LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
DECEMBRIS 2013
PIEEJAMI VIDEO AR KONKURSA „NACIONĀLĀ ETWINNING BALVA 2013”
FINĀLISTU INTERVIJĀM
Beidzot esam apkopojuši Nacionālās eTwinning konferences 2013 paveikto un ar
piedāvājam aplūkot video no konferences. Papildus video sižetam par konferences
darbnīcām un projektu prezentācijām, piedāvājam arī 6 video par konkursa „Nacionālā
eTwinning balva 2013” fināla projektu vadītāju pieredzi eTwinning projektu īstenošanā.
Vairāk lasi: Šeit
Konferences video saraksts eTwinning YouTube kanālā

- SeeTĒMĀM
more at:
http://www.etwinning.lv/jaunums/ieskaties-video-no-etwinning-2013gadaAPTAUJA – VAI UN PAR KĀDĀM
RĪKOT
VEBINĀRUS?
konferences#sthash.HHbOISEH.dpuf Vairāk lasi: Šeit
2014.gadā eTwinning Latvija plāno īstenot vebinārus par dažādām ar eTwinning projektiem un
IKT lietošanu saistītām tēmām. Tās būs 1.5-2h garas tiešsaistes nodarbības latviešu valodā,
kurā vienu vai vairākas reizes mēnesī interesenti varēs apgūt kādu sev interesējošu tēmu. Lai
šie vebināri būtu pēc iespējas interesantāki un saistošāki jums, eTwinning skolotāji, vēlamies
uzzināt jūsu viedokli par vebināru tēmām.
Lūdzu, aizpildiet tiešsaistes anketu (tā ir anonīma)!

TIEŠSAISTES KURSS PAR PROJEKTU ORGANIZĒŠANU
Šogad esam uzsākuši un nākamgad turpināsim jaunu eTwinning tiešsaistes kursu
„Starptautisko projektu organizēšana izglītības iestādēs”. Esam devuši iespēju 45
pedagogiem apgūt projektu metodi, lai viņi varētu veiksmīgi īstenot eTwinning un citus
starptautiskos projektus. Paldies skolotājiem par uzdrošināšanos piedalīties un
tiekamies nākamajā tiešsaistes nodarbībā!
Kursa apraksts
TURPINĀS TIEŠSAISTES KURSS PAR IKT IZMANTOŠANU
Priecājamies par milzīgo interesi piedalīties eTwinning tiešsaistes kursā „IKT rīki mācību
procesā un eTwinning projektos”. Atgādinām, ka pēc katras nodarbības būs pieejams
nodarbības ieraksts.
Pirmās nodarbības ieraksts.

PALDIES SKOLĀM PAR DALĪBU ETWINNING.NET VIDEO KONKURSĀ!
Paldies četrām Latvijas skolām un skolotājiem par dalību eTwinning.net rīkotajā video
konkursā „Mana eTwinning filma”. Paldies arī tiem, kas balsoja par kolēģu veikumu.
Konkursa uzvarētāju saraksts pieejams šeit.
Vairāk lasi: Šeit

Video saraksts YouTube
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Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību
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PIEREDZES STĀSTS PAR SCIENTIX SEMINĀRU
Meklēt, atrast un iesaistīties! Šie trīs vārdi ir tīmekļa vietnes Scientix filozofija un
devīze. Scientix ir Eiropas kopiena dabaszinātņu izglītībā, kuru vada Eiropas skolu tīkls
(angl. – European Schoolnet). Scientix ir atvērts skolotājiem, pētniekiem, politikas
veidotājiem, vecākiem un ikvienam interesentam dabaszinātņu izglītībā. eTwinning
vēstniece Ilze Šmate stāsta par savu pieredzi, iesaistoties Scientix kopienā.
Vairāk lasi: Šeit

LATVIJAS SKOLOTĀJI PIEDALĀS ETWINNING SEMINĀRĀ BRISELĒ
No 16. līdz 17.decembrim Briselē, Beļģijā notika seminārs „Tīmekļa drošība mācību
darbā” (Teaching and learning in the eSafe classroom) dažādu mācību priekšmetu
skolotājiem. Latviju šajā seminārā pārstāvēja Ineta Bērziņa (Līgatnes novada
vidusskola), Zaiga Strelēviča (Priekules vidusskola), Baiba Lukasevica (Ropažu
vidusskola), Dace Pauliņa (Lubānas vidusskola), Guntra Dūle (Blomes pamatskola).
Semināra programma.

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS!
Latvijas eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta komanda sveic savus skolotājus un citus eTwinning
iesaistītos Ziemassvētkos!
Lai jaukas svētku brīvdienas un radošām idejām bagāts Jaunais gads! Uz tikšanos 2014.gadā!

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
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