Ciklogramma_OKTOBRIM_2020
Datums

Pasākums

28.09.-12.10. Daugavpils
9.vidusskolas skolēnu
mājturības un
tehnoloģiju stundu
darbu izstāde
„Daugavas viļņi”
Starptautiskais skolu
bibliotēku mēnesis

1.-16.10.

9.10.

9.-10.10.

9.-30.10.

10.10.
11.10.
12.10.

“ELT Together”globālais tiešsaistes
profesionālās
pilnveides pasākums
angļu valodas un CLIL
skolotājiem

Kas organizē
T.Romaļska
(Daugavpils
9.vidusskola)

Norises vieta,
laiks

Piezīmes

DPIP, 1.stāvā

Katra bibliotēka pati
izvēlas, kā atzīmēt šo
notikumu
OUP –
Oksforda
Universitātes
izdevniecība,
Lielbritānija

Vebināri notiek katru
dienu tiešsaistē

Vebināru saraksts un
reģistrēšanās:
https://elt.oup.com/feature/g
lobal/elttogether/?dm_i=1Q6R,70H
PN,HT2QL4,S9SDC,1&cc=
lv&selLanguage=lv

Pēc piedalīšanās
vebinārā/os tiks
piešķirts sertifikāts
Piedalās no 15.-32.PII
un Ruģeļu PII.
Vēlams līdzi paņemt
portatīvo datoru

Praktiskais seminārs
pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju
vietniekiem (II.grupa)
„Zoom platformas
lietošanas pamati”
Seminārs mūsdienu
deju kolektīvu
vadītājiem un
koordinatoriem
Tālākizglītības kursi
pirmsskolas
skolotājiem „Latviešu
valodas apguve
pirmskolā lingvistiski
neviendabīgā vidē,
īstenojot kompetencēs
balstītu mācību saturu”
2.modulis
Daugavpils pilsētas
angļu valodas
burtošanas konkurss
„Spelling Bee”
9.-12.klašu skolēniem
pilsētas skolās

DPIP

DPIP, 9.kab.;
plkst.13.00

Ž.Trojāne

VISC (Strūgu ielā 4,
Rīgā)

LVA

Daugavpils Ruģeļu
PII

Grupa nokomplektēta

LCB ASV
informācijas
centrs, DPIP

Daugavpils skolās
(pēc sava individuālā
grafika)

Informācija pa tālruni
65422483 vai
diana.celitane@lcb.lv /
65432102 vai

Darba grupa “7.klase.
Datorikas mācību
stundu tematiskā
plānošana”

DPIP, MA

ilonaustinova@gmail.com

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Pieejas adrese:
https://us02web.zoom.us/j/8
9642986993

12.-13.10.

13.10.

Latviešu valodas
skolotāju darba grupa
„Materiālu izstrāde
10.klasēkm”
Metodiskā darbnīca
skolotājiem „Mācību
darba plānošana
bioloģijā 7.un10.klasē”
Izglītības psihologu
sanāksme “Psihologa
darba specifika Covid 19 izplatības laikā”.
Daugavpils pilsētas
skolēnu spartakiāde
volejbolā 2005.2006.g.dz.
Pārcelts uz nenoteiktu
laiku!

DPIP,
S.Mickeviča

DPIP, 6.kab.;
plkst.15.30

T.Baranovska

ZOOM platformā;
plkst.16.00

T.Laizāne

DPIP, 9. kab.;
plkst. 9.00

Izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
Centra
vidusskolas
sporta skolotājs
M.Sergejevs
Radošā darbnīca angļu MA, DPIP
valodas skolotājiem
“Programma un mācību
materiāli 1.klasēs”

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli epastā

Daugavpils Centra
vidusskolā, sporta
zālē;
plkst.15.00

DPIP, 9.kab.;
no plkst.15.30 l\idz
plkst.17.00

Tiek aicināti 1-2
skolotāji no skolas.
Obligāti paņemt līdzi
mācību grāmatu un
tematisko plānu.
Reģistrēties līdz 4.10.
elektroniski:
https://ej.uz/AVdarbnicu

Reģistrācija pirms
pasākuma ir obligāta

14.10.

