LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
JANVĀRIS 2015
SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM ETWINNING
SEMINĀRAM PAR MŪSDIENĪGU PIEEJU VĒSTURES MĀCĪŠANĀ
Lieliska iespēja vēstures skolotājiem ne tikai apgūt praktiskas nodarbības par
mūsdienīgu vēstures mācīšanu Iespējamās misijas absolventu vadībā, bet arī uzsākt
starptautisku eTwinning projektu ar kādu no 12 semināra dalībvalstu skolotājiem!
Seminārs (angļu valodā) no 05. līdz 08.martam notiks Rīgā! Pieteikšanās līdz
15.februārim, aizpildot pieteikšanās anketu tiešsaistē!
Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMA PREZENTĀCIJA NO ETWINNING VEBINĀRA
PAR SADARBĪBAS RĪKIEM TIEŠSAISTĒ
Vairāk lasi: Šeit

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla
eTwinning ietvaros 2014.gada 28.janvārī rīkoja bezmaksas vebināru „Tiešsaistes rīki
skolu sadarbībai”. Ieskaties vebināra prezentācijā, kurā eTwinning vēstniece,
konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2014” uzvarētāja, Daugavpils Saskaņas
pamatskolas skolotāja Aļesja Šapkova prezentēja dažādus tiešsaistes rīkus!
Vairāk lasi: Šeit

AICINĀM ATZĪMĒT DROŠĀKA INTERNETA DIENU 2015!
2015. gada 10. februārī nu jau 12to gadu pēc kārtas Latvijā tiks atzīmēta Vispasaules
drošāka interneta diena ar saukli "Kopā par labāku internetu!”. Katru gadu Latvijas
Interneta asociācijas "Net-Safe Latvia" Drošāka interneta centrs un sadarbības partneri
organizē izglītojošus un informatīvus pasākumus, iesaistot tajos Latvijas skolas,
bibliotēkas un plašu sabiedrību. Ieskaties, kādās aktivitātēs tu vari iesaistīties!
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING SEMINĀRA TALLINĀ PIEREDZE (SPĒĻU PROGRAMMĒŠANA)
Pagājušā gada rudenī Tallinā, Igaunijā, notika eTwinning profesionālās pilnveides seminārs
projektu īstenotājiem par programmēšanu skolā, kurā praktiskās nodarbībās skolotāji no
dažādām Eiropas valstīm praktiskās nodarbībās mācījās programmēšanas aktualitātes. Ienāc
eTwinning.lv sadaļā „Runā etwinneri” un uzzini eTwinning vēstnieka pieredzi šajā seminārā!
Vairāk lasi: Šeit

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.

Briselē.

ETWINNING JAUNĀKĀ GRĀMATA DRĪZ BŪS PIEEJAMA
ARĪ LATVIEŠU VALODĀ
2014.gada nogalē eTwinning Centrālais atbalsta dienests izdeva grāmatu „Skolēnu
kompetenču pilnveide eTwinning projektos”, kurā ar projektu piemēriem uzskatāmi parādīta
8 mūžizglītības pamatkompetenču attīstīšana eTwinning projektos. Pagaidām elektroniski
pieejama grāmatas versija angļu valodā, bet tuvāko mēnešu laikā tā būs pieejama arī
latviešu valodā! Seko līdzi informācijai etwinning.lv un lasi grāmatu arī latviešu valodā!

ETWINNING ŠOGAD SVIN SAVU DESMITGADI!
2015. gadā eTwinning svin savu 10. dzimšanas dienu, kam par godu gatavojam
dažādas svētku aktivitātes. Jauns logo, himna, eTwinning diena – 7.maijs – , kuru
svinēs vienlaicīgi visās eTwinning valstīs – tas ir tikai neliels ieskats plānotajā.
Gatavojies atzīmēt eTwinning 10. dzimšanas dienu arī savā skolā! Seko informācijai
eTwinning.net un www.etwinning.lv!

Briselē.

IESAISTIES UN ANONĪMI IZSAKI SAVU VIEDOKLI
PAR AĢENTŪRAS DARBU 2014. GADĀ!
Jaunatnes starptautisko programmu
Briselē. aģentūra (JSPA) aicina projektu īstenotājus,
apmācītājus, projektu vērtētājus, tostarp eTwinning aktivitātēs iesaistītos, un citus
cilvēkus, kuri sadarbojušies ar aģentūru 2014. gadā, izteikt viedokli par aģentūru un
tās darbu 2014. gadā. Anketu līdz 2015. gada 06. februārim lūdzam aizpildīt tiešsaistē.
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJI PIEDALĀS FCL UN SCIENTIX APMĀCĪBĀS BRISELĒ
Šī gada 21.un 22.februārī Briselē, Beļģijā, notiks apmācības eTwinning projektu īstenotājiem „Dabaszinības un
matemātika nākotnes klasē” (Science projects workshop in the Future Classroom Lab). Latviju šajās apmācībās
pārstāvēs Inese Dudareva (Rīgas Uzņēmējdarbības koledža) un Regīna Urbanoviča (Daugavpils 16. Vidusskola).

Vairāk lasi:
SekoŠeit
mums arī sociālajos tīklos:
Twitter: @eTwinningLV
Facebook: eTwinning Latvia
Draugiem.lv lapa: eTwinning Latvija
Vairāk lasi: Šeit

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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