Daugavpils 13. vidusskolas pārskats par dalību
projektos 2014./15.m.g.
N.p.k.
1.

Projekta nosaukums, iesniedzēdzēji

Rezultāts

Projekts „Esi atBildīgs!” LVAF projekta „ Atbildīgs Nav atbalstīts
dzīvesveids” ietvaros aktivitātē – „Videi draudzīga
dzīvesveida popularizēšanas pasākumi” – biedrība „Free”

2.

Daugavpils 13.vidusskolas radošo kolektīvu koncerts Ir realizēts
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem „Mūsu 740 labie darbi
savai pilsētai” Daugavpils Domes projekta „Sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda” ietvaros .
Biedrība „Free”

3.

Projekts „Ar divriteni caur dabu” LVAF projekta „ Atbildīgs

Nav atbalstīts

dzīvesveids” ietvaros aktivitātē – „Vides izglītības nometņu
organizēšana skolas vecuma bērniem.”
Biedrība „Free”
4.

„Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, Nav atbalstīts
jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” mācību mobilitātes
projekts skolu sektorā.
A. Guževa, J. Maskaļova

5.

Projekts „Viens solis pretī dabai.” LVAF projekta „ Atbildīgs

Nav atbalstīts

dzīvesveids” ietvaros aktivitātē – „Sabiedrības
informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio
raidījumos.”
Biedrība Free
6.

Veselību veicinošo skolu projekts, ko realizē Slimību

Tiek realizēts

profilakses un kontroles centrs
A. Guževa
7.

„Amazing Biology” – e- Twinnig projekts
T. Timošenko, J. Maskaļjova

Tiek realizēts

N.p.k.
8.

Projekta nosaukums, iesniedzēdzēji
OSCD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas

Rezultāts
Tiek realizēts

īstenošana ESF projektā „Atbalsts izglītības pētījumiem”.
13.vidusskola
9.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides

Tika realizēts

programmas „Interaktīvā mācību procesa nodrošināšana
valodas apguvē un sociālo prasmju attīstībā sākumskola”
īstenošana Latviešu valodas aģentūras projektā.
A. Guževa
8.

Daugavpils 13.vidusskolas latviešu valodas un kultūras

Iesniegts

pasākumu cikls bērniem, viņu vecākiem un vietējiem
iedzīvotājiem „Tu esi Latvija”.
9.

„Augļi skolai” – Eiropas Komisijas programma

Tiek realizēts

13. vidusskola
10.

„ Skolas piens” - Eiropas Komisijas programma
13. vidusskola

Pārskatu sagatavoja A.Guževa

Tiek realizēts

Daugavpils 13. vidusskolas pārskats par dalību
projektos 2015./16.m.g.
N.p.k.
1.

Projekta nosaukums, iesniedzēji

Rezultāts

Sounds Around Us (Skaņas apkārt mums) (sadarbības projekts - Iesniegts
dalībvalstis: Lielbritānija, Latvija, Polija, Lietuva) no 01-092016 līdz 31-08-2018
A. Guževa, J. Maskaļova

2.

Daugavpils 13.vidusskolas radošo kolektīvu koncerts pilsētas Ir realizēts
iedzīvotājiem un viesiem „Gods talantiem” Daugavpils Domes
projekta „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” ietvaros .
Biedrība „Mentors”

3.

I Am Not Blind!! (Es neesmu akls!!) (sadarbības projekts -

Iesniegts

dalībnieki: Turcija, Latvija, Rumānija, Itālija) no 01-09-2016
līdz 31-08-2018.
Good luck!
A. Guževa, J. Maskaļova
4.

„Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes Iesniegts
un sporta jomā „Erasmus+” Daugavpils 13. vidusskolas mācību
mobilitātes projekts skolu sektorā.
A. Guževa, J. Maskaļova

5.

Dalība projektā "ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa

Tiek realizēts

starp Eiropas izglītības institūcijām" ("Transnational exchange
of good CLIL practice among European Educational Institutions”
6.

Veselību veicinošo skolu projekts, ko realizē Slimību profilakses

Tiek realizēts

un kontroles centrs
A. Guževa
7.

Dalība DPIP īstenojamā projektā “Integrēta satura un valodas
apguves projektā (CLIL – Content and Language Integrated
Learning)
T. Timošenko, J. Maskaļjova

Tiek realizēts

N.p.k.
8.

Projekta nosaukums, iesniedzēji
OSCD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas

Rezultāts
Tiek realizēts

īstenošana ESF projektā „Atbalsts izglītības pētījumiem”.
13.vidusskola
9.

Projekts "Nāc dejot"

Nav atbalstīts

Biedrība “Free”
10.

Vītolu fonda ekskursiju projektu konkurss ”Pētīsim un izzināsim

Nav atbalstīts

Latvijas vēsturi”
A. Guževa
11.

„Augļi skolai” – Eiropas Komisijas programma

Tiek realizēts

13. vidusskola
12.

„ Skolas piens” - Eiropas Komisijas programma
13. vidusskola

Tiek realizēts

13.

Dalība Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas

Tika realizēts

asociācijas IEA pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos”
projektā
13.vidusskola
14.

Bērnu nometne “Laika griežos”- Daugavpils pilsētas domes
Jaunatnes departamenta atbalsts
13. vidusskola

Pārskatu sagatavoja A.Guževa

Ir atbalstīts