Seminārs skolēnu
skolu teātru režisoriem
LIZDA Daugavpils
pilsētas AO padome

Interesenti

Izglītības iestāžu
bibliotekāru
konsultatīvā diena
Latgales reģiona
finālsacensības
volejbolā 2002.2004.g.dz.
Pārcelts uz nenoteiktu
laiku!

DPIP

Latviešu valodas
skolotāju darba grupa
„Materiālu izstrāde
1.klasēs LVM”
“Biznesa mēnesis
Latgalē “. Motivācijas
pasākums Daugavpilī
Nodarbības atceltas
līdz karantīnas

S.Orlova

VISC (Strūgu ielā 4,
Rīgā)
DPIP, 9.kab.;
plkst.13.30 un
plkst.15.00
DPIP bibliotēkā;
no plks.14.00

Izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
Centra
vidusskolas
sporta skolotāji
M.Sergejevs,
BJSS treniris
F.Najdenoks
DPIP,
S.Mickeviča

Daugavpils Centra
vidusskolas sporta
zālē, Sporta skolas
sporta zālē,
plkst.10.00

DPIP sadarbībā
ar LUC

RISEBA Daugavpils
filiālā (Mihoelsa ielā
47), 1.stāva zālē;
plkst.14.00

plkst.13.30 – PII
plkst.15.00 – skolas
Pēc iepriekšēja
pieraksta pa
tālr.22064962

DPIP, 6.kab.;
plkst.15.00
Informācija un
pieteikšanās pie skolu
pedagogiem-karjeras
konsultantiem.
Sīkāka informācija:

beigām!
15.10.

15.-16.10.

16.10.

17.10.

18.10.
19.10.

Darba grupa “7.klase.
Inženierzinību mācību
stundu tematiskā
plānošana”
Seminārs Daugavpils
pilsētas skolu
direktoru vietnieku
audzināšanas jomā.
Pārcelts no 08.10.!
Daugavpils pilsētas
skolēnu spartakiāde
volejbolā 2005.2006.g.dz.
Pārcelts uz nenoteiktu
laiku!
Latviešu valodas
(izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību
izglītības programmu)
37.valsts olimpiādes
7.-8.klašu skolēniem
(pilsētas posms).

DPIP, MA

ZOOM platformā;
plkst.15.30

A.Jurģīte,
A.Jansone

Tiešsaistē;
plkst.15.00

Izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
Centra
vidusskolas
sporta skolotājs
M.Sergejevs
VISC, I.Bohāne

Daugavpils Centra
vidusskolā, sporta
zālē;
plkst.15.00

No plkst.10.00 līdz
plkst.11.00; ierašanās
tikai no plkst.9.40!
1) Daugavpils
Saskaņas pamatskolā,
aktu zālē (Daugavpils
Saskaņas pamatskola,
Daugavpils Centra
vidusskola,
Daugavpils
3.vidusskola);
2) Daugavpils
Tehnoloģiju
vidusskolā-licejā,
aktu zālē (Daugavpils
Tehnoloģiju
vidusskola-licejs,
Daugavpils
13.vidusskola;
Daugavpils
10.vidusskola,
J.Pilsudska
Daugavpils valsts
poļu ģimnāzija)
DPIP, 9.kab.;
plkst.15.00

Latviešu valodas
(izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību
izglītības programmu)
37.valsts olimpiādes
7.-8.klašu skolēniem
(pilsētas posma) darbu
vērtēšana
Informatīvs seminārs
bērnu un jauniešu
folkloras kopu
vadītājiem

VISC, I.Bohāne

J.Vucēna
L.Vaivode

VISC (Strūgu ielā 4,
Rīgā)

Seminārs latviešu

DPIP,

DPIP, 9.kab.;

Santa Čeirāne
tālr.29196866
Pieejas adrese:
https://us02web.zoom.us/j/8
4829244349

Valsts olimpiādes
kārtība pieejama šeit:
https://www.visc.gov.lv/site
s/visc/files/content/olimpiad
es/kartiba/lat2_37.pdf.

