LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
AUGUSTS 2015
AICINA PIETEIKT PROJEKTUS KONKURSAM
„NACIONĀLĀ ETWINNING BALVA 2015”
Skolotāj! Ja 2014./2015. esi īstenojis eTwinning projektu un par to saņēmis Nacionālo
kvalitātes sertifikātu, līdz 6.septembrim piesaki savu projektu mūsu šī gada labāko
projektu konkursam! 5-6 konkursa finālisti dosies uz eTwinning Eiropas konferenci,
kas no 22.līdz 24.oktobrim notiks Briselē!
Vairāk lasi: Šeit

PIEDALIES TIEŠSAISTES SEMINĀRĀ PAR
ETWINNING AKTUALITĀTĒM!
Vēlies uzzināt, ko eTwinning skolotājiem piedāvās 2015./2016.mācību gadā? Piedalies
vebinārā 26.augusta plkst 18:00 un uzzini! Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam
jāaizpilda reģistrācijas anketa. Vebinārs ir bezmaksas.
Briselē.

Vairāk lasi: Šeit

DAŽĀDU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING
SEMINĀRAM FRANCIJĀ PAR PLANŠETDATORU IZMANTOŠANU
MĀCĪBU STUNDĀS
Pamatskolas skolotāj! Ja Tevi interesē planšetdatoru izmantošana mācību darbā un
vēlies uzsākt starptautisku sadarbības projektu ar skolotājiem no vismaz 7 dažādām
Eiropas valstīm, līdz 3.septembrim piesakies eTwinning semināram, kas no 9.līdz
11.oktobrim notiks Tulūzā, Francijā.
Vairāk lasi: Šeit

PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES APMĀCĪBĀM BRISELĒ PAR
DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS PROJEKTIEM MĀCĪBU DARBĀ!
Vidusskolas matemātikas vai dabaszinātņu skolotāj! Ja pēdējo 2 gadu laikā esi īstenojis
eTwinning projektu, nelaid garām iespēju piedalīties Nākotnes klases un Scientix apmācību
kursā, kas no 17.līdz 18.oktobrim notiks Briselē! Pieteikšanās līdz 03.09.!
Vairāk lasi: Šeit

PIESAKI SAVU PROJEKTU NACIONĀLAJAM ETWINNING
KVALITĀTES SERTIFIKĀTAM!
Ja tu darbojies vienā vai vairākos eTwinning projektos un vēlies saņemt novērtējumu par to,
aicinām savu projektu pieteikt eTwinning Nacionālajam kvalitātes sertifikātam. To iespējams
Vairāk
Šeit pieteikuma anketu eTwinning.net portāla sadaļas „Projekti” apakšsadaļā
izdarīt lasi:
aizpildot
„Apzīmējumi” – pieteikties kvalitātes sertifikātam.
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.

Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES
STARPTAUTISKAM SEMINĀRAM POLIJĀ
Ja pēdējo 2 gadu laikā esi īstenojis eTwinning projektu un vēlies satikt vairāk nekā 100
dažādu priekšmetu skolotājus no visas Eiropas, kopā uzsākt eTwinning projektus, līdz
3.septembrim piesakies profesionālās pilnveides semināram, kas no 8.līdz 11.oktobrim
notiks Varšavā, Polijā.
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING PROJEKTS – LABĀKAIS EIROPĀ SAVĀ VECUMA
KATEGORIJĀ!
Meklē idejas eTwinning projektiem? Iedvesmojies no labākajiem - eTwinning
Eiropas balvu uzvarētājs, kurā piedalījās arī Rīgas Skolēnu pils skolēni Tatjanas
Gvozdevas vadībā! Ienāc eTwinning dzimšanas dienas blogā un noskaties
projekta video!

EUN AICINA SKOLOTĀJUS PIETEIKTIES BEZMAKSAS TIEŠSAISTES KURSAM
PAR DIGITĀLO PRASMJU ATTĪSTĪŠANU
European Schoolnet mācību akadēmija (European Schoolnet Academy) sadarbībā ar „Eprasmes nodarbinātībai” (e-skills for jobs) aicina pamatskolas un vidusskolas skolotājus
piedalīties 7 nedēļu bezmaksas tiešsaistes kursā „Skolēnu digitālo prasmju attīstīšana”
(Developing Digital Skills in your Classroom). Kurss sākas šī gada 14.septembrī.
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING PLĀNOTĀJI – PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM!
Kā jau katru gadu, kā pateicību par ieguldīto darbu projektu īstenošanā esam sagatavojuši
skolotāja kalendāru/ plānotāju, kuru ar izglītības pārvalžu starpniecību saņems visi skolotāji, kas
no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 10.jūnijam iesaistījušies eTwinning projektos. Lūdzu,
sazinieties ar mums un savu izglītības pārvaldi un, ja vēl neesat saņēmuši kalendāru!

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Seko mums arī sociālajos tīklos:
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Twitter: @eTwinningLV
Facebook: eTwinning Latvia
Draugiem.lv lapa: eTwinning Latvija

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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