Ciklogramma oktobrim
Datums
01.10.

01.-02.10.

01.-05.10.

Pasākums

Vieta, laiks, piezīmes

Daugavpils programmētāju skolas
ievadnodarbība

DPIP, RTU

RTU filiāle Daugavpilī, Smilšu iela 90,
plkst.16.30
Piedalās reģistrētie skolēni!

Vizuālās mākslas un mājturības
un tehnoloģiju skolotājiem
Akcija veltīta Skolotāju dienaigrāmatzīme - skolotājam.
Daugavpils pilsētas skolēnu
spartakiāde volejbolā
1999.-2002.g.dz.

DPIP
I.Bohāne
N.Izuļena

Gatavas grāmatzīmes atnest DPIP 21.
kabinetā

Izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
Centra
vidusskolas sporta
skolotājs
M.Sergejevs
Daugavpils
9.vidusskola
Daugavpils
12.vidusskola
Daugavpils
17.vidusskola
T.Romaļska
V.Ratniks
UNESCO, skolas

Daugavpils Centra vidusskolas sporta zālē,
plkst.15.00

LCB,
I.Vasiļjeva

LCB, periodikas sektorā.
Atklāšanas pasākums 23. oktobrī,
plkst. 13.00

Valsts izglītības
satura centra
projekts „Skola
2030”, Amerikas
Savienoto Valstu
vēstniecība un
Daugavpils
pilsētas Izglītības
pārvaldes
Izglītības satura
nodaļa.

1. Atklātā stunda (pamatskolā) „Vizuālā
māksla angļu valoda ” – Daugavpils
Saskaņas pamatskolā, plkst.8.00-8.40

01.-19.10.

Mājturības un tehnoloģiju 5. - 9.
klašu skolēnu darbu izstāde
DPIP
“Stāstu sega Latvijai”

01.-25.10.

Globālās izglītības akcija
“Pasaules lielākā mācību stunda”

01.-31.10.

Vizuālās mākslas Ingas
Vasiļjevas darbu izstāde – sienas
dekori tekstilkolāţas
tehnikā "Improvizācija"
periodikas sektorā.
"CLIL metodika - svešvalodu
izmantošana citu mācību
priekšmetu apguvē" –atklātas
stundas un profesionālās
kompetences pilnveides kursi (16
stundas) CLIL, angļu valodas un
visiem ieinteresētiem skolotājiem
ar ekspertu Patrīciju Anni Dicerbo
(Patricia Anne DiCerbo), Ed.D.,
Izglītības zinātņu doktori no
Dţordţa Vašingtona
Universitātes, Vašingtonā, ASV

02.10.

Kas organizē

DPIP 1. stāvā

http://skolas.unesco.lv/lv/pasaules-lielakastunda/pasaules-lielaka-macibu-stunda2018/

2. Kursu nodarbības un atklātā stunda
„Sociālas zinības angļu valodā”
(pamatskolā) – Daugavpils 9.vidusskolā,
plkst.13.00-17.00
Reģistrācija uz kursiem tiešsaistē līdz
28.09.2018.
Informācija pa tālr.: 26857793 (Ilona
Ustinova)

Pieteikšanās uz kursiem un atklātajām
stundām tiešsaistē http://ejuz.lv/l8c līdz
28.09.2018. plkst. 13.00
Kontakttālrunis: 26857793 (Ilona
Ustinova)

03.10.

04.10.

