LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
MARTS 2016
ETWINNING AICINA PIEDALĪTIES TIEŠSAISTES SEMINĀRĀ PAR IKT RĪKU
IZMANTOŠANU PROJEKTOS
Skolotāj! Ja tevi interesē tehnoloģijas, projektu metode un vēlies uzzināt, kādus rīkus
vislabāk izmantot projektu metodes realizēšanai, 30.martā piedalies eTwinning
vebinārā! Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Vebinārs
ir bezmaksas.
Vairāk lasi: Šeit
ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES
STARPTAUTISKAM SEMINĀRAM PAR PROGRAMMĒŠANU UN ROBOTIKU
PORTUGĀLĒ
eTwinning projektu īstenotāj! Ja Tevi interesē programmēšana un robotika, līdz
28.martam piesakies dalībai starptautiskā profesionālās pilnveides seminārā eTwinning
projektu īstenotājiem „Robotika un programmēšana”. Seminārs no 5. līdz 8.maijam
notiks Bragā, Portugālē.
Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO VEBINĀRA PAR ETWINNING PROJEKTU
KVALITĀTES KRITĒRIJIEM
2016.gada 24.februārī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu
sadarbības tīkla eTwinning ietvaros kopā ar eTwinning vēstnieci Edīti Sarvu rīkoja
vebināru par eTwinning projektu kvalitātes kritērijiem. Ieskaties!
Vairāk lasi: Šeit

KĻŪSTI PAR ETWINNING MENTORU UN PALĪDZI CITIEM ĪSTENOT
ETWINNING PROJEKTUS!
Skolotāj! Ja Tu esi īstenojis vismaz 2 veiksmīgus eTwinning projektus un vēlies citiem
eTwinning skolotājiem palīdzēt uzsākt un īstenot projektus, iesaisties eTwinning mentora
programmā! Atlīdzība par vienu projektu – 150 EUR! Pieteikšanās visa gada garumā!
Vairāk lasi: Šeit
ETWINNING KONTAKTU VEIDOŠANAS SEMINĀRS VĀCIJĀ
Šī gada martā Flensburgā, Vācijā norisinājās eTwinning kontaktu veidošanas seminārs
profesionālo izglītības iestāžu skolotājiem. Ieskaties Latvijas eTwinning tīmekļa vietnes
sadaļā “Runā eTwinneri” un uzzini, kā semināru vērtē viena no dalībniecēm PIKC
"Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskola" skolotāja Inese Vēriņa-Lubiņa.
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.

IESAISTIES PROJEKTA "1001 STĀSTS STARPKULTŪRU DIALOGAM"
PASĀKUMOS
No 27. marta līdz 8. aprīlim Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā
ar Annas Lindes Fonda Latvijas tīkla dalīborganizācijām realizē projektu "1001 stāsts
starpkultūru dialogam”. Paredzēti pasākumi arī skolēniem! Iesaisties!
Vairāk lasi: Šeit

EUROGUIDANCE AICINA SKOLOTĀJUS APMEKLĒT SEMINĀRU PAR KARJERAS
VADĪBU
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
Valsts izglītības attīstības aģentūra Euroguidance programmas ietvaros aicina skolotājus
piedalīties semināros
19. aprīlī seminārā „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” (5. -12.
klašu priekšmetu grupas “māksla” skolotājiem) Pieteikšanās anketa
6.aprīlī „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā” (5. -12. klašu
priekšmetu grupas “cilvēks un sabiedrība” skolotājus) Pieteikšanās anketa

PIESAKI SAVU SKOLOTĀJU KONKURSAM „JAUNAIS SKOLOTĀJS”!
Nodibinājums ”Latvijas Izglītības fonds” sadarbībā ar laikrakstu „Latvijas avīze” un
Izglītības un zinātnes ministriju arī šogad rīko konkursu „Jaunais skolotājs”. Ik gadu
Pieskaies un kļūsti par eTwinningkopš
ēnu!2010.
http://bit.ly/etw_enudiena
Vairāk lasi:
Šeitskolotāji no visas Latvijas. Pieteikums
gada tiek izvirzīti un apbalvoti
jaunie
jāsūta līdz šī gada 10.aprīlim. Uzvarētājus paziņos 2016.gada 10. maijā.
Vairāk lasi: Šeit

PRIECĪGAS LIELDIENAS!

Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
eTwinning komanda vēl visiem izglītības darbiniekiem un eTwinning projektu īstenotājiem
priecīgas un raibas Lieldienas!

Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
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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