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ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES
APMĀCĪBĀM PAR MULTIMEDIJU IZMANTOŠANU MĀCĪBU DARBĀ
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra starptautiskās skolu sadarbības
programmas eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai apmācībās eTwinning
projektu īstenotājiem. Apmācību tēma ir „Radoša multimediju un tehnoloģiju
izmantošana mācību darbā”. Norises laiks: 25. un 26.marts Brisele, Beļģija.
Pieteikšanās termiņš – 2013. gada 3. marts, aizpildot tiešsaistes anketu
http://ej.uz/pieteikums_FCL.
Vairāk lasi: Šeit.

PIRMSSKOLAS UN SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES
ETWINNING SEMINĀRAM ČEHIJĀ
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra starptautiskās skolu sadarbības programmas
eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai apmācību un kontaktu veidošanas
semināram pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem. Seminārs no 25. līdz 27. aprīlim notiks
Prāgā, Čehijā. Pieteikšanās termiņš – 2013.gada 3.marts, aizpildot tiešsaistes anketu
http://ej.uz/csprague. Semināru organizē eTwinning Nacionālais atbalsta dienests Čehijā
Vairāk lasi: Šeit.

AICINA PIETEIKTIES TIEŠSAISTES KURSIEM PAR
ETWINNING PROJEKTU PEDAGOĢISKO VĒRTĪBU
No šī gada 21.februāra sākas pieteikšanās eTwinning.net Learning Lab tiešsaistes
kursam jeb mācību notikumam „eTwinning projektu pedagoģiskā vērtība” (The
pedagogical Value of eTwinning Projects). Kurss tiešsaistē notiks no 28.februāra līdz
9.martam, tam var pieteikties tikai eTwinning.net reģistrētie izglītības darbinieki. Kursa
valoda – angļu.). Pilns kursu saraksts pieejams šeit.
Vairāk lasi: Šeit.

ETWINNING.NET PIEEJAMAS JAUNAS PREZENTĀCIJAS-PAMĀCĪBAS
Portālā etwinning.net publicētas vairākas jaunas prezentācijas, kas palīdzēs Tev
darboties eTwinning:
1) Kā atrast eTwinning projekta partneri?
2) Kā reģistrēt projektu?
3) TwinSpace iesācējiem!

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

LATVIJAI DIVAS UZVARAS KONKURSĀ „ETWINNING BALVAS 2013”
eTwinning Centrālais Atbalsta dienests eTwinning.net platformā Ir publicējis konkursa „eTwinning Balvas
2013” rezultāti! Konkursā katru gadu tiek apbalvoti labākie eTwinning projekti no programmas 33
dalībvalstīm. Šogad konkursam tika pieteikti vairāk kā 120 projekti. Esam lepni, ka divi eTwinning projekti
no Latvijas ir uzvarējuši divās speciālajās kategorijās:



Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” īstenotais projekts „P.A.L.E Play And
Learn English”: uzvarētājs speciālajā kategorijā „Angļu valoda kā otrā valoda”
Pērses pamatskolas projekts „Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art”:
uzvarētājs speciālajā kategorijā „Mevlana balva par starpkultūras sapratni”

Uzvarētāju apbalvošana notiks šī gada 14.martā Lisabonā, Portugālē, ikgadējās eTwinning konferences
laikā. Visu uzvarētāju projektu, skolu un projektu īstenotāju (skolotāju) vārdus meklējiet šeit.

ETWINNING PIEVIENOJAS JAUNAS VALSTIS!
4.martā tiks atklāts jauns eTwinning sadarbības portāls – eTwinning Plus! Tas ir izmēģinājuma
projekts, kurā izvēlētas vairākas skolas un skolotāji no Ukrainas, Tunisijas, Moldovas, Gruzijas,
Armēnijas un Azerbaidžānas, lai pievienotos tūkstošiem eTwinning skolotāju, kas jau ir iesaistīti
tiešsaistes sadarbībā. Sekojiet informācijai portālā par iespējām sadarboties ar šo valstu skolotājiem!

ETWINNING KOMANDAI PIEVIENOJAS JAUNA KOORDINATORE
No šī gada 14.februāru darbu Latvijas eTwinning Nacionālajā atbalsta dienestā uzsāk jauna
projektu koordinatore – Santa Prancāne. Sveicam viņu mūsu eTwinning komandā!
Kontaktinformācija: santa.prancane@jaunatne.gov.lv

JUMS IR KO TEIKT? RAKSTIET MUMS!
Aicinām skolotājus dalīties savā eTwinning pieredzē un citiem pastāstīt par paveikto. Ja
vēlaties mums un citiem pastāstīt par eTwinning projektiem, ko esat īstenojuši, par savu
pieredzi starptautiska vai nacionāla mēroga eTwinning pasākumos, rakstiet mums:
info@etwinning.lv vai baiba.suseja@jaunatne.gov.lv

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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