ETWINNING LATVIJA ZIŅU LAPA
AUGUSTS 2011
AICINĀM PIETEIKTIES KONKURSĀ „NACIONĀLĀ ETWINNING
GADA BALVA 2011”
V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
eTwinning
programmas ietvaros izsludina pieteikšanos Eiropas skolu sadarbības
projektu konkursam „Nacionālā eTwinning gada balva 2011”. Aicinām
līdz 27. septembrim konkursā pieteikties skolas, kuras laika posmā no
2010. gada 26. septembra līdz 2011. gada 26. septembrim ir
noslēgušas projektu eTwinning ietvaros. Vairāk lasi: Šeit

AICINA PIETEIKTIES VĒSTNIEKU TĪKLAM
V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” Eiropas
starptautiskās skolu sadarbības programmas eTwinning
ietvaros izsludina pieteikšanos eTwinning vēstnieku tīklam.
Kandidātus aicinām pieteikties līdz šī gada 5. septembrim.
Vairāk lasi: Šeit

AICINĀM PIEDALĪTIES KONKURSĀ
„ETWINNING ZĪMĒJUMS 2011”
V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” Eiropas
starptautiskās skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros
izsludina konkursu „eTwinning zīmējums 2011”. Aicinām bērnus un
jauniešus vecumā no 3 līdz 19 gadiem kopā ar saviem skolotājiem līdz
šī gada 20 septembrim iesūtīt zīmējumus, kuros atspoguļotas ar
eTwinning programmu saistītās aktivitātes vai eTwinning pamatideja.
Labāko autoru darbi tiks iemūžināti puzlēs un atklātnītēs, kā arī
saņems iespēju piedalīties eTwinning salidojumā 2012. Gada vasarā.
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.

ETWINNING VĒSTNIEKI TIEKAS, LAI APSPRIESTU
PROGRAMMAS ATTĪSTĪBU LATVIJĀ
18. augustā eTwinning vēstnieki Latvijā tikās ar eTwinning komandu, lai
pārrunātu programmas attīstību Latvijā, kā arī diskutētu par plānotajām
apmācībām Latvijas skolotājiem nākamajam 2011./2012. mācību
gadam. Vairāk lasi: Šeit

PATEICAMIES PAR SADARBĪBU AKTĪVĀKAJIEM LATVIJAS
PILSĒTU UN NOVADU IZGLĪTĪBAS PĀRVALŽU VADĪTĀJIEM

17. augustā Latvijas kara muzejā LR Izglītības un zinātnes ministrijas
rīkotajā seminārā tikās republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu
vadītāji un izglītības speciālisti. Semināra laikā eTwinning komanda kopā
ar sadarbības partneri ISIC pateicās par sadarbību Latvijas pilsētu un
novadu izglītības pārvalžu vadītājiem. Vairāk lasi: Šeit

IDEJAS ETWINNING PROJEKTIEM
Šī gada vasarā, kad notika eTwinning salidojums, mēs kopā apspriedām
dažādas projektu idejas. Kādas tās bija? Vairāk skaties: Šeit

KONTAKTINFORMĀCIJA:
V/a ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
eTwinning Nacionālais atbalsta dienests
Teātra iela 3, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālr.: +371 67358067
www.etwinning.lv
info@etwinning.lv
Seko mums:
@eTwinningLV
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