LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
OKTOBRIS 2012
IZSLUDINA PIETEIKŠANOS KONTAKTU VEIDOŠANAS SEMINĀRAM
SOMIJĀ
Aicinām sākumskolas skolotājus, kas māca skolēnus vecumā no 7 līdz 12 gadiem,
pieteikties eTwinning kontaktu veidošanas semināram, kas 23.-25.11. notiks Helsinkos,
Somijā. Pieteikšanās līdz 29.oktobrim, aizpildot elektronisku pieteikuma anketu.
Vairāk lasiet: Šeit.

ETWINNING GADA KONFERENCE
13.oktobrī Rīgas Valsts 3.ģimnāzija notika eTwinning ikgadēja konference, kurā
piedalījās aptuveni 100 izglītības darbinieki no visas Latvijas. Konferences dalībnieki
uzzināja par eTwinning aktualitātēm, piedalījās radošajās darbnīcās par IKT rīku
izmantošanu mācību darbā un iepazinās ar konkursa „Nacionālā eTwinning balva
2012” finālistu projektiem.
Vairāk lasiet: Šeit.

KONFERENCĒ LATSTE 2012 PAZIŅOS „ETWINNING BALVA 2012”
UZVARĒTĀJUS
1. un 2.novembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā notiks ikgadējā Latvijas Skolu iTehnoloģiju Ekspozīcija LatSTE, kurā tradicionāli piedalās arī eTwinning.
Konferences dalībnieki varēs piedalīties darbnīcā „Ievads eTwinning”. Konferences
noslēgumā 2.novembrī tiks paziņoti konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2012”
rezultāti un apbalvoti uzvarētāji. Uz tikšanos, LatSTE konferencē!

6H KURSI LATVIJAS SKOLĀS
Šoruden visā Latvijā aktīvi rīkojam 6 stundu profesionālās tālākizglītības kursu
izglītības darbiniekiem „Ievads eTwinning”. Ja arī jūs vēlaties savā pilsētā vai
novadā sarīkot šādus kursus, lai uzzinātu par eTwinning iespējām un
praktiskās nodarbībās izmēģinātu eTwinning.net platformu Eiropas skolu
sadarbības projektu veidošanai, rakstiet: Inguna.lipska@jaunatne.gov.lv





26.oktobrī – Siguldas pilsētas vidusskolā
30. oktobrī – Smiltenes ģimnāzijā
31. oktobrī – Salaspils 1.vidusskolā
9. novembrī – Vidrižu pamatskolā

___________________________________________________________________________________________
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.

ETWINNING VĒSTNIEKI PIEDALĪSIES PROFESIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS SEMINĀRĀ GRIEĶIJĀ
No līdz 8. līdz 10.novembrim Atēnās, Grieķijā notiks profesionālās attīstības
seminārs eTwinning vēstniekiem. Latviju šajā seminārā pārstāvēs Aiga Mikasenoka
(Ādažu vidusskola) un Kristīna Bernāne (Priekuļu novada pirmsskolas izglītības
iestāde „Mežmaliņa”).
Pasākuma programma

ETWINNING EIROPAS KVALITĀTES SERTIFIKĀTS
Pavisam drīz tiks paziņoti eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu ieguvēji! Aicinām sekot līdzi
aktualitātēm portālā eTwinning.net un mūsu tīmekļa vietnē, lai uzzinātu, kuri pagājušā mācību
gada projekti ir ieguvuši Eiropas līmeņa atzinību!

MATERIĀLI SKOLOTĀJIEM PAR DROŠĪBU INTERNETĀ
Latvijas Drošāka interneta centrs šovasar papildinājis materiālus par drošību internetā izveidoti jauni stundu plāni, ko skolotājiem izmantot stundās, pārrunājot ar bērniem
jautājumus par drošību internetā. Īpaši ieteicams šos materiālus izmantot arī pirms eTwinning
projekta uzsākšanas.
Vairāk lasiet: Šeit.

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