LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
NOVEMBRIS 2013
KONKURSA „NACIONĀLĀ ETWINNING BALVA 2013” UZVARĒTĀJS
JELGAVAS 4. VIDUSSKOLAS PROJEKTS „MATH AS PLAY”
31.oktobrī, Rīgas Tehniskajā universitātē ikgadējās Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīcijas
LatSTE ietvaros tika paziņoti konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2013” rezultāti un
apbalvoti veiksmīgākie pagājušā mācību gada eTwinning starptautiskie sadarbības projekti.
Kopumā tika apbalvoti seši konkursa finālisti, tostarp arī konkursa uzvarētājs – Jelgavas
4.vidusskolas projekts „Math as Play” (skolotāja Ivita Steķe), kurā skolēni interesantā un
radošā veidā apguva matemātiku. Sveicam uzvarētājus!
Vairāk lasi: Šeit
16 ETWINNING PROJEKTI NO LATVIJAS IEGŪST
EIROPAS KVALITĀTES SERTIFIKĀTUS
Kā katru gadu, arī šoruden veiksmīgākie eTwinning projekti visā Eiropā tiek apbalvoti ar eTwinning
Eiropas kvalitātes sertifikātu. No Latvijas eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu saņem 16 projekti,
kas īstenoti 2012./2013. mācību gadā. Apsveicam! Sertifikātu ieguvēju saraksts: Šeit

SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES TIEŠSAISTES KURSAM
Izsludināta pieteikšanās eTwinning tiešsaistes kursam „Starptautisko projektu
organizēšana izglītības iestādēs”. Kursa mērķis ir veicināt pedagogu prasmes kvalitatīvu
un mācību kontekstam atbilstošu starptautisku sadarbības projektu veidošanai. Kurss ir
bezmaksas. Pieteikšanās termiņš: 2013.gada 4.decembris, aizpildot tiešsaistes anketu.
http://ej.uz/anketa_online.
Vairāk lasi: Šeit

PIEREDZES STĀSTS PAR ETWINNING SEMINĀRU ISLANDĒ
No 31. oktobra līdz 2.novembrim Reikjavīkā, Islandē notika pedagogu profesionālās
pilnveides seminārs matemātikas skolotājiem, kas īstenojuši eTwinning projektus. Tajā
piedalījās arī Jelgavas 4.vidusskolas skolotāja Ivita Steķe. Ienāc eTwinning un izlasi
viņas stāstu par piedzīvoto Islandē, tostarp arī Nordplus pieredzi!
Vairāk lasi: Šeit

EIROPAS ETWINNING VĒSTNIEKU KONFERENCE 17.-19. OKTOBRIS 2013
No 17.līdz 19.oktobrim Etnas vulkāna pakājē pulcējās vairāk nekā 200 skolotāju - eTwinning
vēstnieku no visas Eiropas. Ienāc eTwinning.lv un izlasi par eTwinning vēstnieču A.Āboltiņas
un I.Labanovskas pieredzi. Vairāk lasi: Šeit

___________________________________________________________________________________________
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.

AICINA PROJEKTUS PIETEIKT KONKURSAM
„EIROPAS ETWINNING BALVAS 2014”
Katru gadu, arī šogad tiek organizēts konkurss „Eiropas eTwinning balvas 2014”.
Aicinām eTwinning projektu īstenotājus pieteikt savus projektus konkursam! Konkursam
savā eTwinning darbā virsmā var pieteikti tikai tos projektus, kuri ir ieguvuši Eiropas
kvalitātes sertifikātus. Projektus var pieteikt līdz šā gada 8.decembrim!
Vairāk lasi: Šeit

LATVIJAS SKOLOTĀJI PIEDALĀS ETWINNING SEMINĀRĀ PORTUGĀLĒ
No 14. līdz 16.novembrim Sao Joao da Madeira pilsētā, Portugālē, notika seminārs
„Digitālā pilsonība un izglītība” dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. Latviju
šajā seminārā pārstāvēja S. Binovska (Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs),
E.Stūrmane (Liepājas internātpamatskola) un V. Bulavkina (Vaiņodes vidusskola)
Semināra programma.

LATVIJAS SKOLOTĀJI PIEDALĀS ETWINNING SEMINĀRĀ FRANCIJĀ
No 15. līdz 17.novembrim Monpeljē, Francijā, notika kontaktu veidošanas seminārs
„eTwinning un citu IKT rīku izmantošana svešvalodu apguvē” svešvalodu skolotājiem.
Latviju šajā seminārā pārstāvēja Aizkraukles novada ģimnāzijas skolotāja Inese Keiša
un Ogres 1. Vidusskolas skolotāja Laima Januševska.
Semināra programma.

LATVIJAS SKOLOTĀJI PIEDALĀS ETWINNING SEMINĀRĀ DĀNIJĀ
No 20. līdz 23. novembrim Bilundā, Dānijā, notiek profesionālās pilnveides seminārs
eTwinning projektu īstenotājiem sadarbībā ar LEGO. Latviju šajā seminārā pārstāv
Aija Tukiša (Rīgas Juglas vidusskola), Gunita Pugeja (Balvu pamatskola) un Anda
Lukstiņa (Skujenes pamatskola).
Semināra programma.

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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