c

LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
MAIJS 2014
SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING KONTAKTU
VEIDOŠANAS SEMINĀRAM POLIJĀ
Piesakies eTwinning kontaktu veidošanas seminārā dažādu mācību priekšmetu skolotājiem
par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana skolā! Seminārs no 3.līdz 6.jūlijam notiks
Varšavā, Polijā. Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 4.jūnijs, aizpildot tiešsaistes anketu.
Semināru organizē Polijas eTwinning Nacionālais atbalsta dienests. Semināra darba valoda
– angļu.
Vairāk lasi: Šeit
UZZINI ETWINNING VIDEO KONKURSA REZULTĀTUS!
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros
martā rīkoja video konkursu „Radoša IKT izmantošana manā skolā”. Aicinām noskatīties video,
lai iepazītos ar visiem 9 pieteikumiem un mūsu vērtējumu!
Vairāk lasi: Šeit

Galveno balvu – apmaksātu braucienu skolas komandai (līdz 20 personas) uz zinātkāres
centriem „Zili brīnumi” Rīgā vai „Z(in)oo” Cēsīs saņems:




Liepājas internātpamatskolas komanda
Blīdenes pamatskolas komanda
Pumpuru vidusskolas komanda

Vairāk lasi: Šeit

PIEDALIES ETWINNING TIEŠSAISTES SEMINĀRĀ (VEBINARĀ)
PAR ANIMĀCIJAS RĪKIEM
Aicinām izglītības darbiniekus piedalīties vebinarā (tiešsaistes seminārā) par animācijas
rīkiem tiešsaistē. Vebinārs notiks šī gada 28.maijā no plkst. 18:00 līdz 19:00. Lai piedalītos,
līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Vebinārs ir bezmaksas. Vebinārā
eTwinning vēstniece T.Gvozdeva (BJC „Rīgas Skolēnu pils”) stāstīs par animācijas
Vairāk lasi: Šeit
veidošanas pamatprincipiem, animācijas filmu veidošanas tehnikām un filmu piemēriem, kā
arī demonstrēs dažādus animācijas rīkus (ABCya, Benetonplay, Pencil,iMotion HD).
Vairāk lasi: Šeit
KĻŪSTI PAR ETWINNING VĒSTNIEKU!

Vairāk lasi: Šeit

Aicinām pieredzējušus eTwinning projektu īstenotājus pieteikties atlasei, lai kļūtu
par Latvijas eTwinning vēstniekiem. Vēstnieku mērķis ir popularizēt eTwinning
ideju un izplatīt eTwinning platformā īstenoto projektu labās prakses piemērus.
Mācību gada laikā Latvijā paredzēts darboties 10 – 15 eTwinning vēstniekiem.
Nenokavē un līdz 25.maijam piesakies!
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.
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ETWINNING SKOLOTĀJI NO LATVIJAS PIEDALĀS
FCL APMĀCĪBĀS BRISELĒ
No 2.līdz 3.jūnijam notiks Briselē, Beļģijā notiks apmācību seminārs „Nākotnes klases
scenāriji”, kurā pedagogiem no dažādām Eiropas valstīm būs iespēja praktiski darboties
speciāli aprīkotā mācību centrā „Future Classroom Lab”. Latviju šajā seminārā pārstāvēs
Jelgavas 4.vidusskolas skolotāja Ivita Steķe, Liepājas 7.vidusskolas skolotāja Gunita
Lūse un Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Tatjana Kovaļčuka.
Pasākuma programma.
PIESAKIES PORTĀLA ETWINNING.NET TIEŠSAISTES KURSAM
PAR MOBILO LIETOTŅU (APLIKĀCIJU) IZMANTOŠANU MĀCĪBU DARBĀ
No šī gada 2.jūnija sākas pieteikšanās eTwinning.net Learning Lab tiešsaistes kursam jeb
mācību notikumam „Mobilo lietotņu izmantošana mācību darbā” („Apps for Mobile devices
in classroom”). Kurss tiešsaistē notiks no 9. līdz 23.jūnijam. Kursa mērķis ir parādīt
skolotājiem, kā veicināt skolēnu vēlmi mācību stundās izmantot mobilās ierīces
(viedtālruņus, planšetdatorus).
Vairāk lasi: Šeit

PIESAKI SAVU ETWINNING PROJEKTU KVALITĀTES SERTIFIKĀTAM!
Ja darbojies vienā vai vairākos eTwinning projektos un vēlies saņemt novērtējumu par to,
aicinām savu projektu pieteikt eTwinning Nacionālajam kvalitātes sertifikātam. To iespējams
izdarīt aizpildot pieteikuma anketu eTwinning.net portāla sadaļas „Projekti” apakšsadaļā
„Apzīmējumi” – pieteikties kvalitātes sertifikātam. Ja vēlies Nacionālajam kvalitātes
sertifikātam pieteikt vairākus projektus, pieteikums jāaizpilda katram projektam atsevišķi.
Vairāk lasi: šeit

PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO ETWINNING VEBINĀRA PAR KVALITĀTES
SERTIFIKĀTIEM
2014.gada 30.aprīlī eTwinning rīkoja bezmaksas vebināru „Piesaki savu etwinning projektu
kvalitātes sertifikātam!”. Vebinārā eTwinning vēstniece K.Bernāne dalījās pieredzē par
veiksmīgu eTwinning projektu īstenošu. Tāpat vebinārā stāstīja par kritērijiem eTwinning
kvalitātes sertifikātu iegūšanai, kā arī kārtību, kā pieteikt savu projektu. Vebināra ierakstu
varat noskatīties šeit.
Vairāk lasi: Šeit

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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