LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
JŪLIJS 2013
PUBLICĒTS 2013./2014. GADA LATVIJAS ETWINNING
VĒSTNIEKU SARAKSTS
Atbilstoši atlases konkursa rezultātiem, 2013./2014. mācību gadā eTwinning vēstnieku
tīklā Latvijā darbosies 17 skolotāji, pārstāvot dažādus Latvijas novadus un dažāda veida
izglītības iestādes! Vēstnieku mērķis ir popularizēt eTwinning ideju un izplatīt labās
prakses piemērus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā. eTwinning vēstnieks ir ne vien
programmas idejas „nesējs” Latvijas skolās, bet arī padomdevējs, tāpēc, ja rodas
jautājumi par projektu īstenošanu vai vienkārši interesē kāda vēstnieka pieredze
eTwinning projektos, droši sazinieties ar kādu no mūsu vēstniekiem!
Vairāk lasi: Šeit Vēstnieku kontakti

AICINA PIETEIKTIES TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSAM PAR INTERNETA
IESPĒJĀM MĀCĪBU PROCESĀ
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra starptautiskās skolu sadarbības
programmas eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos izglītības iestāžu darbinieku
profesionālās pilnveides tālākizglītības programmas kursam „Interneta iespējas
mūsdienīgam mācību procesam”. Nodarbības no 14. līdz 16. augustam notiks Rīgā,
Biznesa augstskolas „Turība” telpās. Pieteikšanās līdz 4.augustam!
Vairāk lasi: Šeit

LATVIJAS ETWINNING VĒSTNIEKI SATIEKAS JŪRMALĀ
Šī gada 26.-27. jūnijā Jūrmalā notika seminārs, kurā satikās un pieredzē dalījās
eTwinning vēstnieki no visas Latvijas. Šogad pēc konkursa atlases Latvijas eTwinning
vēstnieku tīklā darbosies 17 pedagogi – eTwinning vēstnieki no dažādu Latvijas
pilsētu un novadu izglītības iestādēm. Esam priecīgi, ka šogad darbu vēstnieku tīklā
turpina skolotāji, kas programmā darbojas no eTwinning pirmsākumiem Latvijā, kā
arī prieks, ka interesi izrādīja vairāki jauni pedagogi.
Vairāk lasi: Šeit
SKOLOTĀJUS AICINA PIEDALĪTIES APTAUJĀ PAR INFORMĀCIJAS AVOTU
IZMANTOŠANU
European Schoolnet aicina skolotājus piedalīties aptaujā, lai uzzinātu, kādus avotus skolotāji
izmanto informācijas iegūšanai par izglītību un profesionālo pilnveidi. Aptauja būs pieejama
līdz 15.septembrim. Aptaujas dalībnieki piedalās loterijā, kurā 10 dalībnieki iegūs dāvanu
kartes 25 EUR vērtībā no Amazon.
Aptauja angļu valodā: http://bit.ly/1akR93x

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

TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANA SKOLĒNIEM AR SPECIĀLĀM
IZGLĪTĪBAS VAJADZĪBĀM
Skolēni ar speciālām izglītības vajadzībām (SEN – special educational needs) Eiropā
arvien biežāk no speciālajām mācību iestādēm tiek integrēti parastajās skolās, tomēr
skolotāji ne vienmēr šīm pārmaiņām ir gatavi. Lai palīdzētu skolēnu ar īpašām vajadzībām
integrēšanā skolās, European Schoolnet ir izveidojis specialās izglītības tīklu SENnet.
Vairāk lasi: Šeit.

LATVIJAS SKOLOTĀJI PIEDALĀS APMĀCĪBĀS BRISELĒ PAR
„NĀKOTNES KLASES” SCENĀRIJU IEVIEŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
No 10. līdz 11.jūnijam Briselē, Beļģijā notika Future Clasroom Lab apmācības „Nākotnes
klases scenāriju darbarīki”. Latviju šajā seminārā pārstāvēja Iveta Stabulniece (Viļānu
viodusskola) un Natalja Kozireva (Daugavpils 20.PII). Sīkāk par iTEC: Šeit

LATVIJAS SKOLOTĀJI PIEDALĀS ETWINNING KONTAKTU VEIDOŠANAS
SEMINĀRĀ POLIJĀ
No 4. līdz 7.jūlijam Pultuskā, Polijā notika eTwinning kontaktu veidošanas seminārs profesionālo vidējās izglītības iestāžu
skolotājiem. Latviju šajā seminārā pārstāvēja Zoja Petročenko (Rīgas Tirdzniecības tehnikums), Aija Šulte (Bulduru
Dārzkopības vidusskola), Rita Liepiņa (Restorānu Servisa skola) un Velga Vimba (Alsviķu arodskola).
Semināra programma
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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