Atlases sacensības ISF skolu
pasaules čempionātā vieglatlētikā
U18 „J.Humberta kauss 2019.”
Sanāksme izglītības iestāžu
direktoru vietniekiem izglītības
jomā
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas sēde

LSSF,izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs
DPIP

Višķos (stadions)
plkst.13.00

PPMK vadītāja

"CLIL metodika - svešvalodu
izmantošana citu mācību
priekšmetu apguvē" –atklātas
stundas un profesionālās
kompetences pilnveides kursi (16
stundas) CLIL, angļu valodas un
visiem ieinteresētiem skolotājiem
ar ekspertu Patrīciju Anni Dicerbo
(Patricia Anne DiCerbo), Ed.D.,
Izglītības zinātņu doktori no
Dţordţa Vašingtona
Universitātes, Vašingtonā, ASV
Daugavpils pilsētas angļu valodas
pareizrakstības valodu spēle
„Spelling Bee” 9.-12.klašu
skolēniem

Valsts izglītības
satura centra
projekts „Skola
2030”, Amerikas
Savienoto Valstu
vēstniecība un
Daugavpils
pilsētas Izglītības
pārvaldes
Izglītības satura
nodaļa.

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00
T. 65420332
1. Atklātā stunda (vidusskolā)
„Dabaszinības angļu valodā” – Daugavpils
Valsts ģimnāzijā, plkst.8.50-9.30

Daugavpils pilsētas skolu 7. klašu
skolēniem spēle “Es esmu
skolotājs”
"CLIL metodika - svešvalodu
izmantošana citu mācību
priekšmetu apguvē" –atklātas
stundas un profesionālās
kompetences pilnveides kursi (16
stundas) CLIL, angļu valodas un
visiem ieinteresētiem skolotājiem
ar ekspertu Patrīciju Anni Dicerbo
(Patricia Anne DiCerbo), Ed.D.,
Izglītības zinātņu doktori no
Dţordţa Vašingtona

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā
„Saules skola”, zālē, plkst.13.30-15.30

2. Kursu nodarbības un atklātā stunda
„CLIL sākumskolā” – Daugavpils
10.vidusskolā, plkst.13.00-17.00

LCB ASV
informācijas
centrs,
Daugavpils
3.vidusskola,
Daugavpils
pilsētas Izglītības
pārvalde

Latgales Centrālās bibliotēkas 3.stāvā
(Rīgas iela 22A), plkst.15.00-17.00

L. Smikova

Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu
centrs “Jaunība”
plkst. 15.30
1. Atklātā stunda (vidusskolā)
„Matemātika angļu valodā” – J.Pilsudska
Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā,
plkst.9.00 - 9.40

Valsts izglītības
satura centra
projekts „Skola
2030”, Amerikas
Savienoto Valstu
vēstniecība un
Daugavpils
pilsētas Izglītības
pārvaldes
Izglītības satura
nodaļa, MA

Pieteikumi sūtāmi uz e-pastu
alinajeremenko@hotmail.com līdz
26.09.2018.
Informācija pa tālruni 65422483 vai
natalija.oseverova@lcb.lv

2. Kursu nodarbības un atklātā stunda
(pamatskolā) „Dabaszinības angļu valodā”
– Daugavpils 13.vidusskolā, plkst.13.0015.00

Universitātes, Vašingtonā, ASV
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.

08.-12.10.

Skolotāju dienai veltīts svinīgais DPIP
pasākums. Vokālās grupas
„Latvian Voices” koncerts
DPIP
Karjeras nedēļa 2018

Latviešu kultūras centrā, plkst. 15.00
Saskaņā ar KN 2018 programmu
(Baneris DPIP mājas lapā)
Kontaktpersona: S. Čeirāne t. 29196866
un izglītības iestāžu PKK
Rēzekne (reģistrētajiem dalībniekiem)

Latvijas Kultūras kanona
konkurss “Kultūras kanons manā
skolas somā”

VISC, LKA,
DPIP

Kultūras izpratnes un
pašizpausmes mākslā mācību
jomas koordinatoru sanāksme

VISC, Skola 2030 Rīgā

09.-12.10.

Daugavpils pilsētas skolēnu
spartakiāde volejbolā
2003.-2004.g.dz.

10.10.

Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas sēde

Izglītības
Daugavpils Centra vidusskolas sporta zālē,
metodiķis
plkst.15.00
A.Kazakevičs,
Daugavpils
Centra
vidusskolas sporta
skolotājs
M.Sergejevs
PPMK vadītāja
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00
T. 65420332
M.Lazdāne
Ventspils ielā 20,
I.Upe
plkst. 13.00

09.10.

