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LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
APRĪLIS 2014
PIESAKIES ETWINNING KONTAKTU VEIDOŠANAS SEMINĀRAM LIETUVĀ
PAR TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANU MĀKSLĀS UN INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ
Dažādu mācību priekšmetu skolotājus un interešu izglītības iestāžu skolotājus aicinām
pieteikties eTwinning kontaktu veidošanas semināram par IKT izmantošanu mākslās un
interešu izglītībā (krievu valodā). Seminārs no 18.līdz 20.jūnijam notiks Viļņā, Lietuvā.
Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 18.maijam, aizpildot tiešsaistes anketu.
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES APMĀCĪBĀM
BRISELĒ PAR „NĀKOTNES KLASES” SCENĀRIJIEM
Vairāk lasi: Šeit

eTwinning projektu īstenotājus aicina pieteikties dalībai apmācībās eTwinning projektu
īstenotājiem „Nākotnes klases scenāriji”, kas no 2.līdz 3.jūnijam notiks Briselē, Beļģijā.
Dalībniekiem no dažādām Eiropas valstīm būs iespēja praktiski darboties speciāli aprīkotā
mācību centrā „Future Classroom Lab”, apgūt dažādus IKT (informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju) rīkus, izspēlēt „Nākotnes klases” scenārijus un to ieviešanu izglītības iestādēs, lai
veicinātu radošu un efektīvu mācību darbu. Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 5. maijs,
aizpildot tiešsaistes anketu.
Vairāk lasi: Šeit

PEDAGOGUS AICINA PIEDALĪTIES VEBINĀRĀ PAR ETWINNING PROJEKTA
PIETEIKŠANU KVALITĀTES SERTIFIKĀTAM
Aicinām izglītības darbiniekus, īpaši eTwinning projektu īstenotājus, piedalīties vebinārā par
projektu pieteikšanu eTwinning kvalitātes sertifikātam. Vebināru vadīs pieredzējusi
eTwinning vēstniece un Priekuļu PII „Mežmaliņa” vadītāja K.Bernāne. Vebinārs notiks
Vairāk lasi: Šeit
2014.gada 30.aprīlī. Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa.
Vebinārs ir bezmaksas.
Vairāk lasi: Šeit
KĻŪSTI PAR ETWINNING VĒSTNIEKU!

Vairāk lasi: Šeit

Aicinām pieredzējušus eTwinning projektu īstenotājus pieteikties atlasei, lai kļūtu
par Latvijas eTwinning vēstniekiem. Vēstnieku mērķis ir popularizēt eTwinning
ideju un izplatīt eTwinning platformā īstenoto projektu labās prakses piemērus.
Mācību gada laikā Latvijā paredzēts darboties 10 – 15 eTwinning vēstniekiem.
Nenokavē un līdz 25.maijam piesakies!
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.
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ETWINNING SKOLOTĀJI NO LATVIJAS PIEDALĀS SEMINĀRĀ
TURCIJĀ
No 21. līdz 24. maijam Stambulā, Turcijā notiks pedagogu profesionālās pilnveides
seminārs „Āra aktivitāšu integrācija eTwinning projektos”. Latviju šajā seminārā
pārstāvēs Aknīstes vidusskolas skolotāja Līga Mažeika, Meirānu Kalpaka Pamatskolas
skolotāja Ilze Stiprā un Cēsu pilsētas pamatskolas skolotāja Ērika Siliņa.
Pasākuma programma.

AICINA PIETEIKTIES PORTĀLA ETWINNING.NET TIEŠSAISTES KURSAM
PAR NĀKOTNES KLASES VĪZIJAS ATTĪSTĪŠANU
No šī gada 24.aprīļa sākas pieteikšanās eTwinning.net Learning Lab tiešsaistes kursam jeb
mācību notikumam „Nākotnes klases vīzijas attīstīšana” („Education of the future: scenario
building”). Kurss tiešsaistē notiks no 6. līdz 16.maijam, tam var pieteikties tikai
eTwinning.net reģistrētie izglītības darbinieki. Šajā kursā pētīsim, kā nākotnē varētu
izskatīties izglītība un kā mēs skolotāji varētu veicināt šādas nākotnes veidošanu.
Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMI VIDEO IERAKSTI NO ETWINNING VEBINĀRIEM PAR
SADARBĪBAS RĪKIEM TIEŠSAISTĒ
eTwinning e-prasmju nedēļas ietvaros 2014.gada februārī rīkoja divus bezmaksas vebinārus
par tiešsaistes sadarbības rīkiem un par e-prasmēm pirmsskolā.
Vebināra „E-prasmes starptautiskajai sadarbībai pirmskolas izglītības iestādēs"
ierakstu varat noskatīties šeit.
Vebināra „Tiešsaistes sadarbības rīki starptautiskajiem izglītības projektiem"
ierakstu varat noskatīties šeit.
SKOLOTĀJU PIERDZE
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

___________________________________________________________________________________________
Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uz likt atbildību
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