LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
APRĪLIS 2013
ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES
PROFESIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS SEMINĀRAM SLOVĀKIJĀ
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības programmas
eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos pedagogu profesionālās attīstības semināram
eTwinning projektu īstenotājiem. Seminārs no 16. līdz 18. maijam notiks Bratislavā,
Slovākijā. Semināra tēma: pedagoģisko kompetenču mūsdienīga izmantošana
eTwinning projektos. Pieteikšanās termiņš – 2013.gada 21.aprīlis, aizpildot tiešsaistes
anketu http://ej.uz/pdw_bratislaw. Semināru organizē Slovākijas eTwinning Nacionālais
atbalsta dienests.
Vairāk lasi: Šeit.

SĀKAS ETWINNING PAVASARA KAMPAŅA! IZVEIDO
PLAKĀTU UN IEGŪSTI HD KABATAS VIDEOKAMERU!
Par spīti diezgan vēsam laikam daudzviet Eiropā gaisā jau jūtams pavasaris un
ir oficiāli sākusies eTwinning 2013. gada pavasara kampaņa. Piedalīties
kampaņā ir vienkārši. Savā eTwinning.net darba virsmā uzklikšķini uz reklāmas
saites, kas tevi aizvedīs uz kampaņas lapu. Izstrādā eTwinning plakātu un
sacenties par HD kabatas videokameru!
Vairāk lasi: Šeit.
FUTURE CLASROOM LAB –
MULTIMEDIJU IZMANTOŠANA MĀCĪBU STUNDĀS
2013. gada martā speciāli aprīkotā mācību klasē Briselē, Beļģijā notika Future Classroom
Lab (FCL) apmācību kurss par multimediju un dažādu IKT rīku izmantošanu mācību darbā.
Tajā piedalījās skolotāji un IKT jomas darbinieki no Latvijas, Itālijas, Apvienotās Karalistes,
Īrijas, Čehijas, Spānijas, Austrijas un Šveices. Iespēju piedalīties šajā apmācību kursā bija
arī Gatim Šeršņevam, kas jau vairākus gadus aktīvi sadarbojas ar eTwinning, piedāvājot
skolotāju tālākizglītības kursu „Interneta izmantošana mūsdienīgam mācību procesam”
Vairāk lasi: Šeit.

UZZINI AKTUALITĀTES PAR DROŠĀKA INTERNETA CENTRA
PAVEIKTO 2012. GADĀ
Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs aicina iepazīties ar publisko pārskatu, kurā apkopota
informācija par galvenajiem panākumiem un aktualitātēm 2012. gadā.
Vairāk lasi: Šeit.

___________________________________________________________________________________________
Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

AICINA PIEDALĪTIES STARPKULTŪRU FESTIVĀLĀ "OTRPUS
VIDUSJŪRAI"
Annas Lindes fonda Latvijas tīkls informē, ka šodien, 18.aprīlī sākas
starpkultūru festivāls "Otrpus Vidusjūrai". Festivāla pasākumu cikls tiek
atklāts ar Baltijas un Vidusjūras jauno žurnālistu diskusijām Valmierā un
jordāņu ielu mākslinieka Urwas Ahmada (Urwa Ahmad) radošajām
darbnīcām Saldū. Festivāla ietvaros no 18. līdz 28. aprīlim Rīgā un citās
Latvijas pilsētās notiks virkne kultūras un izglītojošu pasākumu, kas ļaus
atklāt no jauna Vidusjūras kultūru dažādās formās, sajūtās un izpausmēs, kā
arī satikt šo zemju pārstāvjus.
Vairāk lasi: Šeit. Pasākumu programma: šeit

BETT SHOW - JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS IZGLĪTĪBĀ
No 30. janvāra līdz 2.februārim Londonā, Apvienotajā Karalistē, notika ikgadējā
pasaulē vērienīgākā izglītībai un mācību tehnoloģijām veltītā izstāde „BETT show”
(British Education and Training Technology 2013). Latvijas pieredzi Eiropas skolu
sadarbības programmas eTwinning stendā pārstāvēja eTwinning vēstniece un
Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja Līga
Kraukle un PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” skolotāja Inga Vasermane.
Sīkāk par Ingas Vasermanes pieredzi lasiet šeit
Līgas Kraukles pieredzi – šeit

IZDOTA JAUNA ETWINNING GRĀMATA / PUBLIKĀCIJA –
„CEĻOJUMS PA ETWINNING”
eTwinning Centrālais atbalsta dienests ir izdevis jaunu publikāciju par
iesaistīšanos eTwinning un eTwinning projektu īstenošanu. Grāmatā „Ceļojums
pa eTwinning” (elektroniskā versija – šeit) pieejama informācijs, kā atrast
projekta sadarbības partneri, kā uzsākt eTwinning projektu, kā arī projektu
piemērus, skolotāju pieredzi eTwinning projektu īstenošanā un padomus
eTwinning aktivitātēm! Ieskaties!

Seko mums arī sociālajos tīklos:
Twitter: @eTwinningLV
Facebook: eTwinning Latvia
Draugiem.lv lapa: eTwinning Latvija

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

eTwinning Nacionālais atbalsta dienests

Mūkusalas iela 41 (2.stāvs), Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358067
www.etwinning.lv www.jaunatne.gov.lv info@etwinning.lv
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