LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
OKTOBRIS 2013
SKATĪTĀJU BALVU ETWINNING NACIONĀLAJĀ KONFERENCĒ IEGŪST
JELGAVAS 4. VIDUSSKOLAS PROJEKTS „MATH AS PLAY”
12. oktobrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notika ikgadējā Eiropas skolu sadarbības programmas
eTwinning Nacionālā konference, kurā seši konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2013”
finālisti prezentēja pagājušā mācību gada veiksmīgākos projektus. Konferencē skatītāju
balvu par atraktīvāko projekta prezentāciju ieguva Jelgavas 4.vidusskolas komanda un viņu
īstenotais projekts „Math as play”, kurā skolēni ar dažādu spēļu un interesantu aktivitāšu
palīdzību kopā ar skolēniem no citām Eiropas valstīm apguva matemātiku.
Vairāk lasi: Šeit

Projektu prezentācijas

SVEŠVALODU SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING
KONTAKTU VEIDOŠANAS SEMINĀRAM FRANCIJĀ
Svešvalodu skolotājus, kas māca skolēnus vecumā no 11 līdz 18 gadiem, aicinām
pieteikties dalībai seminārā „eTwinning un citu IKT rīku izmantošana
svešvalodu apguvē”. Seminārs no 15. līdz 17.novembrim notiks Monpeljē,
Francijā. Pieteikšanās termiņš – 2013. gada 20.oktobris, aizpildot tiešsaistes anketu.
Dalībnieku skaits no Latvijas – 3 skolotāji.
Vairāk lasi: Šeit

Semināra programma.

SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING KONTAKTU
VEIDOŠANAS SEMINĀRAM PORTUGĀLĒ
Dažādu priekšmetu skolotājus, kas māca skolēnus vecumā no 11 līdz 18 gadiem,
aicinām pieteikties dalībai seminārā „Digitālā pilsonība un izglītība”, kas no
14. līdz 16.novembrim notiks Sao Joao da Madeira pilsētā, Portugālē.
Pieteikšanās termiņš – 2013. gada 20.oktobris, aizpildot tiešsaistes anketu.
Dalībnieku skaits no Latvijas – 3 skolotāji.
Vairāk lasi: Šeit

Semināra programma.

ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES SEMINĀRAM DĀNIJĀ
Dabaszinātņu un matemātikas skolotājus, kuri īstenojuši eTwinning sadarbības
projektus, aicinām pieteikties eTwinning profesionālās pilnveides semināram, kas
sadarbībā ar LEGO no 20. līdz 23. novembrim notiks Bilundā, Dānijā. Pieteikšanās
termiņš – 2013.gada 23.oktobris, aizpildot tiešsaistes anketu. Dalībnieku skaits no
Latvijas – 2 skolotāji.
Vairāk lasi: Šeit

Semināra programma.

___________________________________________________________________________________________
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.

PIEDALIES ETWINNING.NET VIDEO KONKURSĀ!
Ieraksti video, kurā pastāsti, kāpēc tev patīk eTwinning, līdz 7.novembrim augšupielādē
to savā eTwinning darba virsmā un piedalies konkursā, lai laimētu GoPro komplektu.
Kampaņas “mana eTwinning filma” mērķis ir aicināt eTiwinning dalībniekus uzņemt 6090 sekunžu garu video klipu. Tu vari izmantot savu mobilo vai profesionālu kameru,
tam nav nozīmes, kamēr vien esi radošs. Trīs labākie video saņems lielisku balvu!
Vairāk lasi: Šeit
LATVIJAS SKOLOTĀJI PIEDALĪSIES ETWINNING SEMINĀRĀ DAŽĀDU
PRIEKŠMETU SKOLOTĀJIEM HORVĀTIJĀ
No 24. līdz 26.oktobrim Dubrovnikā, Horvātijā, notiks seminārs „IKT rīki starppriekšmetu
sadarbības veicināšanai” dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. Latviju šajā seminārā
pārstāvēs J.Zeimanis (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija), M.Drulle (Rīgas Jauno tehniķu centrs),
E.Barajuns (Siguldas pilsētas ģimnāzija) un K.Svirčenkova (Rīgas 89.vidusskola).
Semināra programma.

LATVIJAS SKOLOTĀJI PIEDALĪSIES ETWINNING SEMINĀRĀ ISLANDĒ
No 31. oktobra līdz 2.novembri Reikjavīkā, Islandē, notiks profesionālās pilnveides seminārs
matemātikas skolotājiem, kas īstenojuši eTwinning projektus. Latviju šajā seminārā
pārstāvēs Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotāja un eTwinning vēstniece A.Šapkova,
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja un eTwinning vēstniece Līga
Kraukle, kā arī Jelgavas 4.vidusskolas skolotāja Ivita Steķe.
Semināra programma.

LATSTĒ PAZIŅOS KONKURSA „NACIONĀLĀ ETWINNING BALVA 2013”
UZVARĒTĀJU!
Šī gada 31.oktobrī Rīgā, RTU telpās ikgadējās Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīcijas
LatSTE ietvaros tiks paziņoti konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2013” rezultāti! Tāpat
ekspozīcijas otrajā dienā, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas telpās varēs apmeklēt eTwinning radošās
darbnīcas un zālē – eTwinning informācijas stendu. Tiekamies! Vairāk lasi: Šeit

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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