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ATZĪMĒJOT ETWINNING DIENU 9.MAIJĀ, AICINA VEIDOT PROJEKTUS PAR DAUDZVEIDĪBU!
eTwinning būtība ir sadarbība starp dažādām valstīm, dažādām skolām un dažādām kultūrām, tāpēc īpaši svarīga ir
skolēnu un skolotāju izpratne par kultūru un reliģiju dažādību, izskaužot neiecietību un diskrimināciju. Atzīmējot eTwinning
dienu 9.maijā, eTwinning aicina svinēt daudzveidību un iesaistīties kādā no kampaņas aktivitātēm:



Īsteno eTwinning projektu par daudzveidību! Pirmie 5 projekti, kas līdz 9.maijam tiks reģistrēti eTwinning Live par
dažādību vai citām ar Eiropas pilsonību un pilsonisko aktivitāti saistītām tēmām saņems pārsteiguma balviņas no
mums!
Diskutē klasē par daudzveidību, izveido minūtes garu video, kas sastāv no 5 fotogrāfijām un ievieto to eTwinning
Live kampaņas “Svinēsim daudzveidību” lapā (autorizējoties savā profilā)!
Vairāk lasi: Šeit

STARPTAUTISKAIS ETWINNING SEMINĀRS LIETUVĀ PAR SPĒĻU ELEMENTU
IZMANTOŠANA MĀCĪBU PROCESĀ
Aicinām dažādu priekšmetu skolotājus ar interesi īstenot eTwinning projektus pieteikties
dalībai kontaktu veidošanas seminārā “Spēļu elementu izmantošana mācību procesā”, kas
no 8. līdz 11.jūnijam notiks Viļņā, Lietuvā. Pieteikšanās līdz 1.maijam! Vairāk lasi: Šeit

TIEŠSAISTES SEMINĀRS 27.04. PAR ETWINNING PROJEKTU PIEREDZI
Ja vēlies uzzināt veiksmīga eTwinning projektu pieredzi, šī gada 27.aprīlī piedalies eTwinning
vebinārā! Tajā Kokneses internātpamatskolas skolotāja Līga Kraukle prezentēs projektu “Young
scientists”, kas šogad ieguva Eiropas eTwinning speciālo - Marijas Sklodovskas Kirī balvu.
Pieteikšanās tiešsaistē līdz vebināra sākumam!
Vairāk lasi: Šeit
PIEREDZĒJUŠOS ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA KĻŪT PAR
VĒSTNIEKIEM!
Vai Tu vēlies vadīt nodarbības par eTwinning, popularizēt mūsu aktivitātes un profesionāli
pilnveidoties? Ja Tev ir pieredze eTwinning projektu īstenošanā, iesaisties eTwinning vēstnieku
tīklā! Pieteikšanās līdz 25.maijam! 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 ĪSTENOTĀJI VARĒS SAŅEMT APLIECĪBU PAR
PEDAGOGA PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDI!
Īsteno kvalitatīvu eTwinning projektu un saņem apliecību par pedagoga profesionālās
kompetences pilnveidi līdz 36h! Kā? Īsteno kvalitatīvu eTwinning projektu, piesaki to
eTwinning Nacionālajam kvalitātes sertifikātam, novērtē projektu, tā īstenošanas gaitā
iegūtas prasmes, norādi iespējamos uzlabojumus un saņem apliecību! Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING INDIVIDUĀLAIS TIEŠSAISTES KURSS “STARPTAUTISKU
PROJEKTU ORGANIZĒŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”
Skolotāj! Ja vēlies uzzināt, kā veiksmīgi īstenot eTwinning projektu, piedalies individuālajā
tiešsaistes kursā par starptautisku projektu organizēšanu izglītības iestādēs! Sev vēlamā
laikā un tempā noskaties izveidotos videomateriālus, izveido projekta plānu, nosūti mums
savu
vai reģistrē projektuVairāk
eTwinning
Live un saņem apliecību par pedagoga
Pieskaies un kļūsti par eTwinning
ēnu!plānu
http://bit.ly/etw_enudiena
lasi: Šeit
profesionālās kompetences pilnveidi 6 vai 12 stundu apjomā.
Vairāk lasi: Šeit

PAPILDINĀTI MATERIĀLI, KAS PALĪDZĒS ETWINNING LIVE LIETOŠANĀ
Nepieciešama palīdzība projekta reģistrēšanā? Nezini, kā TwinSpace vidē iesaistīt skolēnus?
Ieskaties mūsu tīmekļa vietnes jaunajā sadaļā! Tajā pieejamas mūsu un eTwinning Centrālā
atbalsta dienesta sagatavotās video pamācības un prezentācijas, kas palīdzēs
eTwinning projektu īstenošanā un portālā eTwinning Live lietošanā.
Vairāk lasi: Šeit
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
GRĀMATA “ETWINNING PAAUDZE” TAGAD PIEEJAMA ARĪ LATVIEŠU VALODĀ
Pagājušā gadā, atzīmējot eTwinning desmitgadi, aicinājām eTwinning skolotājus no
sazināties ar kādreizējiem skolēniem, lai dalītos atmiņās par eTwinning pieredzēto. Tā
rezultātā radās “eTwinning paaudze” - grāmata, kurā apkopoti stāsti, kuros dalījās 44
skolēni no 11 dažādām valstīm, kuri bija sadarbojušies ar skolēniem Eiropas valstīs 34
dažādos projektos. Grāmatas latviskā versija, kopā ar citiem informatīvajiem materiāliem
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
pieejama Latvijas eTwinning 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
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
www.etwinning.lv www.jaunatne.gov.lv info@etwinning.lv

___________________________________________________________________________________________
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.

