LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
NOVEMBRIS 2016
SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES KURSAM PAR SKOLĒNU KRITISKĀS
DOMĀŠANAS UN ARGUMENTĀCIJAS PRASMJU ATTĪSTĪŠANU
Vēlies iemācīties, kā mācību stundās veidot patstāvīgu un produktīvu mācīšanos,
izmantojot dažādas metodes un īstenojot eTwinning projektus? Nenokavē un līdz
20.novembrim piesakies eTwinning kursam Oskara Kaulēna un Pētera Ozola vadībā!
Nebijusi apmācību forma ļaus nodarbībās iegūtas prasmes praktiski izmēģināt skolā,
pēc tam iegūt atgriezenisko saiti no kursa vadītājiem un uzlabot vajadzīgo.
Vairāk lasi: Šeit
PIEDALIES VEBINĀRĀ PAR ATGRIEZENISKĀS SAITES
PAMATPRINCIPIEM!
Vēlies iemācīties, kā ātri un kvalitatīvi iegūt atgriezenisko saiti no skolēniem/
kolēģiem/ vecākiem par mācību procesu vai projektu? 30.novembrī piedalies
eTwinning un Edurio organizētā vebinārā un uzzini, kā Edurio platforma var Tev
palīdzēt! Vebinārā Edurio pētniecības un attīstības direktors Jānis Strods dalībniekus
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena
Vairāk lasi:platformu
Šeit
iepazīstinās ar Edurio bezmaksas
atgriezeniskās saites ievākšanai
izglītības iestādēm.
Vairāk lasi: Šeit

“SVEIKA RŪBIJ! PROGRAMMĒŠANAS PIEDZĪVOJUMI” AUTORE ATBILD
UZ LATVIJAS SKOLOTĀJU JAUTĀJUMIEM
Lai veicinātu tehnoloģiju jēgpilnu pielietojumu jau agrā vecumā, eTwinning Nacionālais
atbalsta dienests oktobrī uzrunāja grāmatas “Sveika Rūbij! Programmēšanas
piedzīvojumi” autori Lindu Liukasu no Somijas un lūdza viņai video ierakstā atbildēt uz
mūsu skolotāju uzdotajiem jautājumiem
par tehnoloģiju
Noskaties
Pieskaies
un kļūsti lietošanu.
par eTwinning
ēnu! video!
http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi:
Pieejams arī video transkripts latviešu valodā!
Vairāk
lasi: Šeit
Šeit

KOMPETENČU ATTĪSTĪŠANA AR ETWINNING
Šī gada rudenī Valsts izglītības satura centrs uzsāka darbību pie projekta “Kompetenču
pieeja mācību saturā”. Neilgi pēc darbu uzsākšanas, lai iepazīstinātu skolu vadītājus ar
paredzēto projekta gaitu un atbildētu uz jautājumiem, tika izsludinātas 5 vērienīgas
reģionālās konferences “Tagad”, kurā piedalās arī eTwinning. Ieskaties mūsu
jaunizveidotā infografikā – tā palīdzēs saprast, kā plānotā kompetenču pieeja attiecas
uz eTwinning projektiem!
Vairāk lasi: Šeit
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena 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.

LABĀKO ETWINNING SADARBĪBAS PROJEKTU SKOLĀS VIESOSIES
LABORATORIUM ZINĀTNISKAIS TEĀTRIS
Konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2016” finālistu skolās Lībagos, Dobelē, Siguldā,
Skujenē, Babītē, Daugavpilī un Rīgā novembrī un decembrī viesosies Laboratorium
zinātniskais teātris, lai skolu skolēniem, skolotājiem un citiem projektos iesaistītajiem
novadītu aizraujošu priekšnesumu par dažādām dabaszinību tēmām.
Vairāk lasi: Šeit

LOKĀLĀ PIEREDZE STARPTAUTISKAJĀ ARĒNĀ JEB KĀ IEDVESMOT EIROPAS
SKOLOTĀJUS
Laikā no 27. līdz 29. oktobrim piedalījos Eiropas skolotāju sadarbības tīkla eTwinning
organizētajā konferencē, kas tika veltīta tēmai par digitālo pilsonību. Konferences laikā
man, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas skolotājam un eTwinning vēstniekiem Oskaram
Kaulēnam,
bija iespēja vadīt mācību
nodarbību
skolotājiem "Use of social media in
Pieskaies un kļūsti par eTwinning
ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena
Vairāk
lasi: Šeit
learning" – kā izmantot sociālo mediju vidi mācību darbā ar skolēniem, veicinot viņu
motivāciju mācīties un attīstot svarīgas 21. gadsimta prasmes
Vairāk lasi: Šeit

STARPTAUTISKAIS ETWINNING VĒSTNIEKU SEMINĀRS GRIEĶIJĀ
No 2016.gada 29.septembra līdz 1.oktobrim Rodas salā, Grieķijā, norisinājās
starptautiskais eTwinning vēstnieku seminārs, kurā piedalījās 144 dalībnieki no 34
valstīm. Latviju pārstāvēja divas Latvijas eTwinning vēstnieces: J.Pilsudska
Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolotāja Anna Beļska un Majoru vidusskolas
skolotāja Liene Millere.
Vairāk lasi: Šeit

DAUDZ LAIMES LATVIJA!
Latvijas eTwinning atbalsta dienesta komanda sveic visus izglītības darbiniekus, skolotājus,
iestāžu vadītājus un eTwinning projektu īstenotājus Latvijas Republikas proklamēšanas 98.
gadadienā! Lai sirsnīgi šie svētki jums un jūsu mīļajiem!

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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Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uz likt atbildību
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