LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
DECEMBRIS 2014
SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES TIEŠSAISTES KURSAM PAR ETWINNING
PROJEKTU ORGANIZĒŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Skolotāj! Ja vēlies iemācīties, kā plānot un īstenot starptautisku eTwinning projektu,
piesakies eTwinning tiešsaistes kursam (angļu valodā) un apgūsti to neizejot no
mājām! Kurss notiks reizi 2 nedēļās (ceturtdienās 18:00-19:30), tajā piedalīsies
skolotāji no Latvijas, Francijas un Dānijas. Kursu vadīs eTwinning un Iespējamā Misija
vēstniece Edīte Sarva. Pieteikšanās termiņš 2015.gada 04.janvāris, aizpildot tiešsaistes
anketu.
Vairāk lasi: Šeit
SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING KURSAM KRIEVU VALODĀ
PAR TIEŠSAISTES SERVISIEM STARPTAUTISKAI SADARBĪBAI
Vairāk lasi: Šeit

Vēlies apgūt dažādus IKT rīkus, kā arī iemācīties tos izmantot eTwinning un citos
mācību projektos? Piesakies pieredzējušā Frīda Sarceviča vadītajam eTwinning
tiešsaistes kursam (krievu valodā) „Tiešsaistes servisi starptautiskajai sadarbībai”.
Tajā piedalīsies skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Armēnijas, Azerbaidžānas un Ukrainas.
Septiņas tiešsaistes nodarbības notiks otrdienu vakaros no 2015.gada 20.janvāra līdz
14.aprīlim. Pieteikšanās termiņš 2015.gada 04.janvāris, aizpildot tiešsaistes anketu.
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES APMĀCĪBĀM
BRISELĒ PAR DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS PROJEKTIEM MĀCĪBU DARBĀ!
Ja Tev ir eTwinning projekti un tu esi vidusskolas dabaszinātņu vai matemātikas skolotājs,
nepalaid garām iespēju piedalīties nākotnes klases apmācībās Briselē! Dalībniekiem no
dažādām Eiropas valstīm apmācībās būs iespēja praktiski darboties speciāli aprīkotā
interaktīvā mācību centrā „Future Classroom Lab”. Pieteikšanās termiņš – 2015. gada
12.janvāris, aizpildot tiešsaistes anketu.
Vairāk lasi: Šeit
PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO VEBINĀRA PAR ETWINNING PROJEKTU
PLĀNOŠANU UN ORGANIZĒŠANU MĀCĪBU IESTĀDĒS

Briselē.

2014.gada 26.novembrī notika eTwinning tiešsaistes seminārs par drošību internetā. Tajā
"Net-Safe Latvia" Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska dalībniekiem stāstīja par
to, kas jāzina katram par drošību internetā, kā arī sniedza informāciju par skolotājiem
noderīgiem resursiem un materiāliem, kas saistīti ar drošību internetā. Video ieraksts no
vebināra pieejams šeit.
Vairāk lasi: Šeit

___________________________________________________________________________________________
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.

SAMSUNG SKOLOTĀJU APMĀCĪBAS PROGRAMMĀ GATAVOS
MŪSDIENĪGAS IZGLĪTĪBAS LĪDERUS LATVIJĀ
1. decembrī, Rīgā “Samsung Electronics Baltics” izsludināja pieteikšanos vērienīgai
“Samsung Skola nākotnei” bezmaksas apmācību programmai “Skolotājs 3.0”. Skolu
komandas no visas Latvijas var pieteikties programmai līdz 2015. gada 9. janvārim
mājaslapā www.skolanakotnei.lv
Vairāk lasi: Šeit

IESKATIES PAMĀCĪBĀ PAR JAUNO TWINSPACE LIETOŠANU!

Briselē.

Jau vairākus mēnešus eTwinning projektiem, kas reģistrēti no 2014.gada 22. septembra ir
pieejama jauna virtuālā projekta vide TwinSpace. Ja Tev rodas problēmas tās izmantošanā,
ieskaties pamācībā! Tajā uzzināsi, kā pievienot projekta aktivitātes, foto un video materiālus,
kā izveidot forumu un kā virtuālajai videi pievienot savus skolēnus. Šo un citas pamācības, kas
tev noderēs eTwinning.net lietošanā meklē šeit.

Vairāk lasi: Šeit
ETWINNING BALVAS FINĀLISTI DODAS UZ EIROPAS KONFERENCI ROMĀ
No 27.līdz 29.novembrim Romā, Itālijā notika Eiropas ikgadējā konference, kas pulcēja
vairāk nekā 500 skolotājus no dažādām Eiropas valstīm, tostarp arī Latvijas skolotājus –
2013./2014. mācību gadā veiksmīgāko eTwinning projektu īstenotājus, konkursa
„Nacionālā eTwinning balva 2014” finālistus. Radošo darbnīcu prezentācijas un
skolotāju viedokli par konferencei meklē konferences blogā!
Briselē.

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS!

Briselē.

Latvijas eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta komanda vēl katram eTwinning skolotājam
gaišus un priecīgus Ziemassvētkus, kā arī panākumiem bagātu 2015.gadu! Paldies par
ieguldīto darbu, īstenojot eTwinning projektus un dalību mūsu profesionālās pilnveides
pasākumos! Uz tikšanās nākamgad!

Seko mums arī sociālajos tīklos:
Briselē.
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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