LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
NOVEMBRIS 2015
PIEDALIES TIEŠSAISTES SEMINĀRĀ PAR
RADOŠĀS KOPIENAS (CREATIVE COMMONS) LICENCI!
Ja vēlies uzzināt, kas ir Creative Commons licence, kā to iegūt un lietot; Kā atšķirt un kur
meklēt bezmaksas materiālus; Kā atsaukties uz materiālu autoru; - piedalies eTwinning
vebinārā 25.11. no plkst 18:00 līdz 19:00 eTwinning Live platformā! Vebinārs tikai
etwinning.net lietotājiem (plašāk pamācībā).
Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO VEBINĀRA PAR ETWINNING LIVE
VIDEOKONFERENCES RĪKU ADOBE CONNECT
28.oktobrī eTwinning (Dundagas vidusskolas skolotājas un eTwinning vēstnieces Ivetas
Miltas vadībā) rīkoja vebināru par eTwinning Live pieejamo bezmaksas rīku Adobe
Connect. Ja nesanāca piedalīties vebinārā, noteikti noskaties video ierakstu!
Videokonferences rīks pieejams gan eTwinning Live, gan projekta TwinSpace vidē!
Vairāk lasi: Šeit
AICINA VEIDOT ETWINNING PROJEKTUS LATVIJAS SVĒTKIEM!
Tuvojoties valsts svētkiem, aicinām eTwinning lietotājus veidot projektus, kas saistīti ar
Latvijas valsti, patriotisku audzināšanu vai citām ar šiem svētkiem saistītām tēmām! Ja
paši nevēlaties projektu dibināt (reģistrēt), varat iesaistīties eTwinning vēstnieku
dibinātajā projektā “Manai Latvijai”.
Vairāk lasi: Šeit

SVEICAM ETWINNING EIROPAS KVALITĀTES SERTIFIKĀTU IEGUVĒJUS!
Kā katru gadu, arī šoruden veiksmīgākie eTwinning projekti visā Eiropā tiek apbalvoti ar
eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu. No Latvijas eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu
saņem 17 projekti (kopā 24 pedagogi no 15 iestādēm), kas īstenoti 2014./2015. mācību
gadā. Apsveicam!
Vairāk lasi: Šeit

SĀKĀS PROJEKTU PIETEIKŠANA KONKURSAM
„EIROPAS ETWINNING BALVAS 2016”
Tos eTwinning projektu īstenotājus, kuru projekti ieguvuši eTwinning Eiropas kvalitātes
sertifikātus (saraksts) aicinām savus projektus līdz šī gada12.decembrim pieteikt konkursam
„Eiropas eTwinning balvas 2016”!
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.

EUN PIEDĀVĀ SKOLOTĀJIEM PIETEIKTIES BEZMAKSAS TIEŠSAISTES KURSAM
PAR DATORIKAS MĀCĪŠANU SKOLĀS!
European Schoolnet mācību akadēmija aicina skolotājus, izglītības iestāžu direktorus un
IKT koordinatorus pieteikties tiešsaistes kursam par datorikas mācīšanu skolās
(Introducing Computing in your Classroom). Kurss sākas šī gada 16.novembrī un ilgs 5
nedēļas. Lai tajā piedalītos, jāreģistrējas European Schoolnet Academy. Kurss notiek
angļu valodā.
Vairāk lasi: Šeit

MINI KONKRUSA/ APTAUJAS UZVARĒTĀJI!
Noslēdzies mūsu konkurss par skolotāju motivāciju veidot eTwinning projektus! Tīmekļameru
saņem Ināra no Šķaunes pamatskolas, bet eTwinning mini skaļruni - Ilze no Kuldīgas
2.vidusskolas un Mārīte no Daugavpils 3.vidusskolas un Ilze no Kuldīgas 2.vidusskolas! Ar
uzvarētājiem sazināsimies personīgi! Apsveicam!

SKOLOTĀJI VISĀ EIROPĀ ATZĪMĒS SCIENTIX NEDĒĻU
Laikā no 16. līdz 20. novembrim dabaszinātņu skolotāji un izglītības eksperti visā Eiropā atzīmēs
projekta „Scientix nedēļu”. Tuvojoties projekta noslēgumam, nedēļas mērķis ir dalīties projekta
panākumos, skolotāju veiksmes stāstos un atsauksmēs, kā arī radīt labvēlīgu vidi projekta
turpinājumam nākotnē. Iesaisties!
Vairāk lasi: Šeit

AICINA VEIDOT ETWINNING PROJEKTUS PAR ZIEMASSVĒTKIEM!
Esi aizdomājies, kā Ziemassvētkus svin citās Eiropas valstīs? Kādas ir Ziemassvētku tradīcijas
un kā tās atšķiras no mūsu? Sāc eTwinning projektu un diskutē par šīm tēmām ar skolotājiem
no visas Eiropas! Apmainieties Ziemassvētku kartiņām, pārrunājiet dažādas Ziemassvētku
tradīcijas, iestudējiet ludziņas, dziediet dziesmas – iespējas ir visdažādākās!
Vairāk lasi: Šeit

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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