LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
FABRUĀRIS 2016
ETWINNING.NET LIETOTĀJUS AICINA PIEDALĪTIES TIEŠSAISTES
SEMINĀRĀ PAR ETWINNING PROJEKTU KRITĒRIJIEM!
Vēlies savās mācību stundās izmantot projektu metodi un tehnoloģijas, bet
nezini, kā to visu veiksmīgi saplānot? 24.februārī piedalies vebinārā “Kvalitatīvs
eTwinning projekts” un uzzināsi:




Kas ir kvalitatīvs eTwinning projekts?
Kādi ir projekta vērtēšanas kritēriji?
Labie piemēri (arī sadarbības un komunikācijas rīki) un biežāk
sastopamās kļūdas projektu īstenošanā.
Vairāk lasi: Šeit
AICINA SKOLOTĀJUS PIEDALĪTIES ETWINNING ORGANIZĒTAJOS
KURSOS E-PRASMJU NEDĒĻAS IETVAROS
Ieskandinot e-prasmju nedēļu Latvijā, eTwinning dažādās Latvijas vietās rīko 7
pedagogu profesionālās pilnveides kursus „Ievads eTwinning” Kursi notiks:








4.martā – Viļakas Valsts ģimnāzijā (Viļakas novada pedagogiem)
7.martā – Cesvaines vidusskolā (Cesvaines novada pedagogiem)
14.martā – Kolkas pamatskolā (Dundagas novada pedagogiem)
14.martā – Šķibes pamatskolā (Jelgavas novada pedagogiem)
15.martā – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzjā (Rēzeknes pilsētas pedagogiem)
17.martā – Talsu Valsts ģimnāzijā (Talsu novada pirmsskolas pedagogiem)
18.martā – Talsu Valsts ģimnāzijā (Talsu novada vispārizglītojošo

izglītības iestāžu pedagogiem)

Ja vēlies piedalīties kādā no šiem kursiem, raksti mums uz info[at]etwinning.lv,
norādot, kurā no kursiem vēlies piedalīties! Sazinies ar mums arī tad, ja vēlies
šādus kursus savā izglītības iestādē!
Vairāk lasi: Šeit
ETWINNING AICINA PIEDALĪTIES TIEŠSAISTES SEMINĀROS
– ATKLĀTAJĀS STUNDAS!
Ja vēlies redzēt, kā eTwinning projektos sadarbojas dažādu skolu skolēni, piedalies kādā
no mūsu organizētajiem vebināriem – atklātajām stundām! 1.martā – sākumskolām,
8.martā – pirmskolām un pamatskolām, 9.martā – vidusskolām! Lai piedalītos, līdz
vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Vebinārs ir bezmaksas.
Vairāk lasi: Šeit
PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS PAR IZGLĪTĪBAS PORTĀLA SCHOOL EDUCATION
GATEWAY IESPĒJĀM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM!
27.janvārī organizējām vebināru par School Education Gateway.izglītības portāls un tā
iespējām izglītības darbiniekiem. Ir pieejami materiāli no vebināra un video ieraksts!
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.

DAŽĀDU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES
STARPTAUTISKAM ETWINNING SEMINĀRAM MALTĀ
Meklējam dažādu priekšmetu skolotājus, kas māca skolēnus vecumā no 12 līdz 16
gadiem un vēlas īstenot sadarbības projektus! Ja tu vari sazināties angļu valodā un
esi gatavs īstenot eTwinning projektu, līdz 28.februārim piesakies kontaktu
veidošanas semināram, kas martā notiks Maltā!
Vairāk lasi: Šeit

PROJEKTS NO KOKNESES IEGŪST KONKURSA “ETWINNING EIROPAS BALVAS”
SPECIĀLO
BALVU!
Pieskaies un kļūsti par eTwinning
ēnu!
http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
Esam lepni, ka 2016.gada Marijas Sklodovskas Kirī balvu iegūst Kokneses internātpamatskolas –
attīstības centra īstenotais projekts “Young Scientists” (Projekta iesniedzēja: Līga Kraukle).
Apsveicam! Konkursa finālā iekļuva arī 3 citi eTwinning projekti no Latvijas (Daugavpils Saskaņas
pamatskolas īstenotie projekti “Wall - Wizards At Language Learning" un “MAVEN - MAth Via
ENglish”, kā arī Siguldas pilsētas vidusskolas projekts “YOUTOPIA towards participative
citizenship”
Vairāk lasi: Šeit

PIEDALIES ETWINNING LIVE ORGANIZĒTAJOS TIEŠSAISTES KURSOS UN
SEMINĀROS!
Ja esi eTwinning Live lietotājs un vēlies papildināt savas zināšanas par dažādām ar
mācību darbu saistītām tēmām, noteikti piedalies portāla piedāvātajos tiešsaistes un
kursos un tiešsaistes semināros! Esam publicējuši sarakstu ar kursiem un semināriem,
kas portālā būs pieejami šopavasar!
Vairāk lasi: Šeit
ETWINNING IZSTĀDĒ “SKOLA 2016”
26.līdz
28.februāris Rīgā, starptautiskajā
Pieskaies un kļūsti par eTwinning No
ēnu!
http://bit.ly/etw_enudiena
Vairāk lasi:izstāžu
Šeit zālē “Ķīpsala” notiks izglītības izstāde
“Skola 2016”. Nāc uz Izglītības un zinātnes ministrijas stendu un apciemo eTwinning!
Izstāstīsim jaunumus par eTwinning Live portālu un skolotāju iespējām pilnveidoties
profesionāli! Plašāk par izstādi: šeit

Seko mums arī sociālajos tīklos:
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Twitter: @eTwinningLV
Facebook: eTwinning Latvia
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Draugiem.lv lapa: eTwinning Latvija
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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