Seminārs sociālajiem
pedagogiem
„Ģimenes atbalsta centrā”

11.10.
12.10.

12.-13.10.

Skolu bibliotekāru sanāksme
Daugavpils pilsētas skolu 7.
klases skolniekiem spēle “Es
esmu skolotājs”

DPIP
L. Smikova

DPIP bibliotēkā, plkst. 14.30
Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu
centrs “Jaunība” plkst. 15.30

Praktiska darbnīca mācību
atbalsta materiālu izveidei
matemātikā „Atgādnes
matemātikā” 1.nodarbība

DPIP
S.Mickeviča,
J.Azareviča

Plkst.16.00 IP 9.kab.

Praktiskā nodarbība
„Pirmsskolas izglītības iestāžu –
DSPAC skolas sadarbība.
Mācību pēctecība”.

DSPAC direktore
M.Raičonoka
Metodiķe
I.Valentanaviča

Labo darbu festivāls Latgales
reģiona izglītības iestādēm
B programmas kursi
“ Pedagogs karjeras konsultants”
(individuālās konsultēšanas

A.Jurģīte

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības
centrs, Abavas 1
Plkst.09.30 (aktu zālē).
Ar iepriekšējo pieteikumu
edwa2003@inbox.lv
Rēzekne

IZM,
Daugavpils
Universitāte

Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1,
418. auditorija,
Piektdien no plkst.14.00 – 17.00,

kompetenču apguvei)
Latvijas Matemātikas skolotāju
apvienības konference
Latvijas Fizikas skolotāju
asociācijas gada konference
Baltijā lielākā specializētā
ārzemju izglītības izstāde
vidusskolēniem „Starptautiskās
izglītības dienas”. Semināru
valoda: angļu
LU Jauno fiziķu skolas nodarbība
„Auksto lietu fizika” 10.-12.klašu
skolēniem

LMSA

Sestdien no plkst. 9.00 – 16.00
Kontaktpersona: S. Čeirāne, t. 29196866
Grupa nokomplektēta!
Cēsis

LFSA

Līgatne

MA, DPIP, Baltic
Council for
International
Education

Radisson Blu Hotel Latvija, konferenču
centrā, Elizabetes ielā 55, Rīgā,
plkst.10.00-17.00
Ieeja bez maksas
www.balticcouncil.org
Rīga, Zeļļu iela 25

Dalība profesionālās pilnveides
izglītības programmas
”Panākumu Universitāte”
seminārā “Mērķu plānošanas un
sasniegšanas sekmējošie un
kavējošie faktori”

DPIP
S. Čeirāne
I. Uţule

Biznesa augstskola “Turība”,
Graudu iela 68,
Izbraukšana plkst. 6.00 no Vienības
laukuma
Kontaktpersona: S. Čeirāne, t. 29196866

Seminārs Daugavpils
12.vidusskolas latviešu valodas
un literatūras skolotājiem
„Darbs ar tekstu kompetenču
izglītības kontekstā”
Atbalsta seminārs informātikas
skolotājiem „Valsts pārbaudes
darba informātikā analīze,
problēmas, iespējamie risinājumi”
Ir mainīta norises vieta!
Atbalsta seminārs krievu un
franču valodas skolotājiem
„Interaktīvie darba rīki, mācību
resursi un to pielietošana mācību
procesā”

I.Bohāne

Daugavpils 12.vidusskolā plkst.15.00

DPIP

DPIP 9. kab., plkst.16.00
Daugavpils Centra vidusskola,
402.kab.,plkst.16.00

J.Azareviča,
M.Ţilinska

Daugavpils
3.vidusskolā
plkst.15.30.
27.kab.
Vietu skaits ierobeţots!
Pieteikumus sūtīt marija.zilinska@inbox.lv
līdz 10.10.
Piedalīšanās brīvprātīga!

