Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes informācija par
pasākumiem 2019.gada oktobrī.
Pasākuma nosaukums, apraksts

Atbildīgais

Ludzas Tautas nams

Skolotāju dienai veltīts pasākums

Izglītības,
kultūras un
sporta
pārvalde

Pasākums ,,Erasmus diena”( tiek
aicināti 2 pedagogi un 2-3 skolēni no
izglītības iestādes)
Starpnovadu sacensības florbolā
2004.g.dzim.un jaunākiem zēniem
(pamatskolu grupa)

D.Dukšta
t. 65707035

Polockas (Baltkrievija) pedagogu un
izglītības speciālistu pieredzes apmaiņas
vizīte
Seminārs ,,Skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu izstrāde” (9.-12.klašu
skolēniem)

E.Obrumāne
t. 27704686

Ludzas 2.vidusskola

Latviešu valodas (LAT-2) olimpiāde
Ludzas,Ciblas,Kārsavas , Zilupes
novadu 7.-8. klašu skolēniem

J.Strogonova
t.29469278

Ludzas 2.vidusskolas
sporta halle

Starpnovadu sacensības basketbolā
2001.-2003.g.dzim. meitenēm
(vidusskolu grupa)

E.Fjodorova
t. 26457564

Rēzeknes Valsts
1.ģimnāzija
(Viļānu iela 2,
Rēzekne)
Ludzas pilsētas
ģimnāzija

Seminārs ,,Veiksmīgas uzstāšanās
ABC”
(4 programmstundas)

J.Strogonova
t.29469278

Sociālās un pilsoniskā mācību jomas
pedagogu (Ludzas, Ciblas, Zilupes nov.)
seminārs

I.Žeikare
t. 28609053

Rēzeknes sākumskola
(Kaļķu iela 12,
Rēzekne)

Kursi ,,Mācīšanās lietpratībai mācību
jomā sākumskolā” (12
programmstundas)

J.Strogonova
29469278

Rēzeknes Valsts
1.ģimnāzija (Viļānu
iela 2, Rēzekne)

Kursi ,,Teātra māksla jaunajā izglītības
programmā” (8 programmstundas)

J.Strogonova
t. 29469278

Ludzas novada Sporta
skola

Seminārs sporta skolotājiem -mācību
joma veselība un fiziskās aktivitātes
(Ludzas,Ciblas,Zilupes nov.), projekta
,,Skola 2030” aktualitātes

S.Narnicka
t. 26418893

Nr.

Datums,laiks Norises vieta

1.

04.10.
plkst.13.30

10.10.
plkst.14.30

2.

3.

15.10.
plkst.10.0015.00

Ludzas pilsētas
ģimnāzija, 1.korp.
zāle
Mērdzenes sporta
halle (Kārsavas
novads)

4.

17.10.19.10.

Ludzas novada
izglītības iestādes

5.

17.10.
plkst.12.0014.30
18.10.
plkst.10.0012.00
18.10.
plkst.10.0015.00
21.10.
plkst.13.0016.00

Rēzeknes Valsts
1.ģimn. (Viļānu iela 2,
Rēzekne)

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

22.10.
plkst.10.0013.00
22.10. un
23.10.
plkst.10.0017.00
22.10.
plkst.13.00;
23.10.
plkst.10.00
24.10.
plkst.10.00

E.Fjodorova
t.26457564

J.Strogonova
t.29469278

14.

24.10.
plkst.10.0016.00

Rēzeknes Valsts
1.ģimnāzija

15.

25.10.

Līvānu PII ,,Rūķīši”

16.

25.10.
plkst. 103012.30

J.Soikāna Ludzas
mākslas skola

17.

29.10.
plkst.10.0016.00
30.10.
plkst.
14.00-16.30

Ludzas 2.vidusskola

19.

20.

18.

Kursi ,, Mācību priekšmetu standartā
noteikto prasmju, zināšanu, attieksmju
un kompetenču apguves plānošana un
sasniegtā rezultāta novērtēšana,
sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu
skolotājiem-pamats mērķtiecīgam un
rezultatīvam mācību procesam”
PII vadītāju un metodiķu pieredzes
apmaiņas brauciens (Ludzas, Ciblas,
Zilupes nov.)
Vizuālās mākslas pedagogu seminārs,
kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslas mācību joma ( Ludzas,Ciblas
un Zilupes nov.)
Angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl.
skolēniem (Ludzas, Ciblas, Kārsavas,
Zilupes nov.)

J.Strogonova
t.29469278

Ludzas pilsētas
ģimnāzija

Matemātikas un tehnoloģiju mācību
jomu pedagogu (Ludzas,Ciblas un
Zilupes nov.) seminārs

31.10.
plkst.10.0014.00

Ludzas PII ,,Pasaciņa”

Skolēnu
brīvdienu
nedēļā
(datums un
laiks tiks
precizēts)

Ludzas pilsētas
ģimnāzija

Kursi ,, Kvalitatīvas pedagoģijas
principi un to īstenošanas vadlīnijas
pirmsskolā, īstenojot kompetenču pieeju
izglītībā”
Seminārs –pieredzes apmaiņa Ludzas,
Ciblas un Zilupes novadu
vispārizglītojošo skolu un PII atbalsta
personālam.Aicināti piedalīties izglītības
iestāžu psihologi, logopēdi, sociālie un
speciālie pedagogi)

V.Abricka
t. 26027882
V.Zavadska
t. 26520712
D.Golubeva
t. 26351792

Strogonova
65707128

D.Golubeva
t. 26351792
I.Zvonņikova
t. 28488013

J.Strogonova
t.29469278

I.Romanova
t. 29429537

