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SVINĒSIM ETWINNING 10 GADU JUBILEJU KOPĀ!
Iespējams, esat pamanījuši, ka eTwinning šogad svinu savu 10. pastāvēšanas gadadienu, tāpēc šogad dzimšanas dienai
par godu visā Eiropā notiek dažādas svētku aktivitātes. Atzīmē eTwinning 10. dzimšanas dienu arī tu, 7.maijā veidojot
„dzīvo logo”! Ja Tavā skolā šogad uzsākts eTwinning projekts – pa pastu saņemsi svētku balonus! 7.maijā, izmantojot
mirkļbirku #eTwinningDay, foto ar „dzīvo logo” vai balonu palaišanu publicē kādā no sociālajiem medijiem – Instragram vai
Twitter. Interesantākās 10 fotogrāfijas ar „dzīvo logo” un 10 balonu palaišanas fotogrāfijas saņems pārsteiguma balviņas
no eTwinning! Vairāk lasi: http://etwinning.lv/etwinningdiena

PIEDALIES ETWINNING VEBINĀRĀ PAR VIDEO VEIDOŠANU
Ja vēlies apgūt Windows Movie Maker un iemācīties, kā izveidot/ apstrādāt
vienkāršu video, piedalies eTwinning vebinārā 29.04. plkst 18:00! Lai piedalītos, līdz
vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Vebinārs ir bezmaksas.
Vairāk lasi: Šeit

PIESAKIES NĀKOTNES KLASES APMĀCĪBĀM BRISELĒ PAR SOCIĀLO MEDIJU
IZMANTOŠANU MĀCĪBU DARBĀ
eTwinning projektu īstenotāj! Ja vēlies doties uz Future Classroom Lab Briselē un apgūt
sociālo mediju jēgpilnu izmantošanu skolēnu motivēšanai un eTwinning projektu
organizēšanai, līdz 26.aprīlim piesakies FCL apmācību semināram! Iespējams, tieši tu
dosies uz semināru! Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMS VIDEO NO ETWINNING VEBINĀRA
PAR TĪMEKĻA VIETŅU VEIDOŠANU
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning
ietvaros 2015.gada 25.martā rīkoja bezmaksas vebināru „Wix.com izmantošana
bezmaksas tīmekļa vietņu veidošanai”. Vebināra ierakstu varat noskatīties arī 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.

Vairāk lasi: Šeit

BJC „RĪGAS SKOLĒNU PILS” MULTIPLIKĀCIJAS PULCIŅA ĪSTENOTAIS
ETWINNING PROJEKTS IEGŪST 1.VIETU ETWINNING EIROPAS KONKURSĀ
Esam lepni, ka BJC „Rīgas Skolēnu pils” multiplikācijas pulciņa (projekta vadītāja
Tatjana Gvozdeva) īstenotais starptautiskās sadarbības projekts “Soundtrackers” 133
projektu konkurencē šogad ieguvis Eiropas eTwinning projektu konkursa galveno
balvu skolēnu vecuma kategorijā no 12 līdz 15 gadiem. Projekta komanda no 6.līdz
9.maijam viesosies Briselē, kur notiks svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija.
Vairāk lasi: Šeit

NODERĪGI: JAUNA EIROPAS PLATFORMA PAR PROGRAMMĒŠANU
„ALL YOU NEED IS {C>3DE}”
Vēlies radošā un interesantā veidā skolēniem iemācīt programmēt? Ieskaties
Eiropas programmēšanas iniciatīvas ietvaros nesen jaunizveidotajā platformā all
you need is {C<3DE}. Tā veidota skolēniem, skolotājiem, vecākiem un citiem
pieaugušajiem, kas vēlas uzsākt programmēt.
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING SKOLOTĀJI DODAS UZ SEMINĀRU ČEHIJĀ
No 23.līdz 25.aprīlim Prāgā, Čehijā, notiks eTwinning seminārs svešvalodu skolotājiem. Latviju šajā seminārā pārstāvēs
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolotāja A. Beļska un Rīgas Imantas vidusskolas skolotāja I.Tepeorena.
Briselē.

Briselē.

EUN PIEDĀVĀ SKOLOTĀJIEM PIETEIKTIES DAŽĀDIEM BEZMAKSAS
TIEŠSAISTES KURSIEM
European Schoolnet mācību akadēmija aicina skolotājus, izglītības iestāžu direktorus un
IKT koordinatorus pieteikties bezmaksas tiešsaistes kursiem par dažādām tēmām. Katrs
kurss ilgs 5-6 nedēļas (2-3h nedēļā). Lai tajā piedalītos, jāreģistrējas European Schoolnet
Academy. Kursi notiek angļu valodā. Pēc veiksmīgas dalības kursā dalībniekiem saņem
European Schoolnet izdotu apliecinājumu par dalību.
Vairāk lasi: Šeit

Seko mums arī sociālajos tīklos:
Twitter: @eTwinningLV
Facebook: eTwinning Latvia
Draugiem.lv lapa: eTwinning Latvija
Briselē.

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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