LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
FEBRUĀRIS 2015
PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM
SEMINĀRAM PAR ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOŠANU
Pirmsskolas skolotāj! Nepalaid garām lielisku iespēju uzsākt starptautisku
eTwinning projektu ar kādu no 8 Eiropas valstu skolotājiem un praktiski apgūt
projekta plānošanu! Piesakies un iespējams, ka tieši tu 23.-26.04. piedalīsies
seminārā Siguldā! Pieteikšanās līdz 29.martam, aizpildot pieteikšanās anketu
tiešsaistē!
Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO ETWINNING VEBINĀRA PAR PROJEKTA
SADARBĪBAS PARTNERU MEKLĒŠANU ETWINNING.NET PORTĀLĀ
Vairāk lasi: Šeit

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla
eTwinning ietvaros 2015.gada 25.februārī rīkoja bezmaksas vebināru par projekta
sadarbības partneru meklēšanu Eiropas skolu sadarbības tīklā www.etwinning.net.
Noskaties vebināra video ierakstu un prezentāciju!
Vairāk lasi: Šeit

DROŠĀKA INTERNETA DIENA IEDVESMO SKOLOTĀJUS VEIDOT
ETWINNING PROJEKTUS!
2015. gada 10. februārī nu jau 12to gadu pēc kārtas Latvijā tiks atzīmēja Vispasaules
drošāka interneta diena ar saukli "Kopā par labāku internetu!”. Uzzini vairāk par vienu
no interesantākajām drošāka interneta dienas aktivitātēm Latvijā – "Net-Safe Latvia"
Drošāka interneta centra un eTwinning organizēto divu dienu semināru skolēniem un
skolotājiem „Projektu metode, mācoties drošību internetā”, kurā piedalījās dalībniekiem
no 12 Latvijas skolām!
Vairāk lasi: Šeit

SCHOOL EDUCATION GATEWAY: EIROPAS VIETNE SKOLĀM!
Skolotāj! Ja meklē izglītības vietni, kurā atrast starptautiskus kursus, informāciju par
Eiropā aktuālajiem izglītības jautājumiem un ekspertu viedokļus, ieskaties! School
Education Gateway ir jauna vietne, kas piedāvā informāciju un resursus 23 valodās!
eTwinning.net reģistrētie lietotāji šajā platformā var autorizēties ar saviem eTwinning
datiem bez papildus reģistrācijas!
Vairāk lasi: Šeit

Vairāk lasi: Šeit

___________________________________________________________________________________________
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Briselē.

KO TEV NOZĪMĒ APVIENOTĀ EIROPA? – VIDEO KONKURSS
Konkursā var piedalīties Eiropas Savienības jaunieši vecumā no 13 līdz 15 gadiem,
kā arī jaunieši no kandidātvalstīm un potenciālajām Dienvidaustrumeiropas
kandidātvalstīm. Liec lietā izdomu un laimē ceļojumu uz Briseli! Nofilmē savu
pieredzi un izklāsti savu viedokli vienas minūtes ilgā video! Darbi jāiesniedz līdz
2015.gada 10.aprīlim EK vietnē!
Vairāk lasi: Šeit

SKOLĒNI UN SKOLOTĀJI ETWINNING SEMINĀRĀ UZŅEM FOTO PAR
TĒMU „KOPĀ PAR LABĀKU INTERNETU!"

Briselē.

Ieskaties, kādas foto kolāžas Drošākas interneta dienas 2015 ietvaros papildus
ekskursijai Latvijas lielākā sociālā tīkla draugiem.lv birojā un eTwinning projektu
plānošanai par tēmu „Kopā par labāku internetu!” izveidoja skolēni kopā ar
skolotājiem!
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING PIEVIENOJAS SERBIJA, ALBĀNIJA, KĀ ARĪ
BOSNIJA UN HERCEGOVINA!
Briselē.
Ar lielu prieku paziņojam, ka eTwinning valstu pulkam pievienojušās Albānija, Serbija,
kā arī Bosnija un Hercegovina. Tagad platforma pieejama arī albāņu valodā. eTwinning
vārdā apsveicam visas skolas un skolotājus šajās valstīs, kas tagad var pievienoties
eTwinning, veidot projektus un iesaistīties dažādos profesionālās pilnveides
pasākumos.
Vairāk lasi: Šeit

NOSKATIES INTERVIJU CHAULATV AR ETWINNING KOORDINATORI!
Šī gada 03.februārī eTwinning koordinatore Santa Prancāne Chaula TV raidījumā Chaula
Laiks stāstīja kā iesaistīties eTwinning, ko eTwinning piedāvā skolotājiem un kādas ir
aktualitātes. Noskaties raidījumu šeit!

Seko mums arī sociālajos tīklos:
Vairāk lasi: Šeit
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

Vairāk lasi: Šeit
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