LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
DECEMBRIS 2015
SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING SEMINĀRAM
PAR SADARBĪBAS PROJEKTU ĪSTENOŠANU
Skolotāj! Piesakies eTwinning semināram par projektu metodi, kas 22.decembrī notiks
Rīgā, Biznesa augstskolā “Turība”. Uzzināsi, kā uzsākt eTwinning projektu, kā arī kā
izmantot projektu metodi! Pieteikšanās pagarināta līdz 14.decembrim!
Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO VEBINĀRA PAR RADOŠĀS KOPIENAS
(CREATIVE COMMONS) LICENCI!
25.novembrī eTwinning (BJC “Rīgas Skolēnu pils” skolotājas un eTwinning vēstnieces
Tatjanas Gvozdevas vadībā) rīkoja vebināru par radošās kopienas (creative commons)
licenci. Ja nesanāca piedalīties vebinārā, noteikti noskaties video ierakstu, jo uzzināsi –
1) kas ir Creative Commons licence; 2) kā to iegūt un lietot; 3) Kā atšķirt un kur meklēt
bezmaksas materiālus; 4) Kā atsaukties uz materiālu autoru.
Vairāk lasi: Šeit

ATKLĀTA PIETEIKŠANĀS SKOLOTĀJU BEZMAKSAS APMĀCĪBU
PROGRAMMAI „SAMSUNG SKOLA NĀKOTNEI. JAUNAIS SKOLĒNS”
Skolotāj! Ja vēlies apgūt zināšanas, kā veicināt un attīstīt mūsdienu skolēnu
sasniegumus, piesakies Samsung direktoru un skolotāju bezmaksas apmācību
programmai “Samsung Skola nākotnei. Jaunais skolēns”! Komanda, kuras projekts
žūrijas vērtējumā tiks atzīts par labāko, balvā saņems 10 000 eiro jaunākajām
Samsung tehnoloģijām savai skolai. Pieteikšanās līdz 2015. gada 30. Decembrim.
Vairāk lasi: Šeit

SVEICAM ŠĪ GADA LATVIJAS IKT BALVAS “PLATĪNA PELE 2015” IEGUVĒJU
KATEGORIJĀ “LABĀKAIS E-SKOLOTĀJS”
Sveicam šī gada Latvijas IKT balvas “Platīna pele 2015” ieguvēju kategorijā “Labākais eskolotājs” – informātikas skolotāju un eTwinning vētnieku Frīdi Sarceviču! Latvijas
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) balvas “Platīna pele 2015” kategorijā
“Labākais e-skolotājs” varēja pieteikties skolotāji, e-prasmju pasniedzēji vai citi
pretendenti, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu e-prasmju veicināšanā, e-vides lietotāju
izglītošanā un izcilā IKT integrēšanā mācību procesā.
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.

SKOLOTĀJU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE MAĶEDONIJĀ
No 20. līdz 22. novembrim Ohridā, Maķedonijā, norisinājās pirmais eTwinning seminārs
šajā valstī ar nosaukumu “eTwinning IKT ideju integrācija mācību procesā”. Ienāc
etwinning.lv un uzzini Ķeipenes pamatskolas skolotājas Ievas Salas pieredzi seminārā.
Vairāk lasi: Šeit

SEPTIŅI SOĻI, LAI BŪTU EDROŠĪBĀ
Ja tev rūp savu skolēnu drošība internetā, ieskaties Education School Gateway veidotajā
pamācībā! Tajā vari atrast dažus noderīgus resursus un praktiskus mācību stundu materiālus
interneta atbildīgai lietošanai un drošai tiešsaistes sadarbības videi skolotājiem un skolēniem.
Vairāk lasi: Šeit

DECEMBRA BEIGĀS BŪS PIEEJAMA ETWINNING PROJEKTA ROKASGRĀMATA!
Lai skolēniem un skolotājiem palīdzētu veiksmīgāk plānot projektu gaitu un izvērtēt rezultātus,
eTwinning Nacionālais atbalsta dienests decembra beigās publicēs projekta rokasgrāmatu. Tajā
doti eTwinning projektu labās prakses piemēri, tai skaitā bezmaksas sadarbības un
komunikācijas rīki, kā arī minētas biežāk sastopamās nepilnības projektu īstenošanā.
Rokasgrāmata noderēs visiem, kas veido eTwinning projektus, kā arī skolotājiem, kas ikdienas
mācību darbā izmanto projektu metodi un IKT rīkus. Rokasgrāmata būs pieejama gan papīra
formātā, gan elektroniski. Seko līdzi informācijai mūsu tīmekļa vietnē!

UZ TIKŠANOS 2016.GADĀ!
eTwinning komanda vēl gaišus, prieka un saticības pilnus Ziemassvētkus, kā arī idejām un radošiem
darbiem bagātu Jauno gadu! Uz tikšanos 2016.gadā!

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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