LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
MARTS 2015
ETWINNING AICINA PIEDALĪTIES E-PRASMJU NEDĒĻAS PASĀKUMOS
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2015. gadā no 23.
līdz 27.martam rīko 6. E-prasmju nedēļu Latvijā. Ieskaties eprasmes.lv un uzzini,
kādos pasākumos Tu vari piedalīties arī savā skolā, pagastā, novadā! Ieskaties
etwinning.lv, lai uzzinātu par mūsu organizētajiem pasākumiem šajā nedēļā!
Neaizmirsti pieskaitīties, ja esi e-prasmju nedēļas pasākumu dalībnieks!
TIEŠSAISTES SEMINĀRS PAR WIX.COM IZMANTOŠANU
BEZMAKSAS TĪMEKĻA VIETŅU VEIDOŠANAI
Ja vēlies uzzināt, kā izmantot wix.com tiešsaistes rīku, lai izveidotu bezmaksas tīmekļa
vietni, piedalies eTwinning vebinārā. Tam vari pieslēgties no jebkuras vietas, kur
pieejams interneta pieslēgums. Vebinārs notiks e-prasmju nedēļas ietvaros 25.martā
plkst. 18:00-19:00. Pieteikšanās, aizpildot reģistrācijas anketu līdz vebināra sākumam!
Vairāk lasi: Šeit
TIEŠSAISTES SEMINĀRS PAR NEARPOD IESPĒJĀM
eTwinning vēstnieks un Auces vidusskolas skolotājs Frīdis Sarcevičs e-prasmju nedēļas
ietvaros aicina piedalīties vebinārā "Nearpod iespējas interaktīvai mācību stundai"
26.martā no plkst 18:00 līdz 19:30. Pieteikšanās, aizpildot reģistrācijas anketu līdz
vebināra sākumam!
Vairāk lasi: Šeit

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM
PAR ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOŠANU
Vairāk SEMINĀRAM
lasi: Šeit
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
DAŽĀDU
SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES
Vairāk
lasi:PRIEKŠMETU
Šeit
STARPTAUTISKAM ETWINNING SEMINĀRAM HAMBURGĀ
Skolotāj! Ja tu strādā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un/vai skolēniem
no sociālām riska grupām, nepalaid garām iespēju maijā piedalīties eTwinning
seminārā Hamburgā! Piesakies līdz 06.aprīlim!
VairākDalībnieku
lasi: Šeit skaits no Latvijas -4!
Vairāk lasi: Šeit
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SVEŠVALODU SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM
ETWINNING SEMINĀRAM PRĀGĀ
Svešvalodu skolotāj! Nepalaid garām iespēju uzsākt eTwinning projektu ar
skolotājiem no dažādām eTwinning valstīm! Līdz 22.martam piesakies eTwinning
semināram un iespējams tieši tu dosies uz semināru, kas no 23.līdz 25.aprīlim
notiks Prāgā, Čehijā!
Vairāk lasi: Šeit

LATVIJAS SKOLOTĀJU PROJEKTI IEGŪST ETWINNING EIROPAS BALVAS!
Briselē.
Katru gadu eTwinning Centrālais atbalsta dienests Eiropas līmenī organizē labāko projektu
konkursu. Esam lepni, ka divi eTwinning projekti no Latvijas šogad ir starp uzvarētājiem:




Uzvarētājs kategorijā „Skolēnu vecums 12 līdz 15 gadi” ir BJC „Rīgas Skolēnu
pils” (projekta vadītāja Tatjana Gvozdeva), Escola B/S Domingos Capela
(Portugāle) un Vestsiden Skole (Norvēģija) īstenotais projekts „Soundtrackers”.
Uzvarētājs kategorijā „Angļu valoda kā svešvaloda”, kuru pasniedz Britu padome, ir
projekts „MMM: More Meaningful Math”, kurā viens no projekta partneriem ir
Privātā vidusskola „Klasika” (projekta vadītāja Tatjana Vinokurova). Apsveicam
uzvarētājus!

Vairāk lasi: Šeit

SKOLOTĀJI NO 11 VALSTĪM LATVIJĀ APGŪST MŪSDIENĪGAS VĒSTURES
MĀCĪŠANAS METODES

Vairāk lasi: Šeit

No 5.līdz 8.martam Rīgā norisinājās starptautisks eTwinning seminārs vēstures
skolotājiem no 11 Eiropas valstīm "Mūsdienīga pieeja vēstures mācīšanā". Semināra
mērķis – pilnveidot skolotāju prasmes aktīva mācību procesa organizēšanā skolā,
izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un modernās tehnoloģijas. Skolotāji no
Latvijas, Vācijas, Beļģijas, Bulgārijas, Polijas, Slovākijas, Čehijas Republikas, Kipras,
Maltas, Francijas un Igaunijas trīs dienu garumā iejutās skolēnu lomā un praktiskās
nodarbībās izmēģina dažādas metodes, tehnoloģijas, kā rezultātā izveidoja 8
eTwinning sadarbības projektus.
Vairāk lasi: Šeit

Seko mums arī sociālajos tīklos:
Briselē.
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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