LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
OKTOBRIS 2016
LABĀKIE ETWINNING SKOLU SADARBĪBAS PROJEKTI –
DAUGAVPILĪ, DOBELĒ UN BABĪTĒ
Nacionālo eTwinning balvu 2016 nacionālo projektu kategorijā ieguva Dobeles
1.vidusskolas projekts “Matemātiskās multfilmas”, kas īstenots sadarbībā ar Babītes
vidusskolu. Nacionālo eTwinning balvu 2016 starptautisko projektu kategorijā ieguva
Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekts “Green Missions”. Skatītāju balvu saņēma
Lībagu sākumskolas projekts „No manis pie tevis: От меня к тебе”. Apsveicam!
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING KONFERENCĒ SATIEKAS VAIRĀK NEKĀ 100 SKOLOTĀJU UN
PROJEKTU ĪSTENOTĀJU
Šī gada 8. oktobrī Rīgā, Spīķeru koncertzālē notika gadskārtējā Nacionālā
eTwinning konference, kurā skolēni kopā ar skolotājiem prezentēja 6 labākos
pagājušā mācību gada projektu īstenotājus, aģentūra apbalvoja konkursa
“Nacionālā eTwinning balva 2016” uzvarētājus un skolotāji piedalījās interesantās
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena
Vairāk
lasi: Šeit
nodarbībās par improvizācijas
metodēm
un smadzeņu darbību.
Vairāk lasi: Šeit

SKOLOTĀJUS AICINA PIEDALĪTIES ETWINNING RUDENS KAMPAŅĀ UN UZSĀKT
PROJEKTUS PAR DIGITĀLO PILSONĪBU
Šī gada eTwinning rudens kampaņas, kas notiks no 10. līdz 27. oktobrim, tēma ir digitālais
pilsoniskums - kā eTwinning var attīstīt Eiropas jauno, aktīvo pilsoņu paaudzi. Kampaņas
laikā eTwinneri tiek aicināti pētīt digitālo pilsonību, satikt citus kolēģus, kā arī projektus
veidot par šo tēmu. Kampaņas laikā notiks dažādas aktivitātes, kas pieejamas speciālā
Pieskaies
un kļūsti
eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi:
eTwinning Live sadaļā (jāautorizējas ar savu
lietotājvārdu
un par
paroli).
Šeit
Vairāk lasi: Šeit

UZDOD JAUTĀJUMUS GRĀMATAS “SVEIKA RŪBIJ! PROGRAMMĒŠANAS
PIEDZĪVOJUMI” AUTOREI!
Tevi interesē, kā tehnoloģijas un programmēšanu mācīt jau sākot ar pirmskolu? Tev ir
lieliska iespēja līdz 23.oktobrim uzdot jautājumus iedvesmojošās grāmatas “Sveika
Rūbij! Programmēšanas piedzīvojumi” autorei Lindai Liukas! Divi interesantākie
jautājumu autori saņems pārsteiguma balvu! Atbildes uz jautājumiem Linda Liukas
ierakstīs video, kas būs pieejamas mūsu tīmekļa vietnē.
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.

PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO TIEŠSAISTES SEMINