Ciklogramma_NOVEMBRIM_2020
Pasākums

Datums
3.11.

4.11.

!

4.-11.11.

5.11.

Kas organizē

Norises vieta,
laiks

Piezīmes

Latviešu valodas
skolotāju darba grupa
„Materiālu izstrāde
7.klasei LVM”
Seminārs fizikas un
ķīmijas skolotājiem
“Integrētais temats
“Atoma un vielas
uzbūve””
Angļu valodas valsts
50.olimpiāde
10.-12.klašu skolēniem
(2. (pilsētas) posms)

DPIP,
S.Mickeviča

DPIP, 9.kab.;
plkst.15.30

DPIP, MA

ZOOM platform;
plkst.16.00

Pieejas adrese:

Olimpiādes grozīta
kārtība:

Latviešu valodas
skolotāju darba grupa
„Materiālu izstrāde
1.klasei LVM”
Profesionālās
pilnveides kursi
“Izpratnes pilnveide par
karjeras iespējām un tās
integrēšana izglītības
procesā” (A programma,
1.nodarbība)
Atcelts līdz karantīnas
beigām!
Darbseminārs 10.klašu
sociālās un pilsoniskās
jomas skolotājiem
“Atpakaļvērstā
plānošana. 2.temats”
Pašvaldības
pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde
43. valsts bioloģijas
olimpiādes
9.-12.klasēm
1.kārta (skolas posms)
Seminārs krievu
valodas (svešvalodas)
skolotājiem „Krievu
valodas centralizētā
eksāmena 12.kl.
rezultātu analīze”
Latviešu valodas
skolotāju darba grupa
„Materiālu izstrāde
4.klasei”

DPIP,
S.Mickeviča

Tiešsaistē,
Daugavpils skolās;
no plkst.10.00 līdz
plkst.14.00;
(reģistrācija no
plkst.9.30)
DPIP, 9.kab.;
plkst.15.00

VISC, DPIP,
Daugavpils
pilsētas
vidusskolas

DPIP sadarbībā
ar LLU
Mūžizglītības
centru

https://us02web.zoom.us/j/8
4486433247

https://www.visc.gov.lv/site
s/visc/files/content/olimpiad
es/kartiba/angl_val_50.pdf

Norises laiki un vieta
tiks precizēti! Grupas
dalībnieki tiks
informēti!
Sīkāka informācija:
Santa Čeirāne
tālr.29196866

DPIP,
S.Gabrāne

ZOOM platformā;
no plkst.16.00 līdz
plkst.17.30

Pieejas saite tiks
izsūtīta 02.11.

PPMK vadītāja

DPIP

T.Baranovska,
skolas

Skolās

Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.65420332 vai
27066595
Olimpiādes kārtība:

M.Žilinska

DPIP, 9.kab.;
plkst.16.00

DPIP,
S.Mickeviča

DPIP, 6.kab.;
plkst.15.00

https://www.visc.gov.lv/site
s/visc/files/content/olimpiad
es/kartiba/biologija_43.pdf

Tiek aicināti krievu
valodas (svešvalodas)
skolotāji

!
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.

10.11.

11.11.

!

Matemātikas skolotāju
MK vadītāju sanāksme
„2019./2020.m.g. Valsts
pārbaudes darbu
matemātikā analīze,
problēmas, iespējamie
risinājumi”
Profesionālās
pilnveides kursi
“Izpratnes pilnveide par
karjeras iespējām un tās
integrēšana izglītības
procesā” (A programma,
2.nodarbība)
Atcelts līdz karantīnas
beigām!
Vebinārs skolotājiem
“Kā motivēt
nemotivējamus bērnus?”
(vad. L.Bērziņa)

DPIP, MA

MA vadītāja
A.Jurģīte

Tiešsaistē;
no plkst.15.00 līdz
plkst.16.30

Grupa nokomplektēta

2019./2020.m.g.Valsts
eksāmena latviešu
valodā 9.klasei (LVM)
rezultātu analīze
Metodiskais seminārs
krievu, vācu, franču
valodas skolotājiem
„Sasniedzamo rezultātu
plānošana un
īstenošana”
Latviešu valodas
skolotāju darba grupa
„Materiālu izstrāde
10.klasei”
Daugavpils pilsētas
angļu valodas
burtošanas konkursa
„Spelling Bee” 9.12.klašu skolēniem
pilsētas fināls