Sociālās un pilsoniskās jomas
koordinatoru sanāksme

VISC

Rīga

16.-19.10.

Daugavpils pilsētas skolēnu
spartakiāde dambretes spēle
1.- 9.klases.

Daugavpils pilsētas Šaha klubs, plkst.15.00

17.10.

Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas sēde

Izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
pilsētas Šaha
kluba treneris
S.Krivihs
PPMK vadītāja

13.10.

14.10.
15.10.

!
16.10.

Latgales reģiona finālsacensības

LU, DPIP

Izglītības

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00
T. 65420332
Daugavpils Centra vidusskolas sporta zālē,

volejbolā 2000.-2002.g.dz.

Matemātiskā spēle – konkurss
6.klašu skolēniem “EKO
MATEMĀTIKA”
Pilsētas konkurss zēniem
“Diţpuika 2019” 1.kārta (sports)
Pasākums 2.klašu skolēniem
“Mācies mācīties.”

18.10.

!

Skolu māsu seminārs
Ir mainīta norises vieta!
Matemātikas, Dabaszinātņu un
Tehnoloģiju mācību jomu
koordinatoru seminārs
Baltijas valstu vācu valodas
skolotāju konference

18.-21.10.

Līdz 19.10.

Iesniegt darbus R.Blaumaņa
literārās prēmijas 14.konkursam

19.10.

Konference “Mācību vides
pielāgošana izglītojamam,
kuram ir speciālās vajadzības”.

!

19.-20.10.

Latviešu valodas (izglītības
iestādēm, kas īsteno
mazākumtautību izglītības
programmu) 35.olimpiāde 7.8.klašu skolēniem (2.posms
(pilsētas posms))
A.Puškina liceja dienai veltīta
bērnu daiļrades darbu krājuma
veidošana
B programmas kursi
“ Pedagogs karjeras konsultants”

metodiķis
Sporta skolas sporta zālē, plkst.10.00
A.Kazakevičs,
Daugavpils
Centra
vidusskolas sporta
skolotāji
M.Sergejevs
Daugavpils
Daugavpils 10.vidusskola, Tautas iela 11,
10.vidusskola
aktu zāle, plkst.15.00
A.Smoļakova
Daugavpils
9.vidusskolas
sākumskolas
skolotāji

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola
sporta zāle, plkst.15.00
Daugavpils 9.vidusskolas (18.novembra
iela 47) aktu zālē plkst 13.30.
Pieteikumus sūtīt līdz 12.10.
jūlija.jakusevica@gmail.com

DPIP veselības
DPIP, 9.kab., plkst.14.00
veicināšanas
Saskaņas pamatskolā no plkst.14.00-15.00
koordinētājs
R.Bespjatnijs
VISC, Skola 2030 Rīga
Latvijas Vācu
valodas skolotāju
asociācija
R.Blaumaņa
memoriālais
muzejs „Braki”,
Ērgļu novada
pašvaldība,
biedrība
„R.Blaumaņa
kultūrvēsturiskais
mantojums”,
I.Bohāne,
skolotāji
DSPAC direktore
M.Raičonoka
Metodiķe
I.Valentanaviča
VISC, I.Bohāne,
skolotāji,
Daugavpils
Krievu
vidusskola-liceja
latviešu valodas
MK
M.Ţilinska

IZM,
Daugavpils

Lībeka, piedalās skolotājas J.Sardiko un
Ļ.Deļmuhamedova
Skatīties kārtību
www.izglitiba.daugavpils.lv sadaļā
Metodiskais darbs!
Plašāka informācija:
www.braki.lv

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības
centrs, Abavas 1
Plkst.09.30 (aktu zālē).
Ar iepriekšējo pieteikumu
edwa2003@inbox.lv
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs,
plkst.10.00, reģ. no 9.45 (pieteikt līdz 6
dalībniekiem līdz 12.10.)
* DPIP 9.kab.no plkst.14.30 olimpiādes
darbu vērtēšana.
* Saskaņas pamatskolā no plkst.14.30
olimpiādes darbu vērtēšana.
Materiālus sūtīt elektroniski
marija.zilinska@inbox.lv līdz 19.10
Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1,
418. auditorija,

20.10.
21.10.
22.10.

