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AUGUSTS 2013
PIESAKI SAVU PROJEKTU NACIONĀLAJAI ETWINNING BALVAI 2013!
Nenokavē un piesaki savu projektu Nacionālajai eTwinning balvai un kopā ar citiem
konkursa finālistiem 2014.gada pavasarī dodies uz eTwinning Eiropas konferenci, kur
satiekas vairāk nekā 500 eTwinning projektu īstenotāji no 33 valstīm! Paredzētas arī
speciālas balvas un nominācijas! Aicinām līdz 8. septembrim konkursā pieteikties izglītības
iestāžu darbiniekus, kuri laika posmā no 2012. gada 24.septembra līdz 2013.gada
20.septembrim ir īstenojuši projektu eTwinning ietvaros.
Vairāk lasi: Šeit

Konkursa nolikums Pieteikuma anketa

PIESAKI SAVU PROJEKTU ETWINNING KVALITĀTES SERTIFIKĀTAM!
Ja darbojies vienā vai vairākos eTwinning projektos un vēlies saņemt novērtējumu par to, aicinām
savu projektu pieteikt eTwinning Nacionālajam kvalitātes sertifikātam. eTwinning Nacionālais
kvalitātes sertifikāts ir galvenais priekšnoteikums Eiropas eTwinning kvalitātes sertifikāta
saņemšanai, kā arī, lai pieteiktos konkursam „Nacionālā eTwinning balva 2013”. Pasteidzies un
līdz šī gada 08.septembrim piesaki savu projektu Nacionālajam kvalitātes sertifikātam!
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES
PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES SEMINĀRAM ZVIEDRIJĀ
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības programmas
eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai pedagogu profesionālās pilnveides
seminārā eTwinning projektu īstenotājiem. Seminārs no 10. līdz 12. oktobrim notiks
Stokholmā, Zviedrijā. Semināra tēma: Eiropas pilsonība. Pieteikšanās termiņš –
2013.gada 1.septembris, aizpildot tiešsaistes anketu.
Vairāk lasi: Šeit
SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING KONTAKTU VEIDOŠANAS
SEMINĀRAM LIETUVĀ
Izsludina pieteikšanos dalībai kontaktu veidošanas seminārā dažādu mācību priekšmetu
skolotājiem. Seminārs no 27.līdz 29.septembrim notiks Palangā, Lietuvā. Pieteikšanās
termiņš – 2013. gada 1.septembris, aizpildot tiešsaistes anketu. Semināra darba valoda –
krievu.
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.

PIRMSKOLAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING
KONTAKTU VEIDOŠANAS SEMINĀRAM GRIEĶIJĀ
Izsludināta pieteikšanās dalībai kontaktu veidošanas seminārā pirmskolas skolotājiem.
Seminārs no 3. līdz 5.oktobrim notiks Salonikos, Grieķijā. Pieteikšanās termiņš – 2013.
gada 1.septembris, aizpildot tiešsaistes anketu.
Vairāk lasi: Šeit.
INFORMĀCIJA PAR ETWINNING PROJEKTU ATVĒRŠANU/SLĒGŠANU
Varbūt esat jau ievērojuši, ka daži no jūsu projektiem ir slēgti? Kāpēc tā un ko tas nozīmē?
Katru vasaru eTwinning.net administrācija automātiski noslēdz visus atvērtos projektus, lai
projektu īstenotāji tos varētu pieteikt eTwinning kvalitātes sertifikātam un eTwinning
Nacionālajām balvām. Tomēr, ja tavs projekts ir nesen reģistrēts un darbs pie tā turpinās, tev
noteikti vajadzētu to atjaunot.
Vairāk lasi: Šeit. Pamācība, kā atjaunot slēgtu projektu: Šeit

EUN IZSLUDINA PIETEIKŠANOS 2014.GADA PAVASARA
CPDLAB „NĀKOTNES KLASES” KURSAM
European Schoolnet informē, ka Comenius datubāzē pievienots jauns profesionālās
pilnveides kurss – „Future Classroom – adapting pedagogical practice". Kursa
mērķauditorija ir vidusskolas skolotāji. Lai piedalītos kursā, ES valstu skolotāji var
pieteikties Comenius finansējumam katras valsts nacionālajā aģentūrā.
Vairāk lasi: Šeit
ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJI SAŅEMS ETWINNING
KALENDĀRUS!
Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad eTwinning vēlas pateikties skolotājiem, kas
savās izglītības iestādēs īsteno eTwinning projektus. Ar izglītības pārvalžu
starpniecību kalendārus saņems katrs skolotājs, kas pagājušajā mācību gadā
īstenojis vai uzsācis eTwinning projektu! Mēs e-pastā sazināsimies ar katru
skolotāju, lai informētu par kalendāriem un to saņemšanu!

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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