Līdz 02.10. elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv

atsūtīt šādu
informāciju,
noformējot tabulā:
1)skola; 2)skolēna
vārds, uzvārds; 3)klase;
4)skolotāja vārds,
uzvārds, kurš
sagatavoja skolēnu;
5)skolotāja vārds
uzvārds, kurš
piedalīsies darbu
vērtēšanā (uz 5
skolēniem 1 vērtētājs)

Piedalās skolu
pieteiktie pedagogi (uz
5 skolēniem 1 vērtētājs)

Piedalās viens skolotājs

!
19.-20.10.

19.-23.10.

20.10.

20.-22.10.

valodas skolotājiem,
kuri strādā 1.klasēs
(LVM)
Metodiskā darbnīca
skolotājiem „Mācību
darba plānošana un
atbalsta materiāli
dabaszinībās 4.klasei”
Seminārs latviešu
valodas skolotājiem,
kuri strādā 4.klasēs
(LVM)
Seminārs Latvijas
izglītības iestāžu
pūtēju orķestru
diriģentiem
Mūsdienu deju
kolektīvu vadītāju
profesionālās
kompetences
pilnveides 36 stundu
kursi
Daugavpils pilsētas
Bērnu tiesību
sadarbības grupas sēde
Latvijas skolotāju
7.kausa izcīņas turnīrs
volejbolā (3+3)

Darba grupa “7.klase.
Matemātikas mācību
stundu tematiskā
plānošana”
Darba grupa “10.klase.
Matemātikas mācību
stundu tematiskā
plānošana”
Tālākizglītības kursi
sociālo zinātņu un
vēstures skolotājiem
“Mācību saturs,
attīstāmās prasmes un
ieradumi sociālajā un
pilsoniskajā jomā
vidusskolā” (24 stundas)
Seminārs latviešu
valodas skolotājiem,
kuri strādā 4.klasēs
(LV)
Tālākizglītības kursi
latviešu valodas

S.Mickeviča

plkst.10.00

no skolas

T.Baranovska

ZOOM platformā;
plkst.16.00

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli epastā

DPIP,
S.Mickeviča

DPIP, 9.kab.;
plkst.13.00

Piedalās viens skolotājs
no skolas

J.Vucēna,
Daugavpils
13.vidusskola

Rīgas 6.vidusskola/
Tiešsaistē

Ž.Trojāne

Vieta tiks precizēta

M.Lazdāne

DPIP, 2.kab.;
plkst.15.00

LSSF, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
Stropu
pamatskolasattīstības centra
sporta skolotājs
J.Deņisovs
DPIP, MA

Koknesē, Kokneses
sporta hallē (Parka
ielā 27, Koknesē)

DPIP, MA

DPIP, 9.kab.;
plkst.13.00

DPIP,
S.Gabrāne

Zoom platformā

DPIP, 9.kab.;
plkst.11.30

Pieteikties līdz 15.10.
elektroniski
signita.g@inbox.lv

DPIP,
S.Mickeviča

DPIP, 9.kab.;
plkst.10.00

LVA, Inga
Narmonta

Plkst.10.00
Vieta tiks paziņota

Kursi notiks, ja tiks
nokomplektēta grupa

!
20.-23.10.

21.10.

21.-22.10.

22.10.