(individuālās konsultēšanas
kompetenču apguvei)

Universitāte

A līmeņa pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides
programmas kursi

PIKC
DDMV PIKC DDMV “Saules skola” Saules ielā
“Saules skola”
6/8, 3.stāvs, no pl.10.00-14.30. Kursus
vada Dace Pudāne, mākslas maģistre.
Kursu noslēgumā tiks izsniegta apliecība.
Dalības maksa 12 Euro
Pieteikumus
sūtīt
uz
e-pastu
digna.g@inbox.lv
līdz 17.oktobrim
Norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un
mācību iestādi, kurā strādā.
DPIP, S.Gabrāne DPIP 9.kab. plkst.10.30-12.00.
DU jaunajā korpusā Parādes ielā 1,
301.kab.,
plkst.10.30-12.00.
DPIP
DPIP, saskaņā ar rīkojumu

“Krāsu mācības pamati
tekstilizstrādājumos un apģērbā”
(6 stundas)

!
22.-26.10.

23.10.

Seminārs ģeogrāfijas
skolotājiem “Kompetenču pieeja
ģeogrāfijas satura realizēšanā”
Ir mainīta norises vieta!
Izglītības iestāţu darba plānu
apstiprināšana
Zinātniski praktiskā konference
“SPORTS UN IZGLĪTĪBA”

18. Ikgadējā Latgales angļu
valodas skolotāju metodiskā
konference „Competence-based
Teaching and Learning –
Gateway to Learner’s Success”
("Uz kompetencēm balstīta
mācīšana un mācīšanās – ceļš uz
izglītojamā panākumiem")

Daugavpils
Universitātes
Izglītības un
vadības fakultātes
sporta katedra,
izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs
DPIP, MA,
LATE,
Daugavpils
Centra vidusskola

Piektdien no plkst.14.00 – 17.00,
Sestdien no plkst. 9.00 – 16.00
Kontaktpersona: S. Čeirāne, t. 29196866
Grupa nokomplektēta!

Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1

Daugavpils Centra vidusskolā
Dalībnieku reģistrēšana konferences dienā
no plkst.8.45.
Konferences laiks plkst.9.30-16.00
Pieteikšanās tiešsaistē:
http://ejuz.lv/avkonf2018
KLAUSĪTĀJU reģistrēšana līdz
16.10.2018
ZIŅOTĀJU reģistrēšana līdz 11.10.2018.

24.10.

Kontakttālrunis: 26857793 (Ilona
Ustinova)
6.Latgales novada Publiskās runas Daugavpils Valsts Daugavpils Universitātē plkst.10.00
konkurss vidusskolēniem
ģimnāzijas
Skatīties kārtību
latviešu/latgaliešu valodā
latviešu valodas
www.izglitiba.daugavpils.lv sadaļā
„Taiseits Latgolā”
un literatūras MK Metodiskais darbs
Pašvaldības pedagoģiski
PPMK vadītāja
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
medicīniskās komisijas sēde
plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00
T. 65420332
Latgales reģiona valodu (dzimtās DPIP latviešu un
Daugavpils Centra vidusskolā no
un mazākumtautību)
krievu valodas
plkst.10.00 līdz plkst.16.00.

skolotāju III Valodu simpozijs
„Valodas loma kompetenču
izglītībā”

A līmeņa pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides
programmas kursi
“Materiālu otrreizēja izmantošana
mājturības stundās” (8 stundas)

Sagaidot Latvijas 100 - gadi,
Latgales reģiona vēstures
skolotāju ideju tirdziņš “Mana
vērtīgākā Latvijas vēstures
stunda”
III Latgales reģiona valodu
(dzimtās un mazākumtautību)
skolotāju Valodu simpozijs
„Valodas loma kompetenču
izglītībā” (skatīties kārtību)

Mājturības un tehnoloģiju
skolotājiem meistarklase “Latvju
raksti mālā”
25.10.

