Ciklogramma_FEBRUĀRIM_2021
Pasākums

Datums

Angļu valodas konkurss
vidusskolēniem
“American History”.
Konkurss ir veltīts
Afroamerikāņu vēstures
mēnesim (tēma “The Black
Family: Representation,
Identity and Diversity”)

1.-28.02.

11.02.

12.02.
13.02.
14.02.
15.02.

16.02.

!

Kas
organizē

Norises vieta,
laiks

Latgales
Centrālās
bibliotēkas
ASV
Informācijas
centrs, DPIP

01.02., plkst.16.00
– ievadtikšanās;
8.-14.02. –
dalībnieki izpilda
konkursa 1.uzd. –
viktorīnu;
15.-21.02. –
dalībnieki izpilda
konkursa 2.uzd. –
jāuzraksta
pārdomas;
22.-28.02. –
dalībnieki izpilda
konkursa
3.uzd. – attēlo
Black History
month tēmu radoši
ZOOM platformā;
no plkst.16.00

Piezīmes
Pieejas saite un
informācija par laiku
tiks izsūtīta e-pastā
visiem reģistrētajiem
dalībniekiem.
Vietu skaits dalībai
konkursā ir ierobežots.
Līdz 31.01. skolēni
individuāli aizpilda
tiešsaistes anketu par
dalību konkursā:
https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLSdTT_JcxvDJ
u-rPy6Hs_LDI5MAtxbEcV7m
TFbnmBMvGg9Z8g/viewfor
m

Mācību materiālu
izstrādāšana un
koriģēšana krievu valodā
(svešvalodā) 4., 10.klasei.
6.nodarbība
Karjeras konsultantu
MA sanāksme

MA vadītāja
M.Žilinska

DPIP,
S.Čeirāne

Plkst.15.30

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
e-pastā katram
dalībniekam no
1.-5.nodarbībai
Informācija par norises
veidu/vietu tiks
precizēta.
Sīkāka informācija
S.Čeirāne,
tālr.29196866

Vēstures valsts
olimpiādes 10.-12.klašu
skolēniem III posms
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde
Vēstures valsts
olimpiādes 9.klases
skolēniem III posms
Pieredzes apmaiņas
pasākums pirmsskolas
izglītības skolotājiem un
vadītāju vietniekiem
„Mācību procesa
plānošanas paņēmieni visās
vecuma grupās”
Atbalsta seminārs
5.-9.klašu matemātikas
skolotājiem

VISC,
S.Gabrāne

Tiešsaistē;
plkst.10.00

Piedalās uzaicinātie
dalībnieki

PPMK vadītāja DPIP

VISC,
S.Gabrāne

Tiešsaistē;
plkst.10.00

Pēc iepriekšēja pieraksta
tālr.65420332 vai
27066595
Piedalās uzaicinātie
dalībnieki

DPIP,
Daugavpils
pilsētas
1.pirmsskolas
izglītības
iestāde

ZOOM platformā;
plkst.13.00

Pieslēgšanās saite tiks
nosūtīta

DPIP, MA

ZOOM platformā:
plkst.15.30

Pieteikties līdz 14.02.,
sūtot informāciju uz epastu azalena2@inbox.lv.
Pieejas adrese tiks

Valsts diagnosticējošais
darbs mācībvalodā
6.klasei. Rakstu daļa

17.02.

VISC, skolas

Skolās

nosūtīta individuāli
Mutvārdu daļa līdz
16.02. (pēc skolas
izveidota grafika).
vpd_progr_visas_2021.pdf
(visc.gov.lv)

informācija par DD:
Diagnosticējošie darbi 3. un
6. klasē (2020./2021.m.g.) |
Valsts izglītības satura centrs
(visc.gov.lv)

18.02.

Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde
Metodiskā pēcpusdiena
latviešu valodas un
literatūras skolotājiem.
Skola2030 speciālistu
seminārs „Uzdevumi, lai
mācītos iedziļinoties
latviešu valodu”

PPMK vadītāja DPIP
S.Mickeviča
sadarbībā ar
Skola2030

Tiešsaistē;
plkst.15.30

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

DPIP, MA

ZOOM platformā;
plkst.15.30

Darba grupa
“Matemātikas mācību
stundu tematiskā
plānošana. 10.klase”
Vācu valodas 51.valsts
olimpiāde 10.-12.klašu
skolēniem. 3.(valsts)
posma 2.kārta

19.02.

Pēc iepriekšēja pieraksta
tālr.65420332 vai
27066595
Reģistrēties līdz 10.02.
uz e-pastu
silvija_mic@inbox.lv,

norādot vārdu, uzvārdu,
skolu, klases, kurās
strādājat.
Pieslēgšanās adrese tiks
atsūtīta uz e-adresi
katram personīgi.
Skolotājs, kurš vēlas
piedalīties seminārā,
iesūta arī vienu jebkādu
uzdevumu ar SR.
uzziņām tālr.26433802
Pieteikties līdz 16.02.,
sūtot informāciju uz
e-pastu
azalena2@inbox.lv.

DPIP, MA

ZOOM platformā;
plkst.16.30

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
Pieteikties līdz 16.02.,
sūtot informāciju uz
e-pastu
azalena2@inbox.lv.

