LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
JANVĀRIS 2014
PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO ETWINNING VEBINĀRA PAR ERASMUS+
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning
ietvaros 2014. gada 29. janvārī rīkoja bezmaksas vebināru par aktualitātēm un eTwinning
lomu jaunajā ES programmā Erasmus+. Vebināra ierakstu varat noskatīties šeit. Nākamais
eTwinning vebinārs notiks 2014. gada 26. februārī. Reģistrācijas anketa un sīkāka
informācija par vebināra tēmu tuvākajā laikā būs pieejama www.etwinning.lv
Vairāk lasi: Šeit

Vairāk lasi: Šeit
NOTIKS VIAA UN ETWINNING SEMINĀRI PAR ERASMUS+
Valsts izglītības un attīstības aģentūra sadarbībā ar plānošanas reģioniem rīko
informatīvus seminārus "Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta
programma Erasmus+". Seminārā stāstīs arī par eTwinning iespējām Erasmus+ ietvaros.
Pirmais seminārs notika 28.janvārī Valmierā.
Semināri notiks:




19.februārī, plkst. 10:00-13:00: Kuldīga
19.februārī, plkst. 14:00-16:00: Ventspils
20.februārī, plkst. 12:30-15:30: Liepāja
Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMI MATERIĀLI NO ETWINNING UN NĀKOTNESSKOLAS
TIEŠSAISTES KURSA PAR IKT RĪKIEM

Vairāk lasi: Šeit

Kopš 2013. gada decembra esam uzsākuši jau otro tiešsaistes kursu „IKT rīki mācību
procesā un eTwinning projektos”. Atgādinām, ka pēc katras nodarbības tiešsaistē ir
pieejami visi materiāli – nodarbību ieraksti un prezentācijas. Šobrīd pieejami video ieraksti
un materiāli no trim nodarbībām.
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING GADA BALVAS FINĀLA PROJEKTA INTERVIJA PIEEJAMA AR
SUBTITRIEM ANGĻU VALODĀ
Esam papildinājuši video no Nacionālās eTwinning konferences. Tagad intervija ar konkursa
„Nacionālā eTwinning balva 2013” Jelgavas 4.vidusskolas projekta „Math as Play” vadītāju
Ivitu Steķi pieejama arī ar subtitriem angļu valodā.
Video meklē: Šeit
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Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildīb u
Vairāk lasi:
Šeit
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

AICINA PIETEIKTIES PORTĀLA ETWINNING.NET TIEŠSAISTES
KURSAM „COMMUNICATION IN ETWINNING”
No šī gada 10. februāra sākas pieteikšanās eTwinning.net Learning Lab tiešsaistes
kursam jeb mācību notikumam „Communication in eTwinning”. Kurss tiešsaistē notiks
no 17. līdz 28.februārim, tam var pieteikties tikai eTwinning.net reģistrētie izglītības
darbinieki. Saite uz pieteikšanos pieejama katra eTwinning dalībnieka Darba virsmā.
Vairāk lasi: Šeit

EUN PIEDĀVĀ SKOLOTĀJIEM PIETEIKTIES BEZMAKSAS TIEŠSAISTES
KURSAM PAR NĀKOTNES KLASES SCENĀRIJIEM
European Schoolnet mācību akadēmija aicina skolotājus, izglītības iestāžu direktorus un IKT
koordinatorus pieteikties EUN tiešsaistes kursam par nākotnes klases scenārijiem. Kursa
mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar IKT. Lai tajā piedalītos, jāreģistrējas European
Schoolnet Academy.
Vairāk lasi: Šeit

SKOLĒNUS AICINA PIETEIKTIES DALĪBAI ĒNU DIENĀ VISĀ LATVIJĀ
Karjeras izglītības akciju organizē biznesa izglītības biedrība Junior Achievement - Young
Enterprise Latvija sadarbībā ar Swedbank. Skolēnu pieteikšanās vakancēm notiks no
22.janvāra līdz 31.janvārim. Šajā periodā uzņēmumiem būs arī jāatlasa izvēlētie kandidāti Ēnu
dienai. Akcijā par "ēnu" var kļūt ikviens 1. - 12.klašu skolēns, piesakoties un apmeklējot sev
interesējošu darbavietu un 4 - 6 stundu garumā vērojot interesējošās profesijas pārstāvja
darba ikdienu
Vairāk lasi: Šeit

JUMS IR KO TEIKT? RAKSTIET MUMS!
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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