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ETWINNING PIEDALĀS VIAA RĪKOTAJOS SEMINĀROS PAR ES MŪŽIZGLĪTĪBAS
PROGRAMMAS IESPĒJĀM
23.novembrī Ventspilī, 30.novembrī Rēzeknē un 7.decembrī Daugavpilī Valsts izglītības attīstības
aģentūra rīkoja informatīvus seminārus, kuros stāstīja par Comenius un Mācību braucienu
programmas iespējām izglītības darbiniekiem. Semināros piedalījās arī v/a „Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra” pārstāvji, informējot par Eiropas skolu
programmas
eTwinning aktualitātēm un iespējām, kā sadarboties eTwinning portālā arī Comenuis projektu
ietvaros. Vairāk lasi: Šeit

SVEŠVALODU SKOLOTĀJI PIEDALĀS KONTAKTU VEIDOŠANAS SEMINĀRĀ
IGAUNIJĀ
No 2.līdz 4.decembrim Tallinā, Igaunijā notika eTwinning kontaktu veidošanas
seminārs „eTwinning and foreign languages”, kurā piedalījās 30 svešvalodu skolotāji
no Latvijas, Igaunijas un Somijas. Latviju seminārā pārstāvēja 10 skolotāji no
Limbažiem, Pāles, Zvejniekciema, Rūjienas, Valmieras, Dagdas, Sventes, Rēzeknes,
Rīgas un Ķekavas. Semināra laikā uzsākti 9 eTwinning projekti, 7 no tiem ir
iesaistījušās Latvijas skolas. Vairāk lasi: Šeit

SKOLOTĀJI UN PASNIEDZĒJI PAPILDINA SAVAS ZINĀŠANAS PAR
INTERNETA IZMANTOŠANU MĀCĪBU PROCESĀ
No 24. līdz 26.novembrim Jelgavā notika pedagogu profesionālās pilnveides
tālākizglītības programmas kursi „Interneta iespējas mūsdienīgā mācību procesā”. 20
skolotāji un pasniedzēji no dažādām Latvijas izglītības iestādēm apguva dažādus
interneta rīkus, ko iespējams praktiski pielietot mācību darbā. Kursus organizēja v/a
„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” sadarbībā ar Auces Pieaugušo
izglītības un informācijas centru. Vairāk lasi: Šeit

NOSLĒDZIES ETWINNING ZINĀTNISKI PRAKTISKO KONFERENČU
CIKLS
5.novembrī Liepājā, 26.novembrī Daugavpilī un 3.decembrī Rīgā notika eTwinning
zinātniski praktiskās konferences „Starptautiskā sadarbība un projektu metode
mūsdienīgā mācību procesā”, kurā docētāji no Latvijas Universitātes, Liepājas
Universitātes un Daugavpils Universitātes piedāvāja lekcijas par tēmām, kas
saistītas ar eTwinning. 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.

AICINĀM SKOLOTĀJUS PIEDALĪTIES KONKURSĀ E-LĀDE 2012
Jau ceturto gadu skolotāji piedalās elektronisko mācību līdzekļu veidošanas radošajā konkursā
„Skolotāja E-lāde”, kuru organizē a/s „Datorzinību centrs” sadarbībā ar SIA „Microsoft Latvija”
Konkursā aicinām piedalīties visus pedagogus, kuri veido inovatīvus un radošus elektroniskos
mācību materiālus. Šogad skolotājiem galvenajā balvā ir iespēja iegūt portatīvo datoru Lenovo
ThinkPad Edge 15 ar operētājsistēmu Windows 7 Home Premium, kā arī 2 veicināšanas balvas.
Darbus konkursam var iesūtīt līdz 2012.gada 9.janvāra plkst. 17:00. Vairāk lasi: Šeit
Konkursa nolikums. Pieteikuma anketa.

2012.GADĀ IENĀC JAUNAJĀ LATVIJAS ETWINNING TĪMEKĻA VIETNĒ
Ar prieku varam paziņot, ka decembra beigās / janvāra sākumā atsāks darboties etwinning.lv
tīmekļa vietne. Tajā būs iespējams ne tikai lasīt jaunākās ziņas par eTwinning aktualitātēm,
kalendārā skatīt jaunākos pasākumus, bet arī sekot līdzi mūsu aktivitātēm sociālajos tīklos, atrast
noderīgus IKT rīkus, kā arī daudz ko citu.

ŽURNĀLĀ „JAUNATNE” LASI PAR ETWINNING PIEREDZI
Decembra beigās v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” izdotajā
žurnālā „Jaunatne” lasiet interviju ar BJC Rīgas Skolēnu pils pulciņu skolotāju
Tatjanu Gvozdevu, kuras vadītais eTwinning projekts „Hanzepartnership Rīga Veendam” šogad bija starp eTwinning Gada balvas finālistiem. Projekta laikā
uzņemtā filma „Magdalena” guva panākumus arī starptautiskajā bērnu un
jauniešu kino festivālā „REC 2011”, iegūstot divas galvenās balvas nominācijās
„Labākais operatora darbs” un „Labākais scenārijs”. Vairāk lasi: Šeit

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS!
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus Jums visiem vēl Jūsu eTwinning komanda! Lai
Jaunais gads atnāk ar radošām idejām, dzīvesprieku, sparu un izturību!
Attēlā: Zīmējums konkursam „eTwinning zīmējums 2011”, autore: Katrīna Grāvele,
6.b. klase, Daugavpils Saskaņas pamatskola.

KONTAKTINFORMĀCIJA:
V/a ”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
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info@etwinning.lv
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