LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
JANVĀRIS 2016
SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM SEMINĀRAM PAR
PILSONISKĀS AKTIVITĀTES VEICINĀŠANU MĀCĪBU PROCESĀ
Skolotāj! Ja strādā ar skolēniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem, tevi interesē
pilsoniskās aktivitātes veicināšana mācību procesā, kā arī vēlies uzsākt starptautisku
eTwinning projektu, līdz 14.02. piesakies dalībai eTwinning kontaktu veidošanas
seminārā! Seminārs no šī gada 17.līdz 20.martam notiks Rīgā. Seminārā piedalīsies
skolotāji no 8 Eiropas valstīm. Seminārs ir bezmaksas.
Vairāk lasi: Šeit

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM
ETWINNING KONTAKTU VEIDOŠANAS SEMINĀRAM RĪGĀ
Matemātikas skolotājus, kuri strādā ar skolēniem vecumā no 12 līdz 16 gadiem,
var sazināties krievu valodā un vēlas īstenot starptautiskus projektus, aicinām
pieteikties dalībai eTwinning kontaktu veidošanas seminārā par mūsdienīgu pieeju
matemātikas mācīšanā. Seminārs no šī gada 31.marta līdz 3.aprīlim notiks Rīgā.
Pieteikšanās līdz 2016. gada 14.februārim
Vairāk lasi: Šeit

PIEDALIES TIEŠSAISTES SEMINĀRĀ PAR IZGLĪTĪBAS PORTĀLA SCHOOL
EDUCATION GATEWAY IESPĒJĀM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM!
Skolotāj! Ja vēlies uzzināt, kas ir School Education Gateway.izglītības portāls un kā
tas tev var palīdzēt atrast mobilitātes iespējas, kursus un stratēģisko partnerību
projektus, 27.janvāra vakarā piedalies eTwinning bezmaksas vebinārā par izglītības
portāla School Education Gateway iespējām izglītības darbiniekiem.
Vairāk lasi: Šeit

PROFESIONĀLO SKOLU SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING
KONTAKTU VEIDOŠANAS SEMINĀRAM VĀCIJĀ
Meklējam profesionālo izglītības iestāžu skolotājus! Ja vēlies īstenot starptautisku
eTwinning projektu ar kolēģiem no Vācijas, Skandināvijas un Baltijas valstīm, ja vari
sazināties angļu valodā un tevi interesē tehnoloģijas, piesakies dalībai eTwinning
kontaktu veidošanas seminārā Vācijā! Pieteikšanās termiņš – 2016. gada 31.janvāris
(plkst. 24:00), aizpildot tiešsaistes anketu.
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.

KĻŪSTI PAR ETWINNING ĒNU!
Skolotāj! Iedrošini savus skolēnus kļūt par eTwinning ēnām! Viņi varēs iepazīt
eTwinning ikdienu – starptautisku apmācību veidošanu, etwinning.net portāla
administrēšanu vai eTwinning sociālo tīklu profilus! ai piedalītos, skolēnam līdz 24.
janvārim jāapmeklē tīmekļa vietne www.enudiena.lv, jāreģistrējas un jāpiesaka sava
dalība kādai no divām eTwinning vakancēm.
Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMA ETWINNING PROJEKTA ROKASGRĀMATA!
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
Lai skolēniem un skolotājiem palīdzētu veiksmīgāk plānot projektu gaitu un izvērtēt rezultātus,
eTwinning Nacionālais atbalsta dienests izdevis projekta rokasgrāmatu. Tajā doti eTwinning
projektu labās prakses piemēri, tai skaitā bezmaksas sadarbības un komunikācijas rīki, kā arī
minētas biežāk sastopamās nepilnības projektu īstenošanā. Rokasgrāmata noderēs visiem, kas
veido eTwinning projektus, kā arī skolotājiem, kas ikdienas mācību darbā izmanto projektu
metodi un IKT rīkus. Rokasgrāmata pieejama gan papīra formātā, gan elektroniski.

LĪDZ 2. FEBRUĀRIM PIESAKIES “ALL INCLUSIVE” APMĀCĪBĀM SLOVĀKIJĀ!
Apmācības jaunatnes un sociālajiem darbiniekiem, kas vēlas īstenot iekļaujošus
projektus jauniešiem ar mazāk iespējām programmas Erasmus+ etvaros! Par angļu
valodu neuztraucies - piesakies!
Vairāk lasi: Šeit

IEKSATIES ŽURNĀLA “JAUNATNE” ZIEMAS NUMURĀ!
Šajāēnu!
numurā
varēsi iepazīties ar iedvesmojošām
svētku uzrunām, kā arī atskatīties uz
Pieskaies un kļūsti par eTwinning
http://bit.ly/etw_enudiena
Vairāk lasi: Šeit
aģentūras 2015. gadu faktos un skaitļos. Savdabīgā ceļojumā aizvedīs vairāki projektu
pieredzes stāsti, piemēram, par ceļošanu ar autostopiem līdz Latvijas robežai.
Vairāk lasi: Šeit

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