skolotājiem „Kā mācīt
un mācīties latviešu
valodu aktīvā darbībā un
sadarbībā”
Nenotiks, jo netika
nokomplektēta grupa!
Mācību materiālu
izstrādāšana un
koriģēšana krievu
valodā un literatūrā 4.,
7.klasei (2.-4.darbnīcas
nodarbības)
Mācību materiālu
izstrādāšana un
koriģēšana krievu
valodā (svešvalodā) 4.,
10.klasei (2.-4.darbnīcas
nodarbības)
“Pearson Professional
Development Day” tiešsaistes
profesionālās
pilnveides 5 stundu
vebinārs angļu valodas
un CLIL skolotājiem
Seminārs latviešu
valodas skolotājiem,
kuri strādā 7.klasēs
(LVM)
Seminārs latviešu
valodas skolotājiem,
kuri strādā 10.klasēs
Seminārs pedagogiem,
interesentiem.
Humānās pedagoģijas
Vasaras skolas materiālu
apkopošana
Meistarklase dizaina
un tehnoloģiju un
vizuālās mākslas
skolotājiem
“3D modelēšanas
iespējas mācību
stundās”
Profesionālās
kompetences
pilnveides kursi vokāli
instrumentālo
ansambļu vadītājiem
Seminārs krievu
valodas (svešvalodas)
skolotājiem „Krievu
valodas centralizētā
eksāmena 12.kl.
rezultātu analīze”

kursu dalībniekiem
individuāli

MA, M.Žilinska

Tiešsaistes režīmā.
Ideju bankas
izveidošana pilsētā

MA, M.Žilinska

Tiešsaistes režīmā.
Ideju bankas
izveidošana pilsētā

“Pearson:
izdevniecība
sadarbībā ar
MA, DPIP

Tiešsaistē;
no plkst.10.00 līdz
plkst.14.00

DPIP,
S.Mickeviča

DPIP, 9.kab.;
plkst.10.00

Dalībnieku skaits nav
ierobežots. Pēc
vebināra skolotāji
saņems sertifikātus par
profesionālo pilnveidi.
Reģistrācijas saites
adrese tiks izsūtīta pa
skolām līdz 15.10.
Piedalās viens skolotājs
no skolas

DPIP,
S.Mickeviča

DPIP, 9.kab.;
plkst.13.00

Piedalās viens skolotājs
no skolas

V.Rudņeva

Daugavpils BJC
“Jaunība”, 10.kab.;
plkst.11.00

Lūgums paziņot par
savu piedalīšanos
seminārā pa tālruni
29540715

J.Salogube
(Daugavpils
3.vidusskola)

Daugavpils
3.vidusskolā;
plkst.13.00

J.Vucēna

Rīgas 45.vidusskolā

M.Žilinska

DPIP, 9.kab.;
plkst.14.00

Tiek aicināti krievu
valodas (svešvalodas)
skolotāji

22.-14.10.

23.10.

23.-24.10.

ZOOM platformā;
plkst.10.00

Pieejas adrese:

Pieteikties līdz 16.10.
elektroniski

DPIP,
S.Mickeviča

Daugavpils
3.vidusskolā;
no plkst.13.00 līdz
plkst.15.00
DPIP, 9.kab.;
plkst.10.00

DPIP,
S.Mickeviča

DPIP, 6.kab.;
plkst.13.00

Pieteikties pa
t.26433802

DPIP

Krāslavas
Varavīksnes
vidusskolā

Informācija par
izbraukšanu un darba
kārtību tiks nosūtīta
vēlāk.
Sīkāka informācija:
Santa Čeirāne,
tālr.29196866

Pieredzes apmaiņas
seminārs dizaina un
tehnoloģiju un
mājturības un
tehnoloģiju
skolotājiem “Mācību
process dizaina un
tehnoloģiju priekšmetā
4., 7., 10. klasēs”.
Meistarklase “Aušanas
pamati dizaina un
tehnoloģiju priekšmetā”
Pieredzes apmaiņas
seminārs vizuālās
mākslas skolotājiem
“Mācību process
vizuālās mākslas
priekšmetā 4., 7., 10.
klasēs”. Meistarklase
“Fantastiskais tēls”
“Days of International
Education” - tiešsaistes
izstāde vidusskolēniem

N.Izuļena,
R.Ostapko
(Daugavpils
Vienības
pamatskola)

Daugavpils Vienības
pamatskolā, 211.kab.;
plkst.13.00

N.Izuļena,
I.Vasiļjeva
(Daugavpils
10.vidusskola)

Daugavpils
Tehnoloģiju
vidusskolā-licejā;
plkst.10.00

Baltic Council
Vebināri notiek katru
for International dienu tiešsaistē
Education, Rīga

Reģistrācija
izstādei: https://docs.googl

Darbseminārs
„Atpakaļvērstā
plānošana 10.klasē.
Otrais temats”
Tālākizglītības kursi
pirmsskolas

S.Gabrāne

ZOOM platformā;
no plkst.9.00 līdz
plkst.13.00

Pieejas saite tiks
izsūtīta individuāli

LVA

Daugavpils Ruģeļu
PII

Grupa nokomplektēta

Atbalsta seminārs
matemātikas, fizikas
un informātikas
skolotājiem “Skolēnu
mācību snieguma
vērtēšana”
Darbseminārs “GIS
izmantošana ģeogrāfijas
stundās”

DPIP, MA

Seminārs latviešu
valodas skolotājiem,
kuri strādā 7.klasēs
(LV)
MA darba grupas
„Piloteksāmena 9. un
12.klasē izstrāde”
Pedagogu-karjeras
konsultantu MA
pieredzes apmaiņas
seminārs Krāslavā

O.Kovaļova

https://us02web.zoom.us/j/2
179010971

signita.g@inbox.lv

e.com/forms/d/e/1FAIpQLS
cGlrOovrFex5bivmpyvjHG
WfCVAoAjCsLifWkuNZnDnpUxw/viewfor
m

skolotājiem „Latviešu
valodas apguve
pirmskolā lingvistiski
neviendabīgā vidē,
īstenojot kompetencēs
balstītu mācību saturu”
3.modulis
24.10.
25.10.
26.10.

26.-29.10.

Darba grupa “10.klase.
Datorikas mācību
stundu tematiskā
plānošana”
Daugavpils pilsētas
skolēnu spartakiāde
dambretes spēlē
(1.-9.klases)

DPIP, MA

DPIP, 9.kab.;
plkst.16.00

Izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
pilsētas Šaha
kluba treneris
S.Krivihs
DPIP sadarbībā
ar VIAA un
izglītības
iestādēm

Daugavpils pilsētas
Šaha klubā;
plkst.15.00

Sīkāka informācija:
Skolu pedagogikarjeras konsultanti,
DPIP pedagoģekarjeras konsultante
Santa Čeirāne, tālr.
29196866

26.-30.10.

Karjeras nedēļa 2020

27.10.

Seminārs BI
koordinatoriem
„Skolotāju sadarbība
latviešu valodas apguves
veicināšanai skolās”
Angļu valodas valsts
50.olimpiāde
10.-12.klašu skolēniem
(2. (pilsētas) posms)

DPIP,
S.Mickeviča

DPIP, 9.kab.;
plkst.15.30

VISC, DPIP,
Daugavpils
pilsētas
vidusskolas

Pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju
sanāksme
XII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētku pašvaldību
deleģēto koordinatoru
sanāksme
Izglītības iestāžu
direktoru sanāksme

DPIP

Tiešsaistē,
Daugavpils skolās;
no plkst.10.00 līdz
plkst.14.00
(dalībnieku
reģistrācija no 9.30)
DPIP, 9.kab.;
plkst.8.30

28.10.

29.10.

30.10.
31.10.

A.Jansone

Videokonference no
LPC;
no plkst.10.00 līdz
plkst.12.00

DPIP

DPIP, 9.kab.;
plkst.8.30

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

Ciklogramma_NOVEMBRIM_2020
Datums
1.11.
2.11.

3.11.
4.11.
5.11.
6.11.

Pasākums

Kas organizē

MA, DPIP
Atbalsta seminārs
angļu valodas un CLIL
skolotājiem “Atpakaļ
vērstā plānošana”
(semināru vadīs DPIP
izglītības metodiķe
J.Azareviča)

Norises vieta,
laiks
DPIP, 9.kab.;
no plkst.15.30 līdz
plkst.17.00

Piezīmes
Tiek aicināti 1-2
skolotāji no skolas.
Reģistrēties līdz 26.10.
elektroniski:
https://ej.uz/ASplan

Reģistrācija pirms
pasākuma ir obligāa.