!

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

Dalībnieku reģistrācija un grāmatu
tirdziņš no plkst.9.00.
Kārtība: www.izglitiba.daugavpils.lv
Pieteikties līdz 10.10. tiešsaistē
https://docs.google.com/forms/d/1GsXLC
QFZ
fgriqeAseO0jGy3NEqjYTbOyGZwg8oUJ
V8s/edit
Ziņotāji līdz 10.10. iesniedz metodiskos
darbus elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv)
PIKC
DDMV PIKC DDMV “Saules skola” Saules ielā
“Saules skola”
6/8, 104.kab. no pl.10.00-16.00. Kursus
vada Māris Šaršūns, mākslas maģistrs.
Kursu noslēgumā tiks izsniegta apliecība.
Dalības maksa 16 Euro
Pieteikumus
sūtīt
uz
e-pastu
digna.g@inbox.lv
līdz 19. oktobrim
Norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un
mācību iestādi, kurā strādā.
DPIP, Daugavpils Daugavpils 12.vidusskola plkst.10.00
vēstures skolotāju
Pieteikties līdz 10.10. signita.g@inbox.lv
MA

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

Pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju sanāksme
Ir mainīta norises vieta!

DPIP

Seminārs Daugavpils
13.vidusskolas latviešu valodas
un literatūras skolotājiem
„Darbs ar tekstu kompetenču
izglītības kontekstā”
Vizuālās mākslas skolotājiem
meistarklase “Latvju raksti mālā”

I.Bohāne

U.Gura

Vācu valodas skolotāju seminārs MA, M.Baklāne,
”Ceļā uz kreatīvu vācu valodas
J.Sardiko

Daugavpils Centra vidusskolā no
plkst.10.00 līdz plkst.16.00, reģ. un
grāmatu tirdziņš no plkst.9.00.
Pieteikties tiešsaistē
https://docs.google.com/forms/d/1GsXLCQ
FZfgriqeAseO0jGy3NEqjYTbOyGZwg8oU
JV8s/edit (ziņotāji arī iesniedz metodiskos
darbus elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv) līdz 10.10.
Daugavpils Māla Mākslas Centrs,
18.Novembra ielā 8
plkst.11.00
Biļetes cena - 3,50 eiro
DPIP, Saules ielā 7, plkst.8.30
PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskolā "Saules skola"" (Saules ielā 6/8,
3.stāvā) plkst.8.30
Daugavpils 13.vidusskolā plkst.10.00

Daugavpils Māla Mākslas Centrs
18.Novembra ielā 8
plkst.11.00
Biļetes cena -3,50 eiro
Skolotājas J.Sardiko pieredze.
PIKC Daugavpils Tehnikums, 214.kab.,

mācīšanu”. Pedagogu sadarbība
skolēnu kompetenču attīstīšanai.

26.10.

!

!

26.-27.10.

27.10.
28.10.
29.10.
30.10.

31.10.

Izglītības iestāžu direktoru
sanāksme
Ir mainīta norises vieta!

DPIP

Mācību seminārs „Skolēnu
lasītprieka veicināšana”

LNB, LCB

Latvijas skolotāju 5.kausa izcīņas
turnīrs volejbolā 3+3

LSSF, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
Stropu
pamatskolas attīstības centra
sporta skolotājs
J.Deņisovs
I.Bohāne
sadarbībā ar LNB
Bērnu literatūras
centru un
sadarbībā ar
Latgales Centrālo
bibliotēku

Lasīšanas veicināšanas
programmu inovāciju seminārs
latviešu valodas un literatūras
skolotājiem (4 stundas, tiks
izsniegts sertifikāts).Īpaši aicināti
skolotāji, kuri piedalās Bērnu
ţūrijā, kā arī tie, kuri pērn aktīvi
iesaistījās Skaļās lasīšanas
organizēšanā skolās
B programmas kursi
“ Pedagogs karjeras konsultants”
(individuālās konsultēšanas
kompetenču apguvei)

Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī,
plkst.13.00.
Pieteikties elektroniski uz
maijabaklane@inbox.lv līdz 19.10.2018.
DPIP, Saules ielā 7, plkst.8.30
PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskolā "Saules skola"" (Saules ielā 6/8,
3.stāvā) plkst.8.30
Latgales Centrālajā bibliotēkā,
Rīgas ielā 22A
Pieteikties elektroniski līdz 12.10.
lena.stank@inbox.lv (laiks tiks precizēts)
Koknesē, Kokneses sporta hallē
(Parka ielā 27)

Latgales Centrālajā bibliotēkā,
Rīgas ielā 22a.
! Pieteikties līdz 11.10.
Laiks tiks precizēts vēlāk.
Reģistrēties semināram elektroniski
anna.pakere@lcb.lv, norādot vārdu,
uzvārdu, izglītības iestādi, ieņemamo
amatu.

Baltijas starptautiskā Humānās
pedagoģijas konference Klaipēdā

V.Rudņeva

Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1,
418. auditorija,
Piektdien no plkst.14.00 – 17.00,
Sestdien no plkst. 9.00 – 16.00
Kontaktpersona: S. Čeirāne, t. 29196866
Grupa nokomplektēta!
Klaipēdā

Valsts Angļu valodas olimpiāde
10.-12.kl. skolēniem – 2.posms
(pilsētas posms)
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas sēde

DPIP, MA,
Daugavpils
10.vidusskola

Daugavpils 10. vidusskolā, plkst.10.0012.00
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30

PPMK vadītāja

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz 12.00, no
plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00
T. 65420332
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē,
9.kab., no plkst.14.30

IZM,
Daugavpils
Universitāte

Valsts Angļu valodas olimpiādes DPIP, MA
10.-12.kl. skolēniem vērtēšana
Pilsētas konkurss zēniem
A.Labute
“Diţpuika 2019” 2.kārta
(tehniskās jaunrades uzdevumi)
Matemātikas skolotāju MK

DPIP

Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu
centrs “Jaunība” A.Pumpura17, plkst.15.00

Daugavpils Centra vidusskola,

vadītāju sanāksme
„2017./2018.m.g. Valsts
pārbaudes darbu matemātikā
analīze, problēmas, iespējamie
risinājumi”

307.kab., plkst.15.30

Ciklogramma novembrim
Datums
01.11.
02.11.

03.11.
04.11.
05.11.

06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.

Pasākums

Kas organizē

Vieta, laiks, piezīmes

Latviešu valodas un literatūras
skolotāju pieredzes apmaiņas
brauciens uz Madonu

I.Bohāne

Izbraukšana plkst.7.00 no viesnīcas
„Latgola”.
Pieteikties elektroniski (1-2 dalībnieki no
skolas, vietu skaits ierobežots)
ilona.bohane@inbox.lv līdz 12.10.
Priekšroka MK vadītājiem!!!

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

I.Bohāne,
T.Lavrecka
(Daugavpils
Krievu
vidusskola-licejs)

DPIP 9.kab.,
plkst. 15.30
Aicināti skolotāji, kas strādā 9.klasēs.
Pieteikties elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv līdz 31.10.

A līmeņa pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides
programmas kursi

PIKC DDMV
“Saules skola”

PIKC DDMV “Saules skola” Saules ielā
6/8, 3.stāvs, no pl.10.00-14.30. Kursus
vada Dace Pudāne, mākslas maģistre.
Kursu noslēgumā tiks izsniegta apliecība.

“Kompozīcijas izteiksmes
līdzekļu pielietošana
tekstilizstrādājumos un
aksesuāros” (6 stundas)

Dalības maksa 12 Euro
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu
digna.g@inbox.lv līdz 6. novembrim
Norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un
mācību iestādi, kurā strādā.

11.11.

