesa augstskolā “Turība”, Graudu
ielā 68, Rīgā.
Izbraukšana no Vienības laukuma,
plkst. 6.00
Pieteikšanās un sīkāka informācija:
I.Užule, t.29449226
Galēnu pamatskolā, plkst.13.00.
Plašāka informācija:
http://www.riebini.lv/lv/jaunumi/get
/nid /2344
Par dalībniekiem tiks paziņots
papildus!

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

Ziemassvētku floristikas konkurss

O.Sverčkauska

Profesiju meistardarbnīcas
9.-12.klašu skolēniem “Profesija kā svētki”
(Projekta Nr. 8.3.5. ietvaros)

DPIP sadarbībā ar
izglītības iestāžu
pedagogiem karjeras
konsultantiem

XI Latvijas lingvistikas olimpiādes 8.-9. un
10.-12.klašu skolēniem (dzimtās valodas

M.Žilinska, I.Bohāne

DPIP, 9.kab., plkst. 15.30

Preiļu Valsts ģimnāzijā, no
plkst.10.00 līdz plkst. 12.00.
Izbraukšanas vieta: viesnīca
„Latgola”, laiks plkst.8.00.
Tikai ar pieteikumiem!
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrs “Jaunība”,
plkst.16.00
Laiks un vieta tiks precizēti!
Precizējoša informācija pie izglītības
iestāžu pedagogiem karjeras
konsultantiem!
Kontaktinformācija: S.Čeirāne,
t.29196866
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
no plkst.10.00 līdz plkst.15.00.

skolām; latviešu valoda – LAT1 skolām)
1.(novada) kārta
Daugavpils izglītības iestāžu SMU
Ziemassvētku gadatirgus
17.12.
18.12.

19.12.

20.12.

Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem „Radošā rakstīšana.
Savstarpējā atgriezeniskā saite”

I.Bohāne

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme
DU Jauno matemātiķu skolas nodarbība 7.9.klašu skolēniem
Mācību satura ieviešanas seminārs
tehnoloģiju mācību jomā mājturības un
tehnoloģiju skolotājiem

DPIP

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra
“Jaunība” radošo kolektīvu Jaunā gada
ieskaņu muzikāls uzvedums “Ziemassvētki
Dubrovina parkā”
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

N.Izuļena,
T.Baranovska,
G.Gereiko,
Mājturības un
tehnoloģiju skolotāju
MA, Daugavpils
Centra vidusskola
L.Smikova

PPMK vadītāja

LKVLPA

Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstādes
“Ziemassvētku ieskaņas” atklāšanas svinīgs
pasākums

N.Izuļena, I.Vaivare,
mājturības un
tehnoloģiju un
vizuālās mākslas
skolotāju MA,
Latgales Centrālā
bibliotēka
DPIP sadarbībā ar DU
SZF

Domes Ziemassvētku pasākums

22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.

DU, DPIP

Fotokonkurss „Latvija krievu kultūrā” 1.12.klašu skolēniem un skolotājiem

Jauno uzņēmēju skola “Personības attīstība
kā veiksmīga biznesa pamats” (4.nodarbība)

21.12.

DPIP sadarbībā ar
T/C “Solo”

Skolu māsu seminārs

DPIP sadarbībā ar
LKC, BJC „Jaunība”
un Jaunatnes
departamentu
DPIP veselības
veicināšanas
koordinētājs
R. Bespjatijs

Reģistrācija tiešsaistē www.loling.lv
Piedalīšanās brīvprātīga!
T/C “Solo”, 2.stāvā, no plkst. 11.00
līdz plkst. 14.00
Daugavpils Saskaņas pamatskolā, no
plkst.15.30 līdz plkst.17.00.
Pieteikties elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv līdz 11.12.
Vieta tiks precizēta!
Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), 304.aud., plkst.16.00
Daugavpils Centra vidusskolā, plkst.
15.30

Daugavpils Universitātes aktu zālē
(Parādes ielā 1), plkst.10.00,
plkst.14.00, plkst.17.00
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Darbus iesniegt līdz 20.12.
elektroniski
zhitkovanatalija@inbox.lv
Piedalīšanās brīvprātīga!
LCB Nozaru literatūras sektorā,
2.stāvā, plkst. 15.30.
Aicināti vizuālās mākslas un
mājturības un tehnoloģiju skolotāji!

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1a), 209.aud., plkst.16.00.
Kontaktinformācija: S.Čeirāne,
t.29196866 un skolu pedagogi
karjeras konsultanti
Vienības nama koncertzālē

DPIP, 9.kab., plkst.15.00

27.12.

27.-28.12.

