LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
JŪNIJS 2012
BJC „RĪGAS SKOLĒNU PILS” STARPPAAUDŽU PROJEKTS „LIVING
(HI)STORY”
BJC „Rīgas skolēnu pils” skolotāja Tatjana Gvozdeva stāsta par jaunāko eTwinning
projektu „Living (hi)story”, kurā skolēni no dažādām valstīm intervē savus vecvecākus
un vecvecvecākus, tādējādi mēģinot tos izprast, vienlaicīgi apgūstot filmēšanas un
filmu montēšanas mākslu. Vairāk lasiet: Šeit.

INGAS LEIKUMAS PIEREDZE ETWINNING SEMINĀRĀ PORTUGĀLĒ
No 31.maija līdz 2. jūnijam Lisabonā, Portugālē notika eTwinning profesionālās
attīstības un kontaktu veidošanas seminārs 1.-6. klašu matemātikas skolotājiem no 22
Eiropas valstīm. Izvaltas pamatskolas skolotāja Inga Leikuma vēlas dalīties pieredzē,
sīkāk pastāstot par jauniepazīto programmēšanas rīku bērniem Scratch un viņas
iespaidiem.
Vairāk lasiet: Šeit.

ETWINNING PROJEKTS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJĀ
Āgenskalna valsts ģimnāzijas skolotāja Zanda Spāre 2011. gadā eTwinning rīkotajā
Latvijas – Lietuvas sadraudzības pasākumā uzsāka eTwinning projektu „My way in
self-employment”, kurā skolēni no abām valstīm ar dažādu aktivitāšu palīdzību
centās attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, paši mēģināja izveidot savu uzņēmumu.
Projekts ieguva arī Rīgas domes finansiālu atbalstu, līdz ar to projekta dalībniekiem
bija iespēja strādāt ne tikai virtuāli, bet arī satikties dzīvē.
Vairāk lasiet: Šeit.

AIGAS MIKASENOKAS PIEREDZE FCL SEMINĀRĀ BRISELĒ
No 21. līdz 22. maijam Briselē, Beļģijā, 23 skolotāji no dažādām Eiropas valstīm tikās
Future Classroom Lab un eTwinning rīkotajā seminārā „21.gadsimta prasmes, IKT rīki
un to izmantošana eTwinning projektos”. Tajā piedalījās arī Ādažu vidusskolas
skolotāja, eTwinning vēstniece Aiga Mikasenoka. Ienāciet eTwinning.lv „Runā
eTwinneri” un uzzināsiet sīkāk par Aigas piedzīvoto šajā seminārā.
Vairāk lasiet: 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.

PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING
KVALITĀTES SERTIFIKĀTAM
Ja darbojaties vienā vai vairākos eTwinning projektos un vēlaties saņemt novērtējumu,
aicinām Jūs savu projektu pieteikt eTwinning Nacionālajam sertifikātam. To iespējams izdarīt,
aizpildot pieteikuma anketu eTwinning.net portāla sadaļas „Projekti” apakšsadaļā
„Apzīmējumi” – pieteikties sertifikātam. Ja vēlaties Nacionālajam kvalitātes sertifikātam
pieteikt vairākus projektus, pieteikumi jāaizpilda katram projektam atsevišķi.
Vairāk lasiet: Šeit.

SKOLOTĀJI PIEDALĪSIES KONTAKTU VEIDOŠANAS SEMINĀRĀ ČEHIJĀ
No līdz 20. līdz 23.augustam Taborā, Čehijā notiks eTwinning kontaktu veidošanas
seminārs dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. Esam saņēmuši necerēti lielu atsaucību,
pieteikušies 62 skolotāji no vispārizglītojošām, speciālajām, profesionālajām un
pirmsskolas izglītības iestādēm. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2. jūlijā, nosūtot personīgu
ziņu katram kandidātam, uz pieteikuma anketā norādītajiem e-pastiem.
Pasākuma programma

JUMS IR KO TEIKT? RAKSTIET MUMS!
eTwinning.lv esam izveidojuši sadaļu, kurā eTwinneri var dalīties savā 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

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Nākamā Latvijas eTwinning
ziņu lapā iznāks augustā!
Saulainu vasaru!

V/a ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
Programma eTwinning
Mūkusalas iela 41 (2.stāvs), Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358067
www.etwinning.lv
Seko mums arī sociālajos tīklos:
www.jaunatne.gov.lv
info@etwinning.lv
Twitter: @eTwinningLV
Facebook: eTwinning Latvia
Draugiem.lv lapa: eTwinning Latvija
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