LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
SEPTEMBRIS 2014
PIESAKIES ETWINNING NACIONĀLAJAI KONFERENCEI!
Vēlies piedalīties radošajās darbnīcās par dažādu tiešsaistes rīku izmantošanu mācību
darbā un eTwinning projektu īstenošanu? Redzēt konkursa „Nacionālā eTwinning
balva 2014” finālistus – labākos 2013./2014.mācību gada eTwinning projektu
piemērus? Piesakies un 11.oktobrī nāc uz eTwinning konferenci, kas notiks Rīgas
Valsts 2. Ģimnāzijā!
Vairāk lasi: Šeit

ZINĀMI KONKURSA „NACIONĀLĀ ETWINNING BALVA 2014” FINĀLISTI!
Vairāk lasi: Šeit
Vērtēšanas komisija konkursa finālam izvirzīja 6 eTwinning projektus, kuri tiks prezentēti eTwinning
Nacionālajā konferencē (fināla projektu kārtība ir nejauša):







BJC „Rīgas Skolēnu pils” projekts „Soundtrackers” (projekta iesniedzēja Tatjana Gvozdeva)
Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekts „WILL - Wonderful Ideas for Learning Language”
(projekta iesniedzēja Aļesja Šapkova)
Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekts „I can teach Math in English” (projekta iesniedzēja Aļesja
Šapkova)
Špoģu vidusskolas projekts „Mission into the Future: a quest for sustainability” (projekta
iesniedzēja Eva Vovka)
Privātās vidusskolas „Klasika” projekts „More Meaningful Math” (projekta iesniedzēja Tatjana
Vinokurova)
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” projekts „C.A.T. – Creative Art Team or create
art together!” (projekta iesniedzēja Kristīna Bernāne).

Vairāk lasi: Šeit

KĻŪSTI PAR ETWINNING MENTORU UN PALĪDZI CITIEM
Vairāk lasi: Šeit
ĪSTENOT ETWINNING PROJEKTUS!
eTwinning aicina pieredzējušus eTwinning projektu īstenotājus pieteikties
eTwinning mentoru programmā! Programmas mērķis ir sniegt atbalstu pedagogiem
eTwinning projektu īstenošanā. Programmas ietvaros mentors atbalsta
mentorējamo etwinning projekta īstenošanā, sākot ar projekta partneru atrašanu
līdz projekta pieteikšanai Nacionālajam kvalitātes sertifikātam. Vairāk lasi: Šeit
SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM ETWINNING
SEMINĀRAM PARĪZĒ PAR IKT IZMANTOŠANU MĀCĪBU PROCESĀ!
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning
ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai starptautiskā seminārā dažādu mācību
priekšmetu skolotājiem par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu
mācību procesā un eTwinning projektos, atzīmējot Šekspīra 450 jubileju. Seminārs no
14.līdz 16.novembrim notiks Parīzē, Francijā. Pieteikšanās termiņš – 2014. gada
12.oktobris.
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.

SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES
STARPTAUTISKAM ETWINNING SEMINĀRAM ĪRIJĀ!
Seminārs no 14.līdz 16.novembrim notiks Dublinā, Īrijā. Pieteikšanās termiņš –
2014. gada 12.oktobrim, aizpildot tiešsaistes anketu. Seminārā skolotāji praktiskās
nodarbībās apgūs eTwinning.net platformas rīkus, varēs uzzināt par skolotāju
iespējām iesaistīties starptautiskos tiešsaistes projektos, kā arī uzzināt kolēģu
pieredzi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā mācību darbā un
eTwinning projektos.
Vairāk lasi: Šeit

PIEDALIES ETWINNING.NET APTAUJĀ UN IZLOZĒ, IESPĒJAMS,
IEGŪSI PLANŠETDATORU!
Aptaujas mērķis ir noskaidrot kā dalība eTwinning aktivitātēs ir ietekmējusi skolotāju
pedagoģisko praksi un izzināt skolotāju profesionālās vajadzības. Tas ļaus mums labāk
pielāgot apmācību piedāvājumu skolotāju vajadzībām. Aptaujas dalībnieku vidū tiks
izlozēti trīs planšetdatori. Ja vēlies piedalīties izlozē, norādi savu e-pastu aptaujas
beigās.
Aptauja latviešu valodā: Šeit

ETWINNING AICINA VEIDOT PROJEKTUS ARĪ SKOLĀM
NO VIENAS VALSTS
Gandrīz visas eTwinning valstis kopš šī gada septembra ir iesaistījušās pilotprojektā,
ļaus skolām un skolotājiem no vienas valsts uzsākt (dibināt) eTwinning projektus. Arī
eTwinning iesācēji un mazāk pieredzējuši skolotāji varēs izmantot šo priekšrocību,
kas dod iespēju veidot virtuālus sadarbības projektus savā valodā pirms spert soli
starptautiskajā mērogā.
Vairāk lasi: Šeit

TWINNING ATKLĀJ JAUNU UZLABOTU TWINSPACE
VĒL ĒRTĀKAI SADARBĪBAI

Briselē.

TwinSpace - eTwinning’s drošās sadarbības rīks skolām, ko izmantot projektos, ir
pilnībā pārveidots. Galvenais mērķis bija veicināt labāku skolotāju un skolēnu
sadarbību, pilnveidojot un vienkāršojot esošos rīkus! Atgādinām, ka projekti, kas
dibināti pēc šī gada 22.septembra, strādās jaunajā TwinSpace vidē, bet tos
projektus, kas dibināti pirms tam, šīs pārmaiņas neskars!
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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