28.12.

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

PPMK vadītāja

Literārais konkurss „Tatjanas diena 2018” 1.12.klašu skolēniem

LKVLPA

Seminārs vēstures un sociālo zinību
skolotājiem “Sociālās un pilsoniskās jomas
mācību saturs. No jomas standarta līdz
stundai”
A kursu (12 h) “Uzņēmības un patstāvības
veicināšana izglītības procesā” 1.daļa

S.Gabrāne

Daugavpils Valsts
ģimnāzija

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), plkst. 10.00.
Pieteikšanās http://ej.uz/uke5
Kontaktpersona: R.Malnace,
t.25904722

Atbalsta seminārs matemātikas un fizikas
skolotājiem „Kompetenču pieeja
matemātikas un fizikas satura realizēšanā.
Efektīvs komandas darbs”
Labdarības akcija “Ciemos pie pasakas”

DPIP

Oksforda Universitātes izdevniecības
profesionālās kompetences pilnveides kursi
angļu valodas un CLIL skolotājiem
„21.gadsimta prasmes” (Kritiskā domāšana,
sadarbība, CLIL loma angļu valodas kā
svešvalodas apguvē, digitālās prasmes angļu
valodas mācību kontekstā, mācīšanās
mācīties)” (12 h)
A kursu (12 h) “Uzņēmības un patstāvības
veicināšana izglītības procesā” 2.daļa

Izdevniecība OUP,
DPIP, MA, Daugavpils
3.vidusskola

Daugavpils Centra vidusskolā, no
plkst.10.00 līdz plkst.15.00.
Pieteikties līdz 18.12. elektroniski
azalena2@inbox.lv
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”,
plkst.11.00 – kluba ”Žēlsirdība”
bērniem,
plkst.15.00 – bērnu nama ”Priedīte”
audzēkņiem
Daugavpils 3.vidusskolā, plkst.11.00

Daugavpils pilsētas
skolēnu parlaments

Daugavpils Valsts
ģimnāzija

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Darbus iesniegt līdz 27.12.
elektroniski elenakage@inbox.lv
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils Vienības pamatskolā, no
plkst.10.00 līdz plkst.16.30

Daugavpils Universitātē (Parādes ielā
1), plkst. 10.00.
Pieteikšanās http://ej.uz/uke5
Kontaktpersona: R.Malnace,
t.25904722

29.12.
30.12.
31.12.

Ciklogramma janvārim
Datums
01.01.
02.01.
03.01.

Pasākums

Mācīšanās grupās „No eksāmena vēsturē
9.klasei dzimtajā valodā uz eksāmenu valsts
valodā” 2.seminārs
Pieredzes apmaiņas seminārs Līvānu

Kas organizē

Vieta, laiks, piezīmes

S.Mickeviča,
S.Gabrāne

DPIP, 9.kab., plkst.10.00

N.Izuļena,

Līvānu 1.vidusskolā, (Rīgas ielā 101),

1.vidusskolā mājturības un tehnoloģiju un
vizuālās mākslas skolotājiem

!

03.-05.01.

04.01.
05.01.

M.Kulakova,
Mājturības un
tehnoloģiju un
vizuālās mākslas
skolotāju MA,
Līvānu 1.vidusskola
A līmeņa profesionālās pilnveides programmas Mācību centrs
2.daļa "Skola un ģimene" 5.- 12.klašu
"Humulus"
audzinātājiem, veselības un sociālo zinību
sadarbībā ar
pedagogiem
programmu
"Runājot par
alkoholu",
Daugavpils Centra
vidusskola

Britu padomes profesionālās kompetences
pilnveides kursi angļu valodas skolotājiem (24
h) „Temporary Forever” („Pagaidu mūžam”)
Tēmas: Kritiskā domāšana. Problēmu
risināšana. Kreativitāte. Atbildība un
līdzdalība. Kursus vadīs Endrjū Makenzijs
(Andrew Mckenzie), skolotāju treneris no
Lielbritānijas

DPIP, MA, Britu
padome

plkst. 10.00.
Izbraukšana no DPIP plkst. 9.00!

Daugavpils Centra vidusskolā,
211.kab., no plkst.10.00 līdz
plkst.14.00.
Pieteikšanās līdz 22.12. elektroniski
linda@gobeyond.lv, norādot
izglītības iestādi, vārdu, uzvārdu,
personas kodu (nepieciešams
apliecībai).
Uz semināru aicināti gan tie, kuri
apmeklēja programmas 1.daļu
07.12.2015., gan citi interesenti.
Programma Programma_RPA-2.pdf
Vieta un laiks tiks precizēti!

