LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
JŪNIJS 2015
VIDUSSKOLAS KLAŠU AUDZINĀTĀJUS AICINA PIETEIKTIES SEMINĀRAM
PAR ETWINNING SKOLU SADARBĪBAS PROJEKTU ORGANIZĒŠANU
Skolotāj! Ja tu esi vidusskolas klašu audzinātājs un vēlies uzsākt eTwinning skolu
sadarbības projektu, piesakies eTwinning semināram, kas no 19.līdz 21.augustam
notiks Jūrmalā! Pieteikšanās līdz 28.jūnijam!
Vairāk lasi: Šeit

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING
SEMINĀRAM PAR MŪSDIENĪGU PIEEJU MATEMĀTIKAS MĀCĪŠANĀ!
Matemātikas skolotāj! Ja vēlies iemācīties, kā interesantā un mūsdienīgā veidā mācīt
matemātiku, izmantojot spēles, tehnoloģijas un eTwinning rīkus, līdz 28.jūnijam
piesakies eTwinning semināram, kas no 11.līdz 13.augustam notiks Siguldā.
Pieteikšanās līdz 28.jūnijam!

Briselē.

Vairāk lasi: Šeit

LITERATŪRAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES APMĀCĪBU SEMINĀRAM
PAR MŪSDIENĪGU PIEEJU HUMANITĀRO PRIEKŠMETU MĀCĪŠANĀ
Literatūras skolotāj! Ja vēlies apgūt mūsdienīgas metodes un iemācīties mācību
procesā jēgpilni izmantot tehnoloģijas, piesakies bezmaksas eTwinning apmācību
semināram, kas no 24.līdz 26.augustam notiks Jūrmalā! Pieteikšanās līdz 28.jūnijam!
Vairāk lasi: Šeit

2015./2016.MĀCĪBU GADĀ DARBOSIES 18 ETWINNING VĒSTNIEKI
Šī gada maijā izsludinājām pieteikšanos Latvijas eTwinning vēstnieku tīklam. Esam
priecīgi par eTwinning projektu īstenotāju interesi un vēlmi ne tikai pašiem
darboties programmā, bet arī dalīties pieredzē un savas zināšanas nodot citiem.
eTwinning Latvijā popularizēs 18 vēstnieki, kas pārstāv dažāda līmeņa
izglītības iestādes – pirmskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, kā arī
interešu izglītības iestāžu pedagogi. Vēstnieku mērķis ir popularizēt eTwinning
ideju un izplatīt eTwinning platformā īstenoto projektu labās prakses piemērus.
Ieskaties kartē, vai arī Tavā skolā darbojas eTwinning vēstnieks!
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.

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKUS AICINA PIETEIKTIES KURSAM PAR
INTERNETA IESPĒJĀM MĀCĪBU PROCESĀ
Ja vēlies uzzināt, kā veiksmīgi mācību stundās izmantot twitter, blogus, wiki un citus IKT
rīkus, piesakies eTwinning kursam, kas no 19.līdz 21.augustam notiks Rīgā, Biznesa
augstskolā "Turība". Pieteikšanās Latvijas eTwinning tīmekļa vietnē līdz 28.jūnijam!
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES APMĀCĪBĀM
BRISELĒ PAR IKT LIETOŠANU SKOLAS ATTĪSTĪBĀ!
Aicinām skolas direktorus un aktīvus skolotājus, kuru skolās īsteno eTwinning projektus,
pieteikties FCL apmācībām Briselē, lai izveidotu stratēģiju, kā jēgpilni izmantot mūsdienu
tehnoloģijas! Apmācības 24.un 25.septembrī notiks Briselē! Pieteikšanās līdz 2.augustam!
Vairāk lasi: Šeit

STARPTAUTISKĀ ETWINNING SEMINĀRĀ SPRIEDĪS
PAR INOVATĪVĀM MĀCĪŠANAS METODĒM
Vairāk lasi: Šeit
No 17. līdz 20. jūnijam Jūrmalā, viesnīcā „SemaraH Hotel Lielupe”, notiek
starptautisks seminārs skolotājiem par inovatīvām mācīšanas metodēm. Semināra
dalībnieki – 150 eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkla vēstnieki no 27 Eiropas
valstīm pilnveidos savas kompetences aktīva mācību procesa organizēšanā, tādējādi
uzlabojot eTwinning profesionālās kompetences pilnveides pasākumu kvalitāti.
Ieskaties pasākuma infografikā!
Vairāk lasi: Šeit

KALENDĀRI ETWINNING 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. Katrs
skolotājs saņems arī e-pastu ar plašāku informāciju!

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

___________________________________________________________________________________________
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.

