LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
MAIJS 2015
PIEREDZĒJUŠOS ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS
AICINA KĻŪT PAR VĒSTNIEKIEM!
eTwinning skolotāj! Ja vēlies popularizēt eTwinning ideju, vadīt dažādus pasākumus
un pilnveidot sevi profesionāli, līdz 26.maijam piesakies un kļūsti par eTwinning
vēstnieku! Mācību gada laikā Latvijā paredzēts darboties 10 – 15 eTwinning
vēstniekiem.
Vairāk lasi: Šeit

PIEDALIES ETWINNING VEBINĀRĀ PAR INFOGRAFIKU
IZMANTOŠANU MĀCĪBU STUNDĀS!

Briselē.

Vēlies uzzināt, kā interesantā un vizuāli pievilcīgā veidā izveidot savu cv vai kā
izveidot infografikus, izmantojot infogr.am, easel.ly un īpaši piktochart.com?
Piedalies Kristapa Auzāna vadītajā vebinārā 20.maija plkst 18:00! Lai piedalītos,
līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Vebinārs ir bezmaksas.
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING AICINA PIEDALĪTIES TIEŠSAISTES SEMINĀRĀ
PAR VIDEO VEIDOŠANAS MĀKSLINIECISKO PUSI
Vēlies uzzināt, kā veidot video? 24.maija plkst. 18:00 piedalies eTwinning vebinārā, kur
eTwinning vēstniece Tatjana Gvozdeva stāstīs par kino valodas elementiem: kadra
plāniem un kompozīciju, kameras kustību veidiem, filmēšanas un montāžas likumiem,
montāžas programmu raksturojumu, kā arī demonstrēs piemērus prezentācijas elementu
ilustrācijai.
Vairāk lasi: Šeit

RĪGAS SKOLĒNU PILS ETWINNING PROJKETS LABĀKAIS EIROPĀ!
Šogad, eTwinning 10 gadu jubilejā, eTwinning Eiropas Balvas konkursā, 12-15 gadu vecuma
grupā galveno balvu iegūst BJC „Rīgas Skolēnu pils” multiplikācijas pulciņa sadarbībā ar Escola
b/s Domingo capela Espinho (Portugāle) un Vestsiden skole Porsgrunn (Norvēģija) veidotais
projekts „SOUNTRACKERS”! Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMS VIDEO NO ETWINNING VEBINĀRA PAR VIDEO VEIDOŠANU
eTwinning 2015.gada 29.aprīlī rīkoja bezmaksas vebināru „Video veidošana un apstrāde
Vairāk
lasi: Šeit
iesācējiem,
izmantojot Windows Movie Maker”. Vebināra ierakstu varat noskatīties 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.

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
izdarīt aizpildot pieteikuma anketu eTwinning.net portāla sadaļas „Projekti” apakšsadaļā
„Apzīmējumi” – pieteikties kvalitātes sertifikātam.
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING SVIN 10.GADU JUBILEJU!
7.maijā visā Eiropā svinēja eTwinning dienu! Skolēni un skolotāji no visas Eiropas veidoja
dažādas dzimšanas dienas aktivitātes – „dzīvo eTwinning logo”, kā arī uzņēma
fotogrāfijas ar eTwinning baloniem. Esam priecīgi, ka dažādus foto par eTwinning dienas
svinībām publicēja arī 56 skolas no Latvijas! 20 interesantākās fotogrāfijas saņem
pārsteiguma balvas!
Vairāk lasi: Šeit

PASNIEDZ PRIVĀTĀS VIDUSSKOLAS „KLASIKA” PROJEKTAM
15.maijā eTwinning komanda devās uz Privāto vidusskolu "Klasika", lai apbalvotu eTwinning
projekta "MMM- more meaningful math" komandu, kas šogad ieguva speciālo Eiropas
eTwinnng balvu kategorijā "Angļu valoda kā svešvaloda". Sveicam!

ETWINNING SKOLOTĀJI DODAS UZ SEMINĀRU VĀCIJĀ UN NĀKOTNES KLASES APMĀCĪBĀM BRISELĒ
No 21.līdz 23.maijam Hamburgā, Vācijā, notiks eTwinning seminārs „eTwinning projektu īstenošana, strādājot ar skolēniem
ar mācīšanās grūtībām”. Latviju šajā seminārā pārstāvēs Ilze Putne (Stāķu pamatskola), Līga Kraukle (Kokneses
internātpamatskola - attīstības centrs), Inese Pickaine (Skrundas vidusskola) un Ilze Stiprā (Meirānu Kalpaka pamatskola.
27.līdz 29.maijam Briselē, Beļģijā, notiks FCL apmācības „Sociālie mediji un sadarbības prasmes”. Latviju šajā seminārā
pārstāvēs Tatjana Vinokurova (Privātā vidusskola "Klasika”), Iveta Milta (Dundagas vidusskolas).

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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