LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
SEPTEMBRIS 2015
PIESAKIES ETWINNING NACIONĀLAJAI KONFERENCEI!
Ja vēlies redzēt pagājušā mācību gadā veiksmīgāko eTwinning projektu
prezentācijas un pats piedalīties radošajās darbnīcās par dažādām tēmām,
10.oktobrī piedalies Nacionālajā eTwinning konferencē, kas notiks Pamatskolā
“Rīdze” (Kr.Valdemāra iela 2, Rīga). Pieteikšanās līdz 4.oktobrim!
Vairāk lasi: Šeit

ZINĀMI KONKURSA „NACIONĀLĀ ETWINNING BALVA 2015” FINĀLISTI
Vērtēšanas komisija konkursa finālam izvirzīja 6 eTwinning projektus, kuri tiks prezentēti eTwinning
Nacionālajā konferencē (fināla projektu kārtība ir nejauša):

Briselē.







Siguldas pilsētas vidusskolas projekts “YoUtopia: towards participative
citizenship” (projekta iesniedzēja I. Vimba)
Daugavpils 16.vidusskolas projekts “Learn by playing” (projekta iesniedzēja S. Rudjko)
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" projekts “Papīrs man zināmais un
nezināmais” (projekta iesniedzēja I. Veidmane)
Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekts “MAVEN - MAth Via ENglish” (projekta
iesniedzēja A. Spihala)
Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekts “Wall - Wizards At Language
Learning” (projekta iesniedzēja T. Revina)
Daugavpils 16.vidusskolas projekts “Interesting Mathematics” (projekta iesniedzēja R.
Urbanoviča)

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 Briselē.
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
STĀSTU STĀSTĪŠANAS METODI MĀCĪBU STUNDĀM!
Vai vēlies uzzināt kā stāstu stāstīšanas metodi izmantot mācību stundās, 30.09.
piedalies eTwinning vebinārā, kuru vadīs eTwinning vēstniece, Majoru vidusskolas
skolotāja Liene Millere! Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas
anketa. Vebinārs ir bezmaksas.
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.

ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES
STARPTAUTISKAM SEMINĀRAM MAĶEDONIJĀ
Skolotāj! Ja pēdējo 2 gadu laikā esi īstenojis vismaz 2 eTwinning projektus, strādā ar
pamatskolas skolēniem un vēlies uzsākt eTwinning projektu, piesakies eTwinning
semināram, kas novembrī notiks Maķedonijā! Pieteikšanās līdz 4.oktobrim!
Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMI MATERIĀLI UN VIDEO IERAKSTS NO VEBINĀRA
PAR ETWINNING AKTUALITĀTĒM
Vēlies uzzināt eTwinning aktualitātes 2015./2016. mācību gadā – iesaistīties
mentoru programmā vai izpētīt jauno eTwinning Live? Noskaties augusta
vebināra video ierakstu!
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING LIVE – JAUNA ETWINNING LIEOTĀJU SISTĒMA!
eTwinning platforma attīstās un kļūst mūsdienīgāka! Visiem eTwinning lietotājiem
no 21.septembra pieejama vizuāli pārveidota un saturiski uzlabota darbavirsma –
eTwinning Live.
Tāpat kā iepriekšējā versijā, joprojām var atrast projekta sadarbības partnerus,
izmantot partneru forumus, kā arī diskutēt tiešsaistes grupās. Papildus šīm
iespējām sadaļā “Pasākumi” var organizēt tiešsaistes pasākumus, kuros var bez
maksas izmantot Adobe Connect tiešsaistes videokonferences rīku. Tas
pieejams ne tikai eTwinning Live, bet arī projektu virtuālajā TwinSpace vidē!
Vairāk lasi: Šeit Palīdzība reģistrētiem lietotājiem

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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