LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
SEPTEMBRIS 2013
ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES
PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES SEMINĀRAM ISLANDĒ
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības programmas eTwinning
ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai pedagogu profesionālās pilnveides seminārā matemātikas
skolotājiem, kas īstenojuši eTwinning projektus. Seminārs no 31. oktobra līdz 2.novembrim notiks
Reikjavīkā, Islandē. Pieteikšanās termiņš – 2013. gada 15.septembris, aizpildot
tiešsaistes anketu.
Vairāk lasi: Šeit

Semināra programma.

SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING KONTAKTU
VEIDOŠANAS SEMINĀRAM HORVĀTIJĀ
Dažādu priekšmetu skolotājus, kas māca skolēnus vecumā no 12 līdz 18 gadiem,
aicinām pieteikties dalībai seminārā „IKT rīki starppriekšmetu sadarbības
veicināšanai”. Seminārs no 24. līdz 26.oktobrim notiks Dubrovnikā, Horvātijā.
Pieteikšanās termiņš – 2013. gada 15.septembris, aizpildot tiešsaistes anketu.
Dalībnieku skaits no Latvijas – 4 skolotāji.
Vairāk lasi: Šeit

Semināra programma.

ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJI PIEDALĪSIES PEDAGOGU
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES SEMINĀRĀ ZVIEDRIJĀ
No 10. līdz 12. oktobrim Stokholmā, Zviedrijā, notiks pedagogu profesionālās
pilnveides seminārs „Eiropas pilsonība”. Semināra tēma: Eiropas pilsonība. Latviju
šajā seminārā pārstāvēs Ventspils 2.pamatskolas skolotāja Ilze Grinfogele un
Mārsnēnu pamatskolas skolotāja Ingrīda Zilgalve.

ETWINNING GADA KONFERENCE NOTIKS 12.OKTOBRĪ
RĪGAS VALSTS 2.ĢIMNĀZIJĀ!
Tuvojas eTwinning gada konference, kurā tiks prezentēti konkursa „Nacionālā
eTwinning balva 2013” fināla projekti! Šobrīd notiek aktīva projektu izvērtēšana!
Konference notiks šī gada 12.oktobrī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā. Papildus projektu
prezentācijām notiks arī radošās darbnīcas. Sekojiet līdzi informācijai mūsu tīmekļa
vietnē www.etwinning.lv jo vismaz 2 nedēļas pirms pasākuma sāksies reģistrācija
konferencei. Vietu skaits ierobežots (maksimālais dalībnieku skaits – 120).

___________________________________________________________________________________________
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.

PIRMSKOLAS SKOLOTĀJI PIEDALĪSIES ETWINNING KONTAKTU
VEIDOŠANAS SEMINĀRĀ GRIEĶIJĀ
No 3. līdz 5.oktobrim Salonikos, Grieķijā, notiks eTwinning seminārs pirmskolas
skolotājiem no dažādām Eiropas valstīm. Latviju šajā seminārā pārstāvēs 4 pedagogi:
K.Gančaka (Gulbenes 3. PII „Auseklītis” skolotāja), A.Ieleja (Skrīveru novada PII
„Sprīdītis” skolotāja), I.Veidmane (Jūrmalas PII „Zvaniņš” skolotāja), E.Kalniņa,
(Ozolnieku novada PII „Bitīte” vadītāja).
Semināra programma.
10 LATVIJAS SKOLOTĀJI PIEDALĪSIES ETWINNING SEMINĀRĀ DAŽĀDU
PRIEKŠMETU SKOLOTĀJIEM LIETUVĀ
No 27.līdz 29.septembrim Palangā, Lietuvā, notiks kontaktu veidošanas seminārs dažādu
mācību priekšmetu skolotājiem. Latviju šajā seminārā pārstāvēs 10 skolotāji no dažādām
Latvijas pilsētām un novadiem. Sīkāk par semināru pēc pasākuma lasiet mūsu tīmekļa vietnē
www.etwinning.lv.
Semināra programma.

LATVIJAS ETWINNING VĒSTNIEKI PIEDALĪSIES STARPTAUTISKĀ
SEMINĀRĀ ITĀLIJĀ
No 17. līdz 19.oktobrim Katānijā, Itālijā, notiks pedagogu profesionālas pilnveides seminārs, kas pulcēs vairāk nekā 100
eTwinning vēstniekus no 33 eTwinning dalībvalstīm. Seminārā Latviju pārstāvēs divas eTwinning vēstnieces: Agita
Āboltiņa (Valmieras Valsts ģimnāzija) un Inese Labanovska (Salaspils 1.vidusskola).
Semināra programma.
ETWINNING LATVIJĀ UZSĀK TIEŠSAISTES KURSU
PAR IKT UN ETWINNING RĪKIEM MĀCĪBU PROCESĀ
Tā kā šoruden bija ļoti liela interese par eTwinning trīs dienu IKT kursu, vienu no
šī kursa moduļiem pirmoreiz īstenojam virtuāli. Sadarbībā ar Nākotnesskola.lv
11.septembrī tiešsaistes kursu „IKT rīki mācību procesā un eTwinning projektos”
uzsāka 45 skolotāji, kuri pirms tam bija pieteikušies 3 dienu IKT kursam.
Iespējams, ka šādus kursus rīkosim arī turpmāk. Ja neesi dalībnieku sarakstā,
kursa ierakstu var noskatīties arī NākotnesKlasē. Apliecības par dalību saņem tikai
iepriekš apstiprinātie dalībnieki.
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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