Aktivitātes 2014. gada decembrī
Izglītības nodaļā Bērzaines ielā 16
tālruņi - 641 21009 Lolitai Kokinai un Dzintrai Kozakai;
64161822 Andai Kamzolei un Birutai Dambītei, un Rasai Siliņai
Dat.

laiks

Pasākums

26.11

13.00

Vecāku diena. Ir papildinformācija.

15.00- Ziemassvētku akcija – tirdziņš „Svētki tuvojas”
18.00 Tirdziņa atklāšana ar īpašo darbu izsoli 28.novembrī
pl.16.00. Vairāk informācija: www.cbjc.lv
01.12.
Uzsāk reģistrāciju valsts pārbaudījumiem VPIS sistēmā,
B. Dambīte
2.12
13.00
Kursu turpinājums pii vadītājām, metodiķēm , „Mazo pēdu”
projekta skolotājām, direktoru vietniecēm audzināšanas
darbā. Dz.Kozaka
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Cēsu novada atklātās sac.volejbolā B gr.
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Anitas Vīksnes vadīto kursu „Pasaku izmantošana vērtību
izpratnes veicināšanai” pēdējā nodarbība pirmsskolu
skolotājām. Dz.Kozaka
Projekta „Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un
jauniešiem ar speciālām vajadzībām” Nr.
2012.EEZ/PP/1/MAC/135/009 Tematiskais praktikums
pirmsskolas skolotājiem un skolotāja palīgiem „Attīstošās
spēles”, īstenotājs Izglītības iniciatīvu centrs. Informācija
nosūtīta uz PII e-pastiem
Projekta „Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un
jauniešiem ar speciālām vajadzībām” Nr.
2012.EEZ/PP/1/MAC/135/009 nodarbības pirmsskolas
vecuma bērnu vecākiem – atbalsts bērnam, attīstošās spēles
u.c. , īstenotājs Izglītības iniciatīvu centrs Informācija
nosūtīta uz PII e-pastiem
Cēsu novada konkurss „Rēķini galvā”- ātrrēķināšanas
sacensības, sākums - pa klašu grupām. Dalībniekiem
iepriekš reģistrēties vietnē www.miksike.lv (sadaļā VIDE
pārbaudīt personas datus: vārdu, uzvārdu, skolu klasi.
Nolikums nosūtīts uz skolu e-pastiem.
Seminārs „Informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību
stundās” vācu valodas, krievu valodas un kulturoloģijas
skolotājiem. Lektore – Selga Goldmane
Seminārs „Informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību
stundās” vācu valodas, krievu valodas un kulturoloģijas
skolotājiem. Lektore – Selga Goldmane
Mūzikas skolotāju seminārs „Elpošanas vingrinājumi un
skaņas veidošana”. Līdzi ņemt sporta apavus! Lektors Arturas Burke
Mazās matemātikas universitātes nodarbība LU fizikas un
matemātikas fakultātē, izbraukšana plkst. 9.00 no
stāvlaukuma pie CVĢ sporta halles
Seminārs „Raksts kā iedvesmas avots mākslas nodarbībās
un tērpu kolekciju veidošanā” mākslas pedagogiem, lektore
- tekstilmāksliniece Baiba Vaivare
Cēsu novada atklātās sacensības basketbolā A gr.jaunieši
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Apmācība skolotāju palīgiem un tehniskajiem
darbiniekiem. Būs papildinformācija Dz.Kozaka

11.

10.00

Labdarības pasākums audžuģimenēm – „Ar eņģeli plaukstiņā”,
direktora vietniece L. Meluškāne

2. pamatskolā,
V. Stīpniece

11. 12

19.00

Cēsu Bērnu un jauniešu centra audzēkņu koncerts „Svētki
ienāk pilsētā”
Izglītības iestāžu vadītāju seminārs. L.Kokina

CATA KN,
L.Dene

Ziemassvētku ieskaņas seminārs skolu direktora
vietniekiem un metodiķiem, mācību priekšmetu metodisko
apvienību vadītājiem un pirmsskolas metodiķiem
Cēsu novada atklātās sacensības basketbolā A gr.jaunieši
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Pieteikšanās uz valsts pārbaudījumiem 9. klases un
vispārējās vidējās izglītības izglītojamajiem, iesniedzot
direktoram rakstisku iesniegumu (reģistrēt VPIS līdz
15.01.2015.)
Apmācību turpinājums skolotāju palīgu un tehnisko
darbinieku 1.grupai „ Vardarbība pret bērnu, tās veidi un
pazīmes. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu”. Būs
pildinformācija.
Domapmaiņu pēcpusdiena „ Sievietes reproduktīvā
veselība un ergonomija darba vietā. Zane Brente –Brantiņa.
Olimpiādes uzdevumu ķīmijā risināšana 9. klases
skolēniem. Pieteikšanās uz e-pastu sarmitedr@inbox.lv
Olimpiādes uzdevumu ķīmijā 10. un 11. klases skolēniem
risināšana. Pieteikšanās uz e-pastu sarmitedr@inbox.lv
Vēstures skolotāju kursu „Mūsdienīga vēstures stunda” 2.
nodarbība „Infografika un akadēmiskie pretstati”. Piedalās
skolotāji, kuri apmeklējuši 1. nodarbību 27.10. Lektori –
Edgars Bajaruns, Oskars Kaulēns
VISC mājas lapā tiks publicēta programma diagnostikas
darbam dabaszinātņu mācību priekšmetos 9. klasei
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Latvijas Universitātes Fridriha Candera – kosmosa izpētes muzeja miniplanetārijs no
2014. gada novembra katru ceturtdienu plkst. 18.00 piedāvā jaunas planetārija programmas.
Pēc vakara seansiem ziemas periodā skaidrā laikā iespējams apmeklēt Astronomisko torni,
kur astronoms demonstrēs zvaigžņoto debesi teleskopā.
Miniplanetārija programmas:
· Ceļojums Saules sistēmā. 6. novembrī, 4. decembrī, 8. janvārī, 5. februārī
· Iepazīsim zvaigznājus! 13. novembrī, 11. decembrī, 15. janvārī, 12. februārī
· Kas šobrīd redzams debesīs? 20. novembrī, 18. decembrī, 22. janvārī, 19. februārī
· Videofilma „Skatieni Visumā” 27. novembrī, 29. janvārī, 26. februārī
Skolēnu grupām, kuras vēlas apmeklēt planetāriju, bet nav iespējas to darīt vakaros,
ceturtdienās piedāvājam arī dienas seansus, ja apmeklētāju skaits ir lielāks par 20 cilvēkiem.
Par dienas seansiem jāvienojas pa tālruni 26539970, vai e-pastu gunta.vilka@lu.lv.
Zāles ietilpība – 70 vietas, vakara seansiem iepriekš jāpiesakās Latvijas Universitātes portālā
vai pa tālruni 26539970. Pēc vakara seansiem ziemas periodā skaidrā laikā iespējams bez
maksas apmeklēt Astronomisko torni, kur astronoms demonstrēs zvaigžņoto debesi
teleskopā.
Miniplanetārija apmeklējuma maksa pieaugušajiem 2 eiro. Skolēniem, studentiem,
pensionāriem un invalīdiem 1 eiro. Skolotājam, kas pavada grupu, apmeklējums ir bez
maksas. LU studentiem ieeja bez maksas. Ja grupa, kas lielāka par 10 cilvēkiem, nevar
ierasties uz pieteikto seansu, lūdzam to paziņot, rakstot e-pastu muzejs@lu.lv

