LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
MAIJS 2013
PIEREDZĒJUŠOS ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA
KĻŪT PAR VĒSTNIEKIEM!
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības programmas
eTwinning ietvaros aicina pieredzējušus eTwinning projektu īstenotājus pieteikties
atlasei, lai kļūtu par Latvijas eTwinning vēstniekiem. Vēstnieku mērķis ir popularizēt
eTwinning projekta ideju un izplatīt labās prakses piemērus eTwinning projektu
realizācijā Latvijā. Mācību gada laikā Latvijā paredzēts darboties 10 – 15 eTwinning
vēstniekiem. Pieteikšanās termiņš: 2013.gada 10.jūnijs (plkst. 24:00).
Vairāk lasi: Šeit

Nolikums

Pieteikuma anketa

VEIKSMĪGI NOSLĒDZIES ETWINNING KONTAKTU VEIDOŠANAS
SEMINĀRS RĪGĀ
No 26.līdz 28.aprīlim Rīgā notika starptautiskais kontaktu veidošanas seminārs
dabas zinātņu skolotājiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Skolotājiem
bija iespēja praktiskās nodarbībās apgūt eTwinning.net platformas rīkus, uzzināt
dažādu valstu skolotāju pieredzi, izmantojot eTwinning mācību stundās, kā arī
apgūt visu nepieciešamo eTwinning projekta uzsākšanai.
Semināra Blogs

Prezentācijas
ETWINNING ĪSTENOTĀJI PIEDALĀS PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES
SEMINĀRĀ SLOVĀKIJĀ
No 16. līdz 18.maijam Bratislavā, Slovākijā notika eTwinning profesionālās pilnveides
veidošanas seminārs „Pedagoģisko kompetenču mūsdienīga izmantošana eTwinning
projektos”. Latviju šajā seminārā pārstāvēja Santa Tinkusa (Zvejniekciema
vidusskola), Solvita Ziņģīte (Liepājas internātpamatskola) un Gita Strazdiņa (Majoru
vidusskola).
Semināra blogs

ETWINNING ĪSTENOTĀJI PIEDALĀS KONTKATU VEIDOŠANAS
SEMINĀRĀ ČEHIJĀ
No 25. līdz 27.aprīlim Prāgā, Čehijā notika eTwinning kontaktu veidošanas seminārs
pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem. Latviju šajā seminārā pārstāvēja Oļesja Apīne
(Rēzeknes novada Čornajas PII), Kristīne Ūtrupa (Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde
„Saulīte”), Evita Gaule (Ata Kronvalda Durbes vidusskola) un Viktorija Mikuļina.
Semināra programma
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PUBLICĒTI PĒTĪJUMA REZULTĀTI PAR IKT IZMANTOŠANU
IZGLĪTĪBĀ EIROPĀ
Pētījumā par IKT izmantošanu izglītībā, kurā piedalījušies vairāk kā 190
tūkstoši skolēnu un skolotāju no 31 Eiropas valsts, secināts: skolotājiem un
skolēniem Eiropā līdz šim nav bijusi tik liela pieejamība IKT, kā
2011/2012.gadā, tāpat ir pārsteidzoši pozitīva skolēnu un skolotāju attieksme
pret IKT izmantošanu izglītībā. Pieejami arī pētījuma rezultāti par katru valsti
atsevišķi, arī par IKT izmantošanu Latvijas skolās.
Vairāk lasi: Šeit.

ETWINNING KURSI LATVIJAS SKOLĀS
Jūnijā aktīvi rīkojam 6 stundu profesionālās tālākizglītības kursu izglītības
darbiniekiem „Ievads eTwinning”. Pieteikuma informāciju meklē eTwinning
kalendārā vai raksti: Inguna.lipska@jaunatne.gov.lv!






4.jūnijā –
5.jūnijā –
6.jūnijā –
7.jūnijā –
12. jūnijā

Daugavpils 13.vidusskolā
Daugavpils 12.vidusskolā
Daugavpils Vienības pamatskolā
J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā
– Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā

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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