LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
MAIJS 2016
METODISKO APVIENĪBU VADĪTĀJUS UN DIREKTORA VIETNIEKUS AICINA
PIETEIKTIES ETWINNING KONFERENCEI ITĀLIJĀ!

Ja Tevi interesē, kā mācību procesa ietvaros veicināt iecietību, dažādību un citas Eiropas
vērtības, līdz 20.jūnijam piesakies dalībai eTwinning konferencē metodisko apvienību
vadītājiem un skolu direktoru vietniekiem “Eiropas pilsonība 21. gadsimtā”. Konference no
21. līdz 23.septembrim notiks Florencē, Itālijā. Vairāk lasi: Šeit

DAŽĀDU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING
SEMINĀRAM PAR TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANU MĀCĪBU DARBĀ
Vēlies savas mācību stundas padarīt interesantas, izmantojot tehnoloģijas, mūsdienīgas
metodes un sadarbojoties ar citiem savas skolas skolotājiem? Izveido 2 skolotāju komandu no
savas skolas un līdz 20.jūnijam piesakies dalībai seminārā “eTwinning: metode, IKT rīki,
sadarbība” vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5. līdz 12.klašu skolotājiem. Seminārs 22.-24.
augustā notiks Siguldā! Vairāk lasi: Šeit

PIRMSKOLAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES SEMINĀRAM PAR ETWINNING
SKOLU SADARBĪBAS PROJEKTU ORGANIZĒŠANU
Pirmskolas skolotāj! Ja vēlies uzzināt kas ir projektu metode, kas ir eTwinning projekts un kā
tādu īstenot savā bērnudārzā, līdz šī gada 20,jūnijam piesakies eTwinning apmācību semināram.
Nodarbības no 2016. gada 15. līdz 17.augustam notiks Jūrmalā. Vairāk lasi: Šeit

SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES KURSAM PAR IKT RĪKU IESPĒJĀM
ETWINNING PROJEKTOS UN MĀCĪBU PROCESĀ
Skolotāj! Ja vēlies iemācīties jaunus IKT rīkus mācību procesam un eTwinning
projektiem, līdz 20.jūnijam piesakies eTwinning kursam „eTwinning: metode, IKT rīki,
vieta mācību procesā” Frīda Sarceviča un Ivetas Miltas vadībā! Nodarbības no 2016. gada
15. līdz 17.augustam notiks Rīgā, Biznesa augstskolas „Turība” telpās. Vairāk lasi: Šeit

SCHOOL EDUCATION GATEWAY AICINA SKOLOTĀJUS PIEDALĪTIES TIEŠSAISTES
KURSĀ (MOOC) PAR PROJEKTU METODES IZMANTOŠANU MĀCĪBU DARBĀ
Izglītības portāls School Education Gateway piedāvā bezmaksas MOOC tipa tiešsaistes kursu
skolotājiem “Projekta metodes izmantošanā mācību darbā”. Kurss skaidro projektu metodes
konceptu, kā arī ar dažādu piemēru, ideju, rīku un palīdzību māca izmantot projektu kā
pedagoģisko metodi. Kurss sākas šī gada 5.jūnijā un ilgt 5 nedēļas. Lai reģistrētos kursam,
jāreģistrējas School Education Gateway portālā. eTwinning lietotāji portāla var autorizēties ar
savu eTwinning.net lietotājvārdu un paroli. 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.

PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING KVALITĀTES
SERTIFIKĀTIEM!
Ja tu darbojies vienā vai vairākos eTwinning projektos un vēlies saņemt novērtējumu par to,
aicinām savu projektu pieteikt eTwinning Nacionālajam kvalitātes sertifikātam. Kvalitātes
sertifikāts apliecina tavus sasniegumus un ieguldīto darbu eTwinning aktivitātēs. Sertifikāts
apliecina arī skolēnu aktivitāti projektā, tāpat tas apliecina arī skolas iesaistīšanos Eiropas skolu
sadarbības projektos. Vairāk lasi: Šeit

SKOLĒNI MĀCĀS MATEMĀTIKU, VEIDOJOT ANIMĀCIJAS FILMIŅAS
Pieskaies
untik
kļūsti
par eTwinning
ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena
Vairāk lasi: Šeit
Kā ieinteresēt 2.klases skolēnus
apgūt
nemīlamos
teksta uzdevumus?
Dobeles 1.vidusskolas
un Babītes vidusskolas skolotājas ir atradušas radošu risinājumu – pašu skolēnu veidotas
animācijas filmiņas! Abas skolotājas pagājušā gada vasarā piedalījās eTwinning semināra par
inovatīvu matemātikas mācīšanu un semināra laikā kopā ar citām skolotājām nodibināja
nacionālo projektu “Matemātiskās multfilmas”. Ieskaties un smelies iedvesmu!

PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS
PROJEKTU PIEREDZI

NO

TIEŠSAISTES

SEMINĀRĀ

PAR

ETWINNING

2016.gada 27.aprīlī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla
eTwinning ietvaros rīkoja vebināru par eTwinning projektu pieredzi. Vebinārā Kokneses
internātpamatskolas skolotāja un eTwinning vēstniece Līga Kraukle prezentēja mācību projektu
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
“Young Scientists”, kas šogad ieguva Eiropas eTwinning speciālo - Marijas Sklodovskas Kirī
balvu. Noskaties video ierakstu šeit!

ETWINNING KALENDĀRI CEĻO PIE PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM
- See more at: http://www.etwinning.lv/jaunums/pieejams-video-ieraksts-no-tiessaistesseminara-par-etwinning-projektu-pieredzi#sthash.ExalYhJa.dpuf
Kā katru gadu, esam sagatavojuši
eTwinning skolotāja kalendāru nākamajam mācību gadam, kur plānot
savu mācību darbu, projektus un smelties informāciju par eTwinning. Kalendāru uz savu skolu saņems
katrs skolotājs, kas šajā mācību gadā īstenojis eTwinning projektu!

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

eTwinning Nacionālais atbalsta dienests

Mūkusalas iela 41 (2.stāvs), Rīga, LV-1004, Latvija
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
Tālr.: +371 67358067
www.etwinning.lv www.jaunatne.gov.lv info@etwinning.lv
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