LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
OKTOBRIS 2014
ZINĀMS KONKURSA „ETWINNING NACIONĀLĀ BALVA 2014” UZVARĒTĀJS!
11. oktobrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā Nacionālajā eTwinning konferencē konkursa
„Nacionālā eTwinning balva 2014” žūrija par veiksmīgāko 2013./2014. gada projektu
apbalvoja Daugavpils Saskaņas pamatskolas (projekta iesniedzēja Aļesja Šapkova)
īstenotais projekts projekts „WILL - Wonderful Ideas for Learning Language”. Projekts
ieguvis Nacionālos kvalitātes sertifikātus arī citās dalībvalstīs. Visu konkursa finālu
projektu prezentācijas var apskatīt šeit.
Vairāk lasi: Šeit
PIEDALIES TIEŠSAISTES SEMINĀRĀ PAR ETWINNING PROJEKTU
PLĀNOŠANU UN ORGANIZĒŠANU MĀCĪBU IESTĀDĒS!
Vairāk lasi: Šeit

Piesakies vebināram par etwinning projektu plānošanu un organizēšanu mācību
iestādēs! Vebinārs notiks 2014.gada 29.oktobrī. Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam
jāaizpilda reģistrācijas anketa. Vebinārs ir bezmaksas. To vadīs eTwinning vēstniece
un Majoru vidusskolas skolotāja Liene Millere!
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

SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING TIEŠSAISTES KURSAM PAR
STARPTAUTISKO PROJEKTU ORGANIZĒŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS!
Nav laika apmeklēt eTwinning seminārus klātienē? Apgūsti eTwinning starptautisko
sadarbības projektu plānošanu un organizēšanu neizejot no mājām! Nodarbības notiks
tiešsaistē no 2014.gada 13.novembra līdz 2015.gada 05.februārim (7 x 90min
nodarbības). Pieteikšanās termiņš 2014.gada 2.novembris, aizpildot tiešsaistes anketu.
Vairāk lasi: Šeit
PIESAKIES TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSAM PAR INTERNETA IESPĒJĀM MĀCĪBU
PROCESĀ!
Vēlies apgūt dažādas tehnoloģijas un IKT rīkus, ko izmantot mācību darbā? Piesakies
F.Sarceviča un G.Šeršņeva vadītajam kursam „Interneta iespējas mūsdienīgam mācību
procesam”, kas no 2014.gada 04. līdz 06.decembrim notiks Rīgā. Pieteikšanās līdz
9.novembrim!
Vairāk lasi: Šeit

___________________________________________________________________________________________
Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu.
Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību
Vairāk
lasi: Šeit
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

ETWINNING SEMINĀRS HUMANITĀRO ZINĪBU SKOLOTĀJIEM PAR
MŪSDIENU PIEEJU HUMANITĀRO PRIEKŠMETU MĀCĪŠANĀ
Esi vēstures, sociālo zinību, kultoroloģijas vai valodu skolotājs un vēlies pilnveidot
prasmes aktīva mācību procesa organizēšanā skolā, izmantojot mūsdienīgas mācību
metodes un modernās tehnoloģijas? Līdz 9.novembrim piesakies eTwinning 3 dienu
apmācībām Jūrmalā (04.-06.12.2014.), ko vadīs zinošie „Iespējamā misija”
absolventi un praktizējoši skolotāji E.Bajaruns un O.Kaulēns.
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJ! PIESAKIES APMĀCĪBĀM BRISELĒ PAR
TEHNOLOĢIJU ATBALSTU INDIVIDUĀLAI PIEEJAI MĀCĪBU PROCESĀ!
Tev ir eTwinning projekti? Spēj saprasties angļu valodā? Vēlies papildināt savas zināšanas
par tehnoloģiju un IKT rīku izmantošanu mācību procesā? Nepalaid garām iespēju darboties
īstā „Nākotnes klasē” Briselē (15.-16.12.2014.). Pieteikšanās līdz 18.novembrim, aizpildot
pieteikuma anketu tiešsaistē!
Vairāk lasi: Šeit

PASTĀSTI, KĀ ETWINNING IETEKMĒJIS TAVAS MĀCĪŠANAS PRASMES
UN IEGŪSTI PLANŠETDATORU!

Briselē.

Vai tavuprāt eTwinning bagātina mācīšanas iemaņas? Izklāsti savas idejas
plakātā: viss kas tev jādara, ir jāaugšupielādē foto, jāpievieno citāts, kas ilustrē
tavu pieredzi, un sistēma automātiski izveidos tavu plakātu! Piedalies
etwinning.net rīkotajā kampaņā un iespējams, tieši tu saņemsi planšetdatoru!
Plakātus savā eTwinnining.net darba virsmā (tikai reģistrētie eTwinning lietotāji)
var izveidot līdz 3.novembrim!
Vairāk lasi: Šeit

LATVIJAS SKOLOTĀJI ETWINNING SEMINĀROS FRANCIJĀ UN DUBLINĀ
No 14.līdz 16. novembrim notiks divi starptautiskie semināri, kuros piedalīsies arī skolotāji no Latvijas. Parīzē, Francijā,
semināra dažādu priekšmetu skolotājiem Latviju pārstāvēs Inese Aleksejeva (Dobeles 1.vidusskola) un Neila Krave
(Ulbrokas vidusskola), savukārt seminārā sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem Dublinā, Īrijā, Latviju pārstāvēs Diāna
Sereda (Privātā sākumskola "Vinnijs"), Evita Siliņa (Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"), Daiga Lāčgalve
(Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestāde "Atvasīte" ), Inese Grigaļeviča (Jelgavas novada Elejas vidusskola).

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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