DPIP,
I.Bohāne,
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Pieteikties līdz 04.11.,
sūtot informāciju uz
e-pastu

Tālākizglītības kursi
Sociālās un pilsoniskās
jomas skolotājiem
vidusskolā. 3.nodarbība
Latviešu valodas un
literatūras MA darba
grupas „Piloteksāmena
9. un 12.klasei izstrāde”
Seminārs sociālajiem
pedagogiem „Pilsoniskā
audzināšana”

DPIP,
S.Gabrāne

ZOOM platform;
plkst.15.30

DPIP sadarbībā
ar LLU
Mūžizglītības
centru

Pieejas adrese:
https://us02web.zoom.us/j/8
4976595085

Norises laiki un vieta
tiks precizēti! Grupas
dalībnieki tiks
informēti!
Sīkāka informācija:
Santa Čeirāne
tālr.29196866

silvija_mic@inbox.lv

J.Azareviča,
M.Žilinska

ZOOM platformā;
pkst.16.00

Pieteikties līdz 06.11.
elektroniski
marija.zilinska@inbox.lv.

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
e-pastā
DPIP,
S.Mickeviča

DPIP, 9.kab.;
plkst.15.30

LCB ASV
informācijas
centrs, MA,
DPIP

LCB ASV
informācijas centrā;
9.-10.klases no
plkst.15.00 līdz
plkst.16.00;
11.-12.klases no
plkst.16.30 līdz
plkst.17.30
ZOOM platformā;
no plkst.16.00 līdz
plkst.18.00

DPIP,
S.Mickeviča

DPIP, 9.kab.;
plkst.15.30

M.Lazdāne,
I.Bogatā

DPIP, 9.kab.;
ZOOM platformā;
plkst.14.00

Finālistu vārdi un
uzvārdi, vecuma
kategorija, skola jāsūta
elektroniski līdz 06.11.
uz e-pastu
diana.celitane@lcb.lv

Pieejas saite tiks
izsūtīta 09.11.

Pieejas saite tiks
nosūtīta individuāli

!

!
11.-19.11.
12.11.

Seminārs ģeogrāfijas
skolotājiem “Aktuālais
ģeogrāfijas stundā”
Izglītības iestāžu
bibliotekāru sanāksme
Atcelts!
Pašvaldības
pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde
Izglītības iestādes
bibliotekāru
konsultatīvā diena
Pilsoniskuma nedēļa
skolās
Valsts vācu valodas
51.olimpiāde 10.12.klašu skolēniem.
2.(pilsētas) posms

ZOOM platformā;
no plkst.15.30 līdz
plkst.17.00
DPIP, bibliotēkā;
plkst.14.30

Pieejas saite tiks
izsūtīta 10.11.

PPMK vadītāja

DPIP

DPIP

DPIP bibliotēkā;
no plkst.14.00

Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.65420332 vai
27066595
Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.22064962

Skolas

Skolās

VISC, DPIP

Daugavpils
3.vidusskolā;
plkst.10.00

DPIP,
S.Gabrāne
DPIP

Pieteikumu sūtīt līdz
9.11. M.Žilinskai
(21.kab.) vai
elektroniski
marija.zilinska@inbox.lv

!
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.

Valsts vācu valodas
51.olimpiādes 10.12.klašu skolēniem
darbu vērtēšana
Pieredzes apmaiņas
pasākums pirmsskolas
izglītības iestāžu
vadītāju vietniekiem/
pedagogiem
„26.pirmsskolas
izglītības iestādes labā
prakse pedagogu
sadarbības īstenošanā”
Vebinārs skolotājiem
“Konfliktu risināšanas
prasmes”
(vad. L.Bērziņa)

