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LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
AUGUSTS 2014
ETWINNING DĀVINA SKOLOTĀJA DIENASGRĀMATAS ETWINNING PROJEKTU
ĪSTENOTĀJIEM!
Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad eTwinning vēlas pateikties skolotājiem, kas savās izglītības
iestādēs īsteno eTwinning projektus. Ar izglītības pārvalžu starpniecību, kalendārus saņems katrs
skolotājs, kas pagājušajā mācību gadā īstenojis vai uzsācis eTwinning projektu! Mēs e-pastā
sazināsimies ar katru skolotāju, lai informētu par kalendāriem un to saņemšanu!

KALENDĀRI PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, eTwinning komanda eTwinning jaunajiem projektu dibinātājiem
Vairāk lasi: Šeitdāvinās eTwinning sienas kalendārus, kurā papildus 2014./2015. mācību gada mēnešu kalendāriem ir
nedēļas plānotājs katrai mācību gada nedēļai! Viss kas tev jādara – laikā līdz šī gada 1.oktobrim jāuzsāk
jauns eTwinning projekts, kurā tu esi dibinātājs (nevis projekta partneris).
Vairāk lasi: Šeit

AICINA PIETEIKT PROJEKTUS KONKURSAM
„NACIONĀLĀ ETWINNING BALVA 2014”
Nenokavē un piesaki savu projektu Nacionālajai eTwinning balvai un kopā ar citiem konkursa
finālistiem 2014.gada novembrī dodies uz eTwinning Eiropas konferenci Romā, kur satiekas
vairāk nekā 500 eTwinning projektu īstenotāji no 33 valstīm! Paredzētas arī speciālas balvas un
nominācijas!
Vairāk lasi: Šeit

Konkursa nolikums

KVALITĀTES SERTIFIKĀTS

Vairāk lasi: Šeit

Ja tu darbojies vienā vai vairākos eTwinning projektos un vēlies saņemt novērtējumu par to,
aicinām savu projektu pieteikt eTwinning Nacionālajam kvalitātes sertifikātam! Nacionālos
kvalitātes sertifikātus par 2013./2014. mācību gadā īstenotajiem projektiem var pieteikt līdz
2014.gada 14.septembrim.
Vairāk lasi: Šeit Kvalitātes kritēriji

NOSKATIES VIDEO IERAKSTU NO VEBINĀRA PAR
ETWINNING AKTUALITĀTĒM!
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros
2014.gada 27.augustā rīkoja bezmaksas vebināru „eTwinning aktualitātes 2014./2015. mācību
gadā”. Vebināra ierakstu varat noskatītie YouTube vietnē.
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 PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES APMĀCĪBĀM
BRISELĒ PAR SADARBĪBAS PROJEKTIEM NĀKOTNES KLASĒ!
Ja tev ir eTwinning projekti, piesakies dalībai apmācībās „Tiešsaistes sadarbības projekti
nākotnes klasē”, kas no 20.līdz 21.septembrim notiks Briselē, Beļģijā. Dalībniekiem no
dažādām Eiropas valstīm būs iespēja praktiski darboties speciāli aprīkotā interaktīvā mācību
centrā „Future Classroom Lab”, apgūt dažādus IKT (informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju) rīkus un metodes, lai veicinātu radošu, interaktīvu un efektīvu mācību darbu un
starptautisko sadarbību. Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 14. septembris, aizpildot
tiešsaistes anketu.
Vairāk lasi: Šeit
SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING
KONTAKTU VEIDOŠANAS SEMINĀRAM RĪGĀ
Ja tev vēl nav pieredze eTwinning projektu īstenošanā,
kontaktu veidošanas seminārā sākumskolas skolotājiem par starptautisku (mācību)
sadarbības projektu īstenošanu sākumskolā, izmantojot informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un starppriekšmetu sadarbību. Seminārs no 2.līdz
4.oktobrim notiks Rīgā. Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 7.septembris, aizpildot
tiešsaistes anketu. Semināra darba valoda – krievu.
Vairāk lasi: Šeit

LATVIJAS SKOLOTĀJI ETWINNING SEMINĀRĀ PĒRNAVĀ!

Briselē.

No 2014.gada 22.līdz 24.augustam Pērnavā, Igaunijā notika eTwinning kontaktu
veidošanas seminārs pirmsskolas pedagogiem no Latvijas, Igaunijas un Somijas.
Seminārā Latviju pārstāvēja 10 pirmsskolas pedagogi no dažādiem Latvijas novadiem
un pilsētām!

ATBILDI UZ JAUTĀJUMU PAR ETWINNING PROJEKTIEM!
Šī gada rudenī eTwinning projektu īstenotājiem tiks piedāvāta iespēja īstenot projektus vienas
valsts ietvaros, tādējādi, projektu varēs reģistrēt (dibināt) divi eTwinning skolotāji no Latvijas.
Vēlamies uzzināt jūsu viedokli par šo jaunumu!
Anketa par eTwinning projektiem vienas valsts ietvaros

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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