NOTIKUMU KALENDĀRS_novembris_2021
Datums

Pasākums

Oktobrisnovembris

Pilsētas 9.-12.klašu
skolēnu konkurss
“Daugavpils medicīnas
vēsture. Reproduktīvā
veselība”

26.11.

Latviešu valodas
(izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību
izglītības programmu)
38.valsts olimpiādes
7.-8.klašu skolēniem
(valsts posma 1.kārta)
Izglītības iestāžu
direktoru darba
sanāksme
Express Publishing
izdevniecības
metodiskais vebinārs
angļu valodas un CLIL
skolotājiem “Transversal
Skills in ELT” (Caurviju
prasmes angļu valodas
stundās). Vebināra
vadītāji: Lielbritānijas
eksperts S.Livers,
T.Ginzburga, Express
Publishing izdevniecības
konsultante
Skola2030 Sociālā un
pilsoniskā mācību joma
konsultācija “Sociālo
zinību 7.-9.klasei
skolotājiem attālināto
mācību aktualitāte: 7.klase
– brīvprātīgo darbs,
8.klase – produkts, 9.klase
– cilvēktiesību kampaņa”
(piedalās Skola2030
eksperte S.Lauzēja)
VII pasaules diktāts
latviešu valodā

27.11.

LKVLPA ikgadējā

Kas organizē
Veselības
veicināšanas un
izglītošanas
biedrība,
bioloģijas,
dabaszinību
skolotāji, klašu
audzinātāji
VISC, I.Bohāne

Norises vieta,
laiks

Piezīmes
Piedalīšanās
brīvprātīga.
Nolikums tiks nosūtīts
individuāli e-pastā

Par norises vietu un
laiku tiks paziņots
vēlāk

Dalībnieki tiks paziņoti
vēlāk.
Valsts olimpiādes
kārtība pieejama šeit:
https://www.visc.gov.lv/lv/
media/14936/download

DPIP

ZOOM platformā;
plkst.8.30

I.Ustinova
(DPIP, MA),
T.Ginzburga
(Express
Publishing)

Tiešsaistē;
no plkst.15.00 līdz
plkst.18.00

Reģistrēties līdz 19.11.
Reģistrācijas saite:

Skola2030

ZOOM platformā;
plkst.15.00

Reģistrācijas saite:

Tīmekļvietnē
“raksti.org”;
Latvijas Radio 1
raidījumā „Kultūras
Rondo”; Latvijas
Televīzijā;
sabiedrisko mediju
portālā „LSM.lv”;
plkst.12.15
ZOOM platformā;

Vairāk informācijas:
https://raksti.org/ un

raksti.org

https://ej.uz/EP2610

Saite semināram visiem
reģistrētajiem
dalībniekiem tiks
nosūtīta e-pastā

https://domaundari.lv/fm/so
cpils-kons-26112021/

https://www.facebook.com/
diktats

Pieejas saite atrodama

konference
28.11.
29.11.

30.11.

!

Skola2030
Inženierzinības
konsultācija “Dalīšanās
pieredzē (pamatskola)”
Skola2030 Teātra
māksla konsultācija
(piedalās Skola2030
ekspertes I.Krišāne,
Z.Bēķe)
Teorētiski praktisks
seminārs valodu (krievu,
poļu, vācu, franču
valodas) skolotājiem
„Pašvadīta mācīšanās”

Skola2030

Skola2030

DPIP,
I.Ustinova,
M.Žilinska

Plkst.10.00

www.lapryal.lv

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Reģistrācijas saite:

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Reģistrācijas saite:

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Piedalīšanās
brīvprātīga!
Pieteikties līdz 22.11.
elektroniski
marija.zilinska@inbox.lv.
Pieejas adrese:

https://domaundari.lv/fm/inz
enier-kons-29112021/

https://domaundari.lv/fm/tea
tris-kons-29112021/

https://us02web.zoom.us/j/3
785000093

Skola2030 Ķīmija
konsultācija (piedalās
Skola2030 eksperti
L.Lasmane, E.Miglinieks)
Skola2030 Vizuālā
māksla konsultācija
(piedalās Skola2030
eksperte A.Avotiņa)
Tikšanās ar Pusaudžu
resursu centra
Daugavpils filiāles
pārstāvjiem

Skola2030

Skola2030

PRC un DIIAC

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Meeting ID: 378 500
0093
Reģistrācijas saite:
https://domaundari.lv/fm/ki
mkons-30112021/

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Reģistrācijas saite:

ZOOM platformā;
plkst.15.00

Pieteikties līdz 26.11.,
rakstot uz tālr.27066595

https://domaundari.lv/fm/viz
uala-kons-30112021/

NOTIKUMU KALENDĀRS_decembris_2021
Datums
1.12.

2.12.

Pasākums
Seminārs latviešu
valodas un literatūras
skolotāju MA un
bilingvālās izglītības
koordinatoru MA
vadītājiem
„Individualizēta un
diferencēta pieeja mācību
satura apguvē”
Krievu valodas
(svešvalodas un
mazākumtautības valodas)
valsts 24.olimpiādes
8.-12.klašu skolēniem
novada posms

Kas organizē

Norises vieta,
laiks

Piezīmes

DPIP,
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
no plkst.15.30 līdz
lkst.17.00

Pieslēgšanās saite

VISC,
LKVLPA,
DPIP

Tiešsaistes vietnē:
edu.lu.lv

Skatīties kārtību:

https://us02web.zoom.us/j/8
9531300656

https://www.visc.gov.lv/lv/med
ia/15211/download

