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NOVEMBRIS 2014
ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJI SAŅEM EIORPAS KVALITĀTES
SERTIFIKĀTUS!
Kā katru gadu, arī šoruden veiksmīgākie eTwinning projekti visā Eiropā tiek apbalvoti ar
eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu. No Latvijas eTwinning Eiropas kvalitātes
sertifikātu saņem 23 projekti (kopā 39 pedagogi no 25 iestādēm), kas īstenoti
2013./2014. mācību gadā. Apsveicam!
Vairāk lasi: Šeit

PIEDALIES TIEŠSAISTES SEMINĀRĀ PAR DROŠĪBU INTERNETĀ!
Vairāk lasi: Šeit

Piesakies vebināram par drošību internetā. Vebinārs notiks 2014.gada 26.novembrī.
Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Vebinārs ir
bezmaksas. Vebinārā "Net-Safe Latvia" Drošāka interneta centra vadītāja Maija
Katkovska dalībniekiem pastāstīs par to, kas jāzina katram par drošību internetā, kā
arī sniegs informāciju par skolotājiem noderīgiem resursiem un materiāliem, kas
saistīti ar drošību internetā.
Vairāk lasi: Šeit

SEMINĀRS SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJIEM PAR ETWINNING SKOLU
SADARBĪBAS PROJEKTU ORGANIZĒŠANU
Lieliska iespēja sākumskolas skolotājiem! Trīs dienas klātienē (Siguldā) E.Sarvas
pavadībā apgūt eTwinning projektu plānošanu un organizēšanu, lai pēc tam veiksmīgi
īstenotu eTwinning starptautiskās sadarbības projektus! Ja tev ir idejas mācību
projektam, līdz 23.novembrim piesakies semināram, kas no 5.līdz 7.decembrim notiks
Siguldā
Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO VEBINĀRA PAR ETWINNING PROJEKTU
PLĀNOŠANU UN ORGANIZĒŠANU MĀCĪBU IESTĀDĒS.
2014.gada 29.oktobrī L.Milleres vadībā notika eTwinning tiešsaistes seminārs par
etwinning projektu plānošanu un organizēšanu mācību iestādēs. Video ieraksts no
vebināra pieejams šeit. Latvijas eTwinning tīmekļa vietnē www.etwinning.lv sadaļā
Tālākizglītība – Vebināri (LV) šobrīd ir pieejami visu 2014.gadā organizēto vebināru
ieraksti. Ieskaties!
Vairāk lasi: Šeit

___________________________________________________________________________________________
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.

SĀKĀS PROJEKTU PIETEIKŠANA KONKURSAM
„EIROPAS ETWINNING BALVAS 2014”
Tos eTwinning projektu īstenotājus, kuru projekti ieguvuši eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātus
(saraksts) aicinām savus projektus līdz 12.decembrim pieteikt konkursam „Eiropas eTwinning balvas
2014”! Trīs balvas ir paredzētas projektiem, kas iesaista: 1)Skolēnus vecumā no 4-11 gadiem; 2)
Skolēnus vecumā no 12-15 gadiem, 3) Skolēnus vecumā no 16-19 gadiem, kā arī balvas vairākās
speciālās kategorijās.
Vairāk lasi: Šeit

AICINA PIETEIKTIES PORTĀLA ETWINNING.NET TIEŠSAISTES KURSAM
PAR ATBILDĪGU INTERNETA IZMANTOŠANU
No šī gada 24.novembra sākas pieteikšanās eTwinning.net Learning Lab tiešsaistes
kursam jeb mācību notikumam par atbildīgu interneta izmantošanu „Responsible
use of the Internet”. Kurss angļu valodā tiešsaistē notiks no 1.līdz 14.decembrim,
tam var pieteikties tikai eTwinning.net reģistrētie izglītības darbinieki.

Briselē.

Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING BALVAS FINĀLISTI DODAS UZ EIROPAS KONFERENCI ROMĀ
No 27.līdz 29.novembrim Romā, Itālijā norisināsies Eiropas ikgadējā konference, kas
pulcēs vairāk nekā 500 skolotājus no dažādām Eiropas valstīm. Konferencē piedalīsies
arī Latvijas skolotāji – 2013./2014.Briselē.
mācību gadā veiksmīgāko eTwinning projektu
īstenotāji, konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2014” finālisti.
Vairāk lasi: Šeit

SKOLAS UN ĢIMENES SADARBĪBAS SCENĀRIJI, IZMANTOJOT IT IESPĒJAS!

Briselē.

6.-9. novembrī Portugāles pilsētā Gimaraišā notika eTwinning profesionālās pilnveides
seminārs par skolas un ģimenes sadarbību, izmantojot tehnoloģiju ieviešanu skolas
dzīvē. Ienāc eTwinning.lv un uzzini Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājas Ināras
Vimbas pieredzi šajā seminārā!
Vairāk lasi: Šeit

Seko mums arī sociālajos tīklos:
Twitter: @eTwinningLV
Facebook: eTwinning Latvia
Briselē.
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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