DPIP

DPIP, 9.kab.;
no plkst.16.00

DPIP,
Daugavpils
pilsētas
26.pirmsskolas
izglītības
iestāde

DPIP, 9.kab.;
plkst.10.00

Viens cilvēks no
iestādes

MA vadītāja
A.Jurģīte

Tiešsaistē;
no plkst.15.00 līdz
plkst.16.30

Grupa nokomplektēta

2019./2020.m.g.Valsts
eksāmena latviešu
valodā 12.klasei
rezultātu analīze

DPIP,
I.Bohāne,
S.Mickeviča

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Pieteikties līdz 12.11.,
sūtot informāciju uz
e-pastu

Pirmsskolu
arodkomiteju
priekšsēdētāju
sanāksme
Skolu, BJC „Jaunība”
arodkomiteju

AO
priekšsēdētāja
S.Orlova

DPIP, 9.kab.;
plkst.13.30

AO
priekšsēdētāja

DPIP, 9.kab.;
plkst.15.30

silvija_mic@inbox.lv

17.11.

18.11.

19.11.

20.11.

!

priekšsēdētāju
sanāksme
Angļu valodas
skolotāju MK vadītāju
sanāksme un atbalsta
vebinārs angļu valodas
skolotājiem
“Centralizētais angļu
valodas eksāmens-2020:
jautājumi un risinājumi”
(vebināra vadītāja
I.Bučinska)

S.Orlova
MA, DPIP

Tiešsaistē;
no plkst.15.00 līdz
plkst.17.00

Latviešu valodas
(izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību
izglītības programmu)
37.valsts olimpiādes
7.-8.klašu skolēniem
(valsts posma 1.kārta)

VISC, I.Bohāne

Izglītības iestādē;
no plkst.10.00 līdz
plkst.12.00,
reģistrēšanās no
plkst.9.45

Dalībnieku skaits nav
ierobežots.
Reģistrācija pirms
vebinārā ir obligāta, ko
var izdarīt līdz 16.11.
Reģistrācijas saite:
https://ej.uz/CE20.
Saite vebināram tiks
izsūtītā pa e-pastu
visiem reģistrētajiem
dalībniekiem
Dalībnieki:
K.Abarasa, D.Junele,
V.Stupiņa, V.Zuboviča
(Daugavpils
3.vidusskola);
N.Kursīte,
A.Maskaļova,
A.Mihailovs,
L.Šaternika
(Daugavpils
Tehnoloģiju
vidusskola-licejs);
A.Čepuļonoka
(Daugavpils Saskaņas
pamatskola);
A.D.Fiļimonovs
(J.Pilsudska
Daugavpils valsts poļu
ģimnāzija).
Valsts olimpiādes
grozīta kārtība
pieejama šeit:
https://www.visc.gov.lv/site
s/visc/files/content/olimpiad
es/kartiba/lat2_37.pdf.

21.11.
22.11.
23.11.

Praktiskais seminārs
pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju
vietniekiem „Bērna
snieguma mērķtiecīga
novērošana un
novērojumu
dokumentēšana”
Profesionālās
pilnveides kursi
“Izpratnes pilnveide par
karjeras iespējām un tās
integrēšana izglītības
procesā” (A programma,
3.nodarbība)

DPIP,
pirmsskolas
izglītības
eksperti

Metodiskais seminārs
krievu, vācu, franču

M.Žilinska

Daugavpils pilsētas
24.pirmsskolas
izglītības iestādē;
plkst.13.00

DPIP sadarbībā
ar LLU
Mūžizglītības
centru

Viens cilvēks no
iestādes

Norises laiki un vieta
tiks precizēti! Grupas
dalībnieki tiks
informēti!
Sīkāka informācija:
Santa Čeirāne
tālr.29196866

DPIP, 9.kab.;
plkst.16.00

Pieteikties līdz 13.11.
elektroniski

valodas skolotājiem
„Didaktiskie modeļi”
Konsultācija
pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju
vietniekiem/
pedagogiem „Mācību
vide SEM (sociāli
emocionālās mācīšanās)
sekmēšanai”
Lasītveicināšanas
programmas “Ģreat
American Authors”
noslēguma pasākums
angļu valodā
Daugavpils pilsētas
Bērnu tiesību
sadarbības grupas sēde
Biznesa simulācijas
spēle TITAN

24.11.

25.11.

!
26.11.

!

!

marija.zilinska@inbox.lv

DPIP,
Daugavpils
pilsētas
24.pirmsskolas
izglītības
iestāde

Daugavpils pilsētas
24.pirmsskolas
izglītības iestādē;
plkst.13.00

Viens cilvēks no
iestādes

LCB ASV
informācijas
centrs, MA,
DPIP

LCB ASV
informācijas centrā;
no plkst.15.30 līdz
plkst.17.00

Pasākuma norise tiks
precizēta līdz 19.11.

M.Lazdāne

DPIP, 2.kab.;
plkst.15.00

N.Kupcovs
sadarbībā ar
JA Latvia

Daugavpils
3.vidusskolā vai
attālināti;
plkst.10.00

Seminārs sociālo
zinību un vēstures
skolotājiem par
vērtēšanu
Pašvaldības
pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde
Pilsētas piloteksāmens
latviešu valodā 9.klases
skolēniem (LVM)
Pārcelts no 26.11.!
Pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju
sanāksme
Pilsētas piloteksāmens
latviešu valodā 9.klases
skolēniem (LVM)
Pārcelts uz 25.11.!
Atbalsta seminārs
fizikas un matemātikas
skolotājiem “Mācīšanās
stratēģijas kompetenču
pieejā balstītā mācību
saturā”
43.valsts bioloģijas
olimpiādes
9.-12.klasēm 2.kārta
(novadu posms)

DPIP,
S.Gabrāne

ZOOM platformā;
no plkst.15.30 līdz
plkst.17.00

PPMK vadītāja

DPIP

S.Mickeviča,
Latviešu
valodas un
literatūras MA
DPIP

Skolās

S.Mickeviča,
Latviešu
valodas un
literatūras MA
DPIP, MA

Skolās

Seminārs direktoru
vietniekiem

MA vadītāja
A.Jurģīte

VISC,
T.Baranovska,
skolas

Sīkāka informācija:
N.Kupcovs
tālr.28782979,
S.Čeirāne
tālr.29196866
Pieejas saite tiks
izsūtīta 23.11.
Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.65420332 vai
27066595

Vieta un laiks tiks
precizēts

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Pieejas adrese:

Tiešsaistē,
Daugavpils skolās;
no plkst.10.00 līdz
plkst.14.00;
reģistrācija no
plkst.9.30
Tiešsaistē;
plkst.15.00

Skolēnu saraksts tiks
izsūtīts individuāli!

https://us02web.zoom.us/j/8
4653165777

Saite tiks izsūtīta
individuāli

27.11.

28.11.
29.11.
30.11.

audzināšanas jomā
MA, DPIP
Express Publishing
izdevniecības
metodiskais vebinārs
angļu valodas un CLIL
skolotājiem “Teaching
in a Time of Change”
kopā ar T.Ginzburgu

Metodiskā
pēcpusdiena latviešu
valodas skolotājiem
„Vērtēšana”

DPIP,
S.Mickeviča

Tiešsaistē;
no plkst.15.00 līdz
plkst.18.00

Dalībnieku skaits nav
ierobežots. Visi
dalībnieki saņems
apliecinājumu par
piedalīšanos binārā.
Reģistrācija pirms
pasākuma ir obligāta,
ko var izdarīt līdz
25.11. (reģistrācijas
saite tiks publicēta līdz
10.11.).
Saite vebināram tiks
izsūtīta pa e-pastu
visiem reģistrētajiem
dalībniekiem.

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Pieteikties līdz 26.11.,
sūtot informāciju uz
e-pastu
silvija_mic@inbox.lv

Ciklogramma_DECEMBRIM_2020
Datums
1.12.
2.12.

3.12.

4.12.
5.12.

Pasākums
Mācību materiālu
izstrādāšana un
koriģēšana krievu
valodā un literatūrā 4.,
7.klasei. 5.nodarbība.
Mācību materiālu
izstrādāšana un
koriģēšana krievu
valodā (svešvalodā) 4.,
10.klasei. 5.nodarbība.

Kas organizē

Norises vieta,
laiks

M.Žilinska

ZOOM platformā

M.Žilinska

ZOOM platformā

Piezīmes
Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
e-pastā katram
1.-4.nodarbības
dalībniekam
Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
e-pastā katram
1.-4.nodarbības
dalībniekam

