LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
FEBRUĀRIS 2014
NO 24. LĪDZ 30. MARTAM LATVIJĀ NORISINĀSIES E-PRASMJU NEDĒĻA
E-prasmju nedēļa Latvijā notiks Eiropas Get Online Week 2014 un Eiropas kampaņas
e-Skills for Jobs 2014 ietvaros. E-prasmju nedēļas 2014 galvenās tēmas ir e-prasmes
nodarbinātībai un IKT karjerai, kā arī e-prasmes ikvienam. eTwinning e-prasmju nedēļā
iesaistās ar šādām aktivitātēm:
Visu nedēļu video konkurss „Radoša IKT izmantošana manā skolā”
Visu nedēļu 6h kursi „E-prasmes sadarbībai starptautiskajos projektos” vairāk kā
10 vietās Latvijā
26.martā – vebinārs par tiešsaistes sadarbības rīkiem starptautiskajos projektos

Sīkāk par eTwinning aktivitātēm e-prasmju nedēļas laikā sākot no marta meklē
www.etwinning.lv
ETWINNING SEMINĀRA PIEREDZE – FCL APMĀCĪBAS BRISELĒ
PAR E-DROŠĪBU
No 16. līdz 17.decembrim 2013.gadā Briselē, Beļģijā notika seminārs „Tīmekļa drošība mācību
darbā” (Teaching and learning in the eSafe classroom) dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.
Latviju šajā seminārā pārstāvēja
Inetalasi:
Bērziņa
Vairāk
Šeit (Līgatnes novada vidusskola), Zaiga Strelēviča
(Priekules vidusskola), Baiba Lukaševica (Ropažu vidusskola), Dace Pauliņa (Lubānas
vidusskola), Guntra Dūle (Blomes pamatskola).
Par skolotāju pieredzi seminārā vairāk lasi: Šeit
PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO ETWINNING VEBINĀRA PAR
PREZENTĀCIJU VEIDOŠANU UN KOPLIETOŠANU TIEŠSAISTĒ

Vairāk lasi: Šeit

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla
eTwinning ietvaros 2014.gada 26.februārī rīkoja bezmaksas vebināru par prezentāciju
veidošanu un koplietošanu tiešsaistē. Vebināra ierakstu varat noskatīties šeit.
Vairāk lasi: Šeit

LATVIJAS UNIVERSITĀTE KĻUVUSI PAR ES PROJEKTA "SCIENTIX 2"
PNACIONĀLO KONTAKTPUNKTU EIROPĀ
LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītība centrs kļuvis par Eiropas Savienības 7.
ietvarprogrammas „Zinātne sabiedrībā” (Science in Society, SiS) projekta „Scientix 2” nacionālo
kontaktpunktu Eiropā. Centrs projektā iesaistījies, lai iepazīstinātu Latvijas skolotājus ar Eiropas
Savienības labās prakses piemēriem dabaszinātņu izglītībā un rosinātu bagātināt savu darbu
bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas mācību stundās ar projekta piedāvātajiem mācību
materiāliem un metodiskajām idejām. Projektā no Latvijas darbojas arī eTwinning vēstniece,
Sērmūkšu pamatskolas direktore Ilze Šmate.
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.

AICINA PIETEIKTIES PORTĀLA ETWINNING.NET TIEŠSAISTES
KURSAM PAR DAUDZPUSĪGĀ INTELEKTA TEORIJAS IZMANTOŠANU
MATEMĀTIKĀ
No šī gada 3.marta sākas pieteikšanās eTwinning.net Learning Lab tiešsaistes kursam
jeb mācību notikumam „Using Multiple intelligences in Maths”. Kurss tiešsaistē notiks no
10. līdz 24.martam. Kursam var pieteikties tikai eTwinning.net reģistrētie izglītības
darbinieki. Vairāk lasi: Šeit

FCL PIEDĀVĀ DAŽĀDUS 5 DIENU
KURSUS
Vairāk
lasi:PEDAGOGIEM!
Šeit
PIEEJAMI ERASMUS+ GRANTI!
Future Classroom Lab (FCL) piedāvā 5 dienu apmācību kursus pedagogiem 2014./2015.
mācību gadam. Pieejams arī Erasmus+ finansējums. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
finansējuma saņemšanai: 2014. gada 17. marts. Plašāka informācija pieejama kursa
aprakstā un FCL tīmekļa vietnē.
Vairāk lasi: Šeit

PUBLICĒTA INFO GRAFIKA PAR ETWINNING PAVEIKTO 2013.GADĀ!
Lai parādītu eTwinning sasniegumus 2013.gada, esam izveidojuši info grafiku, kurā
vizuālā veidā attēloti dažādi statistikas dati, piemēram, skolotāju skaits, kas darbojas
tīklā, eTwinning projektu skaits dažādās eTwinning dalībvalstīs, kā arī statistika par
izglītības darbinieku dalību dažādos eTwinning profesionālās pilnveides pasākumos.
Info grafiku meklē: Šeit

Vairāk lasi: 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
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