LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
OKTOBRIS 2015
NACIONĀLAJĀ ETWINNING KONFERENCĒ APBALVO
LABĀKOS SKOLU SADARBĪBAS PROJEKTUS
10. oktobrī Rīgā, Pamatskolā “Rīdze” notika Nacionālā eTwinning konference,
kuras laikā tika prezentēti seši pagājušā mācību gada veiksmīgākie eTwinning
sadarbības projekti un apbalvoti labākie projekti. Konkursa žūrija konferences
noslēgumā paziņoja rezultātus – par veiksmīgāko 2014./2015. gada projektu tika
atzīts Daugavpils Saskaņas pamatskolas (projekta iesniedzēja Aļesja Šapkova)
īstenotais projekts projekts “MAVEN - MAth Via ENglish”. Projekts ieguvis
Nacionālos kvalitātes sertifikātus arī citās eTwinning dalībvalstīs.
Vairāk lasi: Šeit

APSKATI ETWINNING BALVAS FINĀLA PROEKTU PREZENTĀCIJAS!
Meklē idejas projektiem? Iedvesmojies no labākajiem! eTwinning gada konferencē tika prezentēti
seši pagājušā mācību gada veiksmīgākie eTwinning sadarbības projekti (. Ieskaties projektu
prezentācijās un smelies iedvesmu saviem projektiem!
Briselē.

Vairāk lasi: Šeit

KĻŪSTI PAR ETWINNING MENTORU UN PALĪDZI CITIEM
ĪSTENOT ETWINNING PROJEKTUS!
eTwinning aicina pieredzējušus eTwinning projektu īstenotājus pieteikties
eTwinning mentoru programmā! Programmas mērķis ir sniegt atbalstu pedagogiem
eTwinning projektu īstenošanā. Programmas ietvaros mentors atbalsta
mentorējamo etwinning projekta īstenošanā, sākot ar projekta partneru atrašanu
līdz projekta pieteikšanai Nacionālajam kvalitātes sertifikātam. Vairāk lasi: Šeit

PIEDALIES TIEŠSAISTES SEMINĀRĀ PAR
ETWINNING LIVE IESPĒJĀM!
Ja vēlies uzzināt, kā eTwinning Live platformā tiešsaistes sadarbībai izmantot
jauno bezmaksas videokonferences rīku Adobe Connect, piedalies mūsu vebinārā
28.10. plkst 18:00! Vebinārs tikai eTwinning.net reģistrētajiem lietotājiem!
Pieteikšanās etwinning.net platformā.
Vairāk lasi: Šeit

___________________________________________________________________________________________
Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uz likt atbildību
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

PIEEJAMI MATERIĀLI UN VIDEO IERAKSTS NO VEBINĀRA
PAR STĀSTU STĀSTĪŠANU!
30.septembrī eTwinning (Majoru vidusskolas skolotājas un eTwinning vēstnieces
Lienes Milleres vadībā) rīkoja vebināru par digitālajiem stāstiem skolā. Ja nesanāca
piedalīties vebinārā, noteikti noskaties video ierakstu! Noderēs mācību darbam!
Vairāk lasi: Šeit

FINĀLISTI DODAS UZ EIROPAS KONFERENCI BRISELĒ
No 22.līdz 24.oktobrim Briselē, Beļģijā notiks eTwinning Eiropas konference, kas pulcēs
vairāk nekā 500 skolotājus un izglītības līderus no visas Eiropas. Konferencē piedalīsies
visi “Nacionālā eTwinning balva 2015” finālisti! Esam lepni, ka konferencē piedalīsies arī
eTwinning vēstnieks Edgars Bajaruns, kas konferences ietvaros vadīs nodarbību par
21.gadsimta prasmēm. Seko līdzi konferences aktivitātēm sociālajos tīklos #eTconf15.
Konferences video tiešraidi 24.10. skaties šeit.

ETWINNING SKOLOTĀJI PIEDALĀS SEMINĀRĀ MAĶEDONIJĀ
No 20.līdz 22.novembrim Ohridā, Maķedonijā notiks pedagogu profesionālās
pilnveides seminārs eTwinning projektu īstenotājiem „eTwinning IKT ideju integrācija
mācību procesā”. Latvijā šajā seminārā pārstāvēs Ieva Sala (Ķeipenes pamatskola) un
Inese Grigaļeviča (Elejas vidusskola). Veiksmi projektu organizēšanā!

IESKATIES JAUNATNES RUDENS ŽURNĀLĀ!
Meklē idejas, kas varētu interesēt tavas skolas, pilsētas vai novada jauniešus? Ieskaties Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras veidotajā jaunatnes žurnālā (rudens izdevums). Pārējos žurnāla
izdevumus meklē aģentūras tīmekļa vietnē.

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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