LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
MARTS 2013
DABAS ZINĀTŅU SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING
SEMINĀRAM ČEHIJĀ
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra starptautiskās skolu sadarbības
programmas eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai apmācību un kontaktu
veidošanas seminārā dabas zinātņu (fizikas, ķīmijas, matemātikas, ģeogrāfijas,
bioloģijas un dabaszinību) skolotājiem, kas no 26. līdz 28.aprīlim notiks Rīgā.
Pieteikšanās termiņš – 2013.gada 1.aprīlīs, aizpildot tiešsaistes anketu
http://ej.uz/pieteikums_CS_Riga. Seminārs ir bezmaksas.
Vairāk lasi: Šeit.

IZMAIŅAS PIETEIKŠANĀS NOTEIKUMIEM ETWINNING KONTAKTU
VEIDOŠANAS SEMINĀRAM RĪGĀ!
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka izdarītas izmaiņas pieteikšanās
noteikumos eTwinning kontaktu veidošanas semināram Rīgā, kas notiks no šī gada 26.līdz
28.aprīlim! Izmaiņas: seminārā var piedalīties dabas zinātņu (fizikas, ķīmijas,
matemātikas, bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību) skolotāji, kas māca skolēnus
vecumā no 11 līdz 16 gadiem. Iepriekš noteikumos nebija iekļauti bioloģijas un ģeogrāfijas
skolotāji. Sīkāku informāciju par pieteikšanās noteikumiem meklējiet šeit:
http://ej.uz/CS_Riga.

Sīkāku informāciju par pieteikšanās noteikumiem meklējiet šeit: http://ej.uz/CS_Riga
ETWINNING PLUS – IESPĒJA SADARBOTIES AR SKOLĀM ĀRPUS EIROPAS!
.
Šī gada 04.martā eTwinning 33 valstu pulkam pievienojās 6 jaunas valstis: Armēnija,
Vairāk lasi: Šeit.
Azerbaidžāna, Gruzija, Moldova, Ukraina un Tunisija, uzsākot jaunu pilotprojektu
eTwinning Plus. Šī ir jauna iespēja arī Latvijas skolotājiem uzsākt sadarbību ar skolām un
skolotājiem ārpus Eiropas. eTwinning Plus ir eTwinning paplašinājums Eiropas
kaimiņvalstīm. 2004. gadā tika izstrādāta Eiropas kaimiņvalstu politika, un tās mērķis ir
padziļināt starpvalstu attiecības starp Eiropas Savienību un tām valstīm, kuras atrodas
tuvākajos kaimiņos.
Kādas valstis ir iesaistītas?
eTwinning Plus ietver sešas valstis Eiropas kaimiņos – Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju,
Moldovu un Ukrainu, kuras pārstāv Austrumu partnerību un Tunisiju, kas ir daļa no EiroVidusjūras partnerības (EUROMED).
Vairāk lasi: Šeit.
Oficiālā preses relīze: šeit

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

LATVIJAS SKOLOTĀI SAŅEM BALVU KONKURSĀ „ETWINNING BALVAS 2013”
2013.gada 14.martā Lisabonā, Portugālē ikgadējā eTwinning konferencē tika apbalvoti konkursa „eTwinning
Balvas 2013” laureāti. 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”

Apsveicam!

KĀ UZSĀKT SADARBĪBU AR ETWINNING PLUS VALSTĪM?
Šī gada 04.martā eTwinning 33 valstu pulkam pievienojās 6 jaunas valstis:
Armēnija,
Esam izveidojuši pamācību, kā uzsākt sadarbību ar eTwinning Plus
dalībvalstīm:
•
•
•
•

Kā
Kā
Kā
Kā

padarīt sevi "atvērtu" eTwinning Plus sadarbība?
atrast projekta sadarbības partneri, no eTwinning Plus dalībvalstīm?
iesaistīt eTwinning Plus valstu skolu jau esošā projektā?
uzsākt jaunu projektu, iesaistot eTwinning Plus dalībvalsti?

Pamācību meklējiet šeit: http://ej.uz/etwinning_plus

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

___________________________________________________________________________________________
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.