VISC, DPIP

ZOOM platformā;
no plkst.10.00 līdz
plkst.12.00

Pieejas adrese tiks
nosūtīta individuāli
Tikai uzaicinātie
skolēni.
Informācija par
olimpiādes norisi:
https://www.visc.gov.lv/sites/
visc/files/media_file/vacu_va
l_51.pdf

20.02.
21.02.

!
22.02.
23.02.

Latvijas 46.atklātā fizikas LU, MA
olimpiāde 9.-12.klašu
skolēniem

Tiešsaistē;
plkst.10.00,
izmantojot saiti:

Pieteikties līdz 18.02..
Instrukcijas olimpiādes
vietnē http://ej.uz/46LAFO

https://edu.lu.lv/enrol/i
ndex.php?id=2003

Valsts diagnosticējošais
darbs valsts valodā
6.klasei. Rakstu daļa un
mutvārdu daļa

VISC, skolas

Skolās

vpd_progr_visas_2021.pdf
(visc.gov.lv)

informācija par DD:
Diagnosticējošie darbi 3. un
6. klasē (2020./2021.m.g.) |
Valsts izglītības satura centrs

(visc.gov.lv)

24.02.

25.02.

Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde
Pieredzes apmaiņas
pasākums pirmsskolas
izglītības skolotājiem un
vadītāju vietniekiem
"Mentālo karšu
izmantošana pirmsskolā
kompetenču pieejas
kontekstā"
Lasītveicināšanas
programmas “Great
American Authors”
ievadpasākums
vidusskolēniem angļu
valodā
Pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sēde
Pieredzes apmaiņas
seminārs sociālo zinību
un vēstures skolotājiem
“Attālinātā mācīšana un
vērtēšana sociālajās zinībās
un vēsturē”
Diagnosticējošais darbs
matemātikā 6. klasei

PPMK vadītāja DPIP

Pēc iepriekšēja pieraksta
tālr.65420332 vai
27066595
Pieslēgšanās saite tiks
nosūtīta

DPIP,
Daugavpils
pilsētas
15.pirmsskolas
izglītības
iestāde

ZOOM platformā;
plkst.13.30

Latgales
Centrālās
bibliotēkas
ASV
Informācijas
centrs, DPIP
PPMK vadītāja

Tiešsaistē;
no plkst.16.00 līdz
plkst.17.00

Saite pasākumam tiks
izsūtīta e-pastā visiem
reģistrētajiem
dalībniekiem

DPIP

DPIP,
S.Gabrāne

ZOOM platformā;
no plkst.15.30 līdz
plkst.17.00

Pēc iepriekšēja pieraksta
tālr.65420332 vai
27066595
Pieteikties

VISC, skolas

Skolās

signita.g@inbox.lv

vpd_progr_visas_2021.pdf
(visc.gov.lv)

informācija par DD:
Diagnosticējošie darbi 3. un
6. klasē (2020./2021.m.g.) |
Valsts izglītības satura centrs
(visc.gov.lv)

26.02.

Pieredzes apmaiņas
pasākums pirmsskolas
izglītības iestāžu
pedagogiem „Kompetenču
pieeja bērna daudzpusīgas
personības attīstībā”
Pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju
informatīvā darba
sanāksme
Matemātikas
71.olimpiādes 2.kārta
(novadu posms) 5.–8.klašu
skolēniem

DPIP,
Daugavpils
pilsētas
8.pirmsskolas
izglītības
iestāde
DPIP

ZOOM platformā

VISC, MA

Tiešsaistē;
plkst.10.00,
pieslēgšanās no
plkst.9.30

Pieslēgšanās saite tiks
nosūtīta

ZOOM platformā

Olimpiādes dalībnieku
saraksts tiks publicēts
publiski pieejamā
tīmekļa lapā
http://edu.lu.lv

27.02.

!
28.02.

Express Publishing
izdevniecības angļu
valodas un CLIL
skolotāju metodiskais
seminārs „Teaching at a
Time of Change 2: Express
e-Day’21” kopā ar
Lielbritānijas
konsultantiem Stivu Liveru
(Steve Lever), džordžu
Kokolasu (George
Kokolas) un Fanni Daou
(Fannie Daou)
Fizikas Komandu
Olimpiāde

DPIP, Express
publishingizde
vniecība, MA,
Daugavpils
3.vidusskola

Tiešsaistē;
no plkst.15.00 līdz
plkst.18.00.

Skolēnu un
absolventu
komanda no
Rīgas Valsts
1.ģimnāzijas

Attālinātā formā,
izmantojot

Pieteikties līdz 25.02.,
izmantojot vietnē

https://edu.lu.lv/

https://fko.lv/pieteiksanas.ht
ml atrodamo anketu.

Pieteikties elektroniski
līdz 24.02.:
https://www.janisroze.lv/lv/e
xpress-days21

Saite vebināram tiks
izsūtīta e-pastā visiem
reģistrētajiem
dalībniekiem

vidi;
no plkst.10.00 līdz
plkst.13.00

Nolikums
https://fko.lv/index.html

