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LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
JŪNIJS 2014
NEPALAID GARĀM IESPĒJU PIEDALĪTIES VIETĒJĀ UN STARPTAUTISKĀ MĒROGA ETWINNING PASĀKUMOS!
Gatavojoties jaunajam mācību gadam, aicinām izmantot iespēju un līdz 30.jūnijam pieteikties dažādām eTwinning
starptautiskām un nacionālā mēroga apmācībām, kas notiks augustā! Ieskaties eTwinning kalendārā – dažādi semināri
paredzēti arī rudenī un pieteikšanās tiem sāksies jau augusta sākumā! Nenokavē! Šobrīd izsludināta pieteikšanās uz
šādiem pasākumiem:





eTwinning kontaktu veidošanas seminārs pirmsskolas pedagogiem (iesācējiem – bez projektu pieredzes)
Pērnavā, Igaunijā – 20.-24.augusts
eTwinning seminārs vēstures un sociālo zinību skolotājiem "Mūsdienīga pieeja vēstures un sociālo
zinību mācīšanā" – 13.-15.augusts, Sigulda
Profesionālās tālākizglītības kurss "interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam" – 20.22.augusts, Rīga
Apmācības par neformālās izglītības principiem un programmas ERASMUS+ jaunatnes jomas
projektiem - 19.-21.augusts, Ķegums

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING
KONTAKTU VEIDOŠANAS SEMINĀRAM IGAUNIJĀ!

Vairāk lasi: Šeit

Izmanto iespēju un piesakies kontaktu veidošanas seminārā pirmsskolas skolotājiem!
Seminārs no šī gada 22. līdz 24.augustam notiks Pērnavā, Igaunijā. Būs iespēja satikt
potenciālos projekta partnerus no Igaunijas un Somijas! No Latvijas seminārā piedalīsies
10 skolotāji! Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 30.jūnijs, aizpildot tiešsaistes anketu.
Vairāk lasi: Šeit

Semināra programma

VĒSTURES UN SOCIĀLO ZINĪBU SKOLOTĀJUS AICINA
PIETEIKTIES ETWINNING SEMINĀRAM!
Piesakies eTwinning semināram par mūsdienīgu pieeju vēstures un sociālo zinību mācīšanā,
kas no šī gada 13.līdz 15.augustam notiks Siguldā. Seminārs paredzēts, lai pilnveidotu
skolotāju prasmes aktīva mācību procesa organizēšanā skolā, izmantojot mūsdienīgas mācību
metodes un modernās tehnoloģijas. Nodarbības vadīs programmas „Iespējamā misija”
absolventi un praktizējoši skolotāji E.Bajaruns un O.Kaulēns. Pieteikšanās termiņš – 2014. gada
Vairāk lasi: Šeit
30.jūnijs, aizpildot tiešsaistes anketu.
Vairāk lasi: Šeit

APMĀCĪBAS PAR NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PRINCIPIEM UN
PROGRAMMAS ERASMUS+ JAUNATNES JOMAS PROJEKTIEM

Vairāk lasi: Šeit

Ja vēlies vairāk uzzināt par neformālo izglītību un ERASMUS+ iespējām jaunatnes jomā,
līdz 30.maijam piesakies JSPA apmācībām, kas no 2014.gada 19.līdz 21.augustam notiks
Ķegumā. Apmācību mērķis ir sniegt skolotājiem priekšstatu par neformālās izglītības
principiem un informāciju par programmas ERASMUS+ jaunatnes jomas projektiem (tai
skaitā: kāds ir projekta cikls? Kādi ir projekta posmi un to kvalitāte?)
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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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKUS AICINA PIETEIKTIES
TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSAM PAR IKT IESPĒJĀM MĀCĪBU PROCESĀ
Skolotājus aicinām pieteikties profesionālās pilnveides tālākizglītības programmas
kursam „Interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam”, ko atkārtoti vadīs zinošie
F.Sarcevičs un G.Šersnevs. Nodarbības no 2014.gada 20. līdz 22.augustam notiks Rīgā,
Biznesa augstskolas „Turība” telpās. Pieteikšanās termiņš – šī gada 30.jūnijs, aizpildot
pieteikuma anketu tiešsaistē.
Vairāk lasi: Šeit

Pasākuma programma.

PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO ETWINNING VEBINĀRA PAR
TIEŠSAISTES ANIMĀCIJAS RĪKIEM
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning
ietvaros 2014.gada 28.maijā rīkoja bezmaksas vebināru „Animācijas rīki tiešsaistē".
Ieskaties eTwinning tīmekļa vietnē un noskaties vebināra video ierakstu un T.Gvozdevas
veidotu prezentāciju par animācijas rīkiem tiešsaistē.
Vairāk lasi: Šeit

LATVIJAS ETWINNING VĒSTNIEKU ATLASES REZULTĀTI
2014./2015.mācību gadā eTwinning vēstnieku tīklā Latvijā darbosies 15 skolotāji, pārstāvot
dažādus novadus un dažāda veida izglītības iestādes! Vēstnieku mērķis ir popularizēt
eTwinning ideju un izplatīt eTwinning platformā īstenoto projektu labās prakses piemērus.
Latvijas eTwinning vēstnieki 2014./2015. mācību gadā!
















Agita Āboltiņa (Valmieras Valsts ģimnāzija)
Aiga Mikasenoka (Ādažu vidusskola)
Aļesja Šapkova (Daugavpils Saskaņas pamatskola )
Edīte Sarva
Frids Sarcevičs (Auces vidusskola )
Gunita Pugeja (Balvu pamatskola )
Ilze Grinfogele (Ventspils 2.pamatskola)
Ilze Šmate (Sērmūkšu pamatskola)
Ivita Steķe (Jelgavas 4.vidusskola)
Iveta Milta (Dundagas vidusskola)
Kristīna Bernāne (Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa")
Liene Millere (Majoru vidusskola)
Līga Kraukle (Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs)
Tatjana Gvozdeva (Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”)
Vita Leite (Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola)
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING SKOLOTĀJA KALENDĀRS 2014./2015.MĀCĪBU GADAM!
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, eTwinning arī šovasar (augustā) aktīvākajiem eTwinning
projektu īstenotājiem dāvinās personalizētu eTwinning skolotāja kalendāru/ plānotāju
2014./2015.mācību gadam! Sīkāka informācija par kalendāra saņemšanu sekos augustā!

___________________________________________________________________________________________
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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LATVIAJS SKOLTOĀJI ETWINNING SEMINĀRĀ POLIJĀ
No 3.līdz 6.jūlijam Varšavā, Polijā notiks kontaktu veidošanas seminārs dažādu mācību
priekšmetu skolotājiem par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana skolā. Latviju šajā seminārā
pārstāvēs Ķeipenes pamatskolas skolotāja Ieva Sala, Katvaru Internātpamatskolas skolotāja
Sarmīte Vilde, Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāja Terezija Austruma un
Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikuma skolotāja Aiva Bumbure.
Pasākuma programma.
PIEREDZE APMĀCĪBĀS BRISELĒ PAR „NĀKOTNES KLASES”
SCENĀRIJU IEVIEŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
2014.gadā 2. un 3. jūnijā eTwinning projektu īstenotājiem bija sniegta iespēja
piedalīties apmācībās Briselē par „Nākotnes klases” scenāriju ieviešanu izglītības
iestādēs. Apmācības seminārā piedalījās 30 skolotāji no dažādām Eiropas valstīm,
tajā skaitā arī 3 skolotāji no Latvijas. Ienāc „Runā eTwinneri” un iepazīsties ar
Jelgavas 4.vidusskolas skolotājas I.Steķes pieredzi seminārā un Daugavpils 5.
pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas T.Kovaļčukas redzējumu par apmācībām
Briselē.
LIEPĀJAS INTERNĀTPAMATSKOLAS KOMANDAS EKSKURSIJA UZ
ZINĀTKĀRES CENTRU RĪGĀ „ZILI BRĪNUMI”
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros
martā rīkoja video konkursu „Radoša IKT izmantošana manā skolā”. Trīs labāko video
komandas devās ekskursijās uz zinātkāres centriem „Z(in)oo” Cēsīs un „Zili brīnumi” Rīgā.
Ienāc „Runā eTwinneri” un uzzini, kā ekskursijā gāja Liepājas internātpamatskolas komandai
un kāpēc viņi vispār izlēma piedalīties eTwinning rīkotajā konkursā.

DABASZINĀTŅU SKOLOTĀJI AICINĀTI PIETEIKTIES
PROJEKTA SCIENTIX KONFERENCEI BRISELĒ
Laikā no 24. līdz 26. oktobrim Briselē, Beļģijā notiks otrā projekta „Scientix” konference,
kas dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju (STEM) izglītībā ir viens
no nozīmīgākajiem pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumiem Eiropā. Scientix
aicina skolotājus līdz 25.jūnijam pieteikties konferencei, aizpildot pieteikuma anketu.
„Scientix” segs izdevumus par lidojuma biļetēm uz konferenci kopā 200 skolotājiem.
Vairāk lasi: Šeit
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Seko mums arī sociālajos tīklos:
Twitter: @eTwinningLV
Facebook: eTwinning Latvia
Draugiem.lv lapa: eTwinning Latvija

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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