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ETWINNING VĒSTNIEKI PIEDALĀS PROFESIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS SEMINĀRĀ GRIEĶIJĀ
No līdz 8. līdz 10.novembrim Atēnās, Grieķijā, notika profesionālās attīstības seminārs
eTwinning vēstniekiem. Tajā piedalījās arī divas skolotājas no Latvijas: Aiga Mikasenoka
(Ādažu vidusskola) un Kristīna Bernāne (Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestāde
„Mežmaliņa”). Seminārā piedalījās vairāk kā 100 eTwinning vēstnieku no dažādām
Eiropas valstīm, kas trīs dienu garumā dalījās savā eTwinning pieredzē, kā arī
apmeklēja nodarbības un radošās darbnīcas. Vairāk lasiet: Šeit.

FUTURE CLASSROOM LAB APMĀCĪBAS
Šogad sadarbībā ar Future Classroom Lab (FCL) eTwinning rīko apmācības
eTwinning projektu īstenotājiem. 10. un 11. decembrī Briselē jau otro reizi notiks
kurss „21.gadsimta prasmes, IKT rīki un to izmantošana eTwinning”. Latviju šajās
apmācībās pārstāvēs Gunita Pugeja (Stacijas pamatskola), Inese Pickaine (Skrundas
vidusskola), Jana Ļebedeva (Gulbenes 3.PII „Auseklītis”).

ETWINNING GADA BALVU IEGŪST
PRIEKUĻU PII "MEŽMALIŅA"
2.novembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā, Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīcijā
(LatSTE 2012) tika paziņoti konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2012”
uzvarētāji. V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” skolu
programmas eTwinning rīkotajā konkursā eTwinning balvu ieguva Priekuļu
pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” realizētais projekts „P.A.L.E. – Play
and Learn English”, projekta vadītāja un eTwinning vēstniece Kristīna Bernāne.
Vairāk lasiet: Šeit.

ETWINNING KURSI LATVIJAS SKOLĀS
Šoruden visā Latvijā aktīvi rīkojam 6 stundu profesionālās tālākizglītības kursu
izglītības
darbiniekiem
„Ievads
eTwinning”.
Sīkākai
informācijai:
Inguna.lipska@jaunatne.gov.lv




29.novembrī – Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā
13. decembrī – Bauskā, Pašvaldību IT kompetences centrā
27. decembrī – Krotes Kronvalda Ata pamatskolā

___________________________________________________________________________________________
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.

VIAA AICINA PEDAGOGUS PIEDALĪTIES SEMINĀROS PAR
SOCIĀLI IEKĻAUJOŠU VIRTUĀLO VIDI
2012.gada 4.-5.decembrī biedrība „ALADIN” aicina ikvienu interesentu, bet jo īpaši
pedagogus, kuri pārstāv vadības, sociālo mediju un valodu jomu, piedalīties
tiešsaistes semināros (vebināros). Dalība tajos ir bez maksas.
Vairāk lasiet: Šeit.

Projekta tīmekļa vietne: šeit

PUBLICĒTI ETWINNING EIROPAS KVALITĀTES SERTIFIKĀTU IEGUVĒJI
Kā katru gadu, arī šoruden veiksmīgākie eTwinning projekti visā Eiropā tiek apbalvoti ar eTwinning
Eiropas kvalitātes sertifikātu. No Latvijas eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu šogad ir saņēmuši 14
projekti, kas īstenoti 2011./2012. mācību gadā. Projektu saraksts pieejams šeit.

SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJI PIEDALĀS KONTAKTU
VEIDOŠANAS SEMINĀRĀ SOMIJĀ
No 23. līdz 25.novembrim Helsinkos, Somijā, notika eTwinning kontaktu veidošanas
seminārs sākumskolas skolotājiem. Latviju šajā seminārā pārstāvēja 10 skolotāji –
Gunita Lūse (Liepājas 7.vidusskola), Dzintra Šterna un Gunita Lācīte (Krotes
Kronvalda Ata pamatskola), Marija Grīnberga (Drustu pamatskola), Andžela
Zubkovska (Daugavpils Saskaņas pamatskola), Inese Ermansone (Jaunjelgavas
vidusskola), Larisa Voroņuka (Jelgavas 2.pamatskola, Ligita Valtere (Ventspils Centra
sākumskola) un Ilze Bloka (Ēdoles pamatskola). Pasākuma 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

KONTAKTINFORMĀCIJA:
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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