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LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
MARTS 2014
NEPALAID GARĀM ETWINNING AKTIVITĀTES E-PRASMJU NEDĒĻĀ
E-prasmju nedēļa Latvijā notiks Eiropas Get Online Week 2014 un Eiropas kampaņas
e-Skills for Jobs 2014 ietvaros no 24.līdz 30.martam. 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
25.martā – vebinārs par pirmsskolas izglītības iestāžu starptautisko sadarbību un
izglītības projektiem tiešsaistē
26.martā – vebinārs par tiešsaistes sadarbības rīkiem starptautiskajos projektos
Par plašāk eTwinning aktivitātēm e-prasmu nedēļas ietvaros – lasi šeit

ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES PEDAGOGU
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES SEMINĀRAM TURCIJĀ
eTwinning projektu īstenotājusVairāk
aicina pieteikties
lasi: Šeit dalībai pedagogu profesionālās pilnveides
seminārā „Āra aktivitāšu integrācija eTwinning projektos”, kas no 21. līdz 24. maijam
notiks Stambulā, Turcijā. Pieteikties var eTwinning projektu īstenotāji (pedagogi), kas
māca skolēnus no 11 līdz 15 gadiem. Pieteikšanās termiņš – 2014.gada 6.aprīlis, aizpildot
tiešsaistes anketu http://ej.uz/anketa_Stambula.
Vairāk lasi: Šeit

VEBINĀRS PEDAGOGIEM PAR SADARBĪBAS RĪKIEM TIEŠSAISTĒ

Vairāk lasi: Šeit

E-prasmju nedēļas ietvaros 26.martā plkst. 18:00 – 19:00 eTwinning rīkos vebināru par
sadarbības rīkiem tiešsaistē un to izmantošanu starptautisku sadarbības projektu
organizēšanā. Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam (26.marts) jāaizpilda reģistrācijas anketa
http://ej.uz/etwin_vebinars_mar. Vebinārs ir bezmaksas
Vairāk lasi: Šeit

VEBINĀRS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGIEM PAR
SADARBĪBU TIEŠSAISTĒ
E-prasmju nedēļas ietvaros 25.martā plkst. 12:00 – 13:00 eTwinning rīkos vebināru par
pirmsskolas izglītības iestāžu starptautisko sadarbību un izglītības projektiem tiešsaistē.
Vairāk lasi:
Šeit
Lai
piedalītos,
līdz
vebināra
sākumam
jāaizpilda
reģistrācijas
anketa
http://ej.uz/veibar_mar_pii. Vebinārs ir bezmaksas
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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IZVEIDO VIDEO UN PIESAKI TO ETWINNING KONKURSAM
„RADOŠA IKT IZMANTOŠANA MANĀ SKOLĀ”
Skolotāj! Vai tu savās mācību stundās izmanto dažādas informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas? Esi radošs un veido starptautiskus sadarbības projektus vai vēlies tādus
uzsākt? Kopā ar kolēģiem un skolēniem izveido video rullīti/ animāciju/ sižetu (līdz 3
minūtēm) par to, kā mācību darbā radoši izmanto IKT rīkus, publicē to YouTube vietnē,
elektroniski aizpildi konkursa pieteikuma anketu un varbūt tieši tu iegūsi galveno balvu
- apmaksātu braucienu skolas komandai (līdz 40 personas) uz zinātkāres centriem „Zili
brīnumi” Rīgā vai „Z(in)oo” Cēsīs! Video var pieteikt konkursam līdz 31.martam!
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Vairāk lasi: Šeit

E-PRASMJU NEDĒĻAS LAIKĀ VISĀ LATVIJĀ NOTIKS
ETWINNING KURSI
Aktualizējot e-prasmju nozīmi starptautisko projektu īstenošanā, laikā no 20. līdz
28.martam 11 vietās Latvijā eTwinning vēstnieki vadīs pedagogu profesionālās pilnveides
kursus „Ievads eTwinning” (iesācējiem) un „eTwinning rīki starptautiskajos izglītības
projektos”. Atgādinām, ka pieteikšanās kursiem ir noslēgusies, bet, ja šāda veida kursus
vēlaties arī savā skolā/ iestādē, sazinieties ar mums!
Kursu norises vietas meklē: Šeit
PALDIES ETWINNING PROJEKTU DIBINĀTĀJIEM NO LATVIJAS SKOLĀM!
eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta komanda izsaka pateicību 18 Latvijas skolām un
skolotājiem, kas 2014.gadā dibinājuši eTwinning projektus! Kopā kopš 2014.gada janvāra
uzsākti 48 eTwinning projekti, kuros iesaistītas izglītības iestādes no Latvijas. Esam
gandarīti, ka 18 projektos Latvijas skolas ir ne tikai projekta partnervalstis, bet arī projekta
dibinātājvalstis. Pateicībā par aktivitāti un iniciatīvu projektu organizēšanā, katram no
projekta dibinātājiem esam sagatavojuši nelielu dāvaniņu, kas e-prasmju nedēļas laikā
aizceļos uz skolu. Projektu karti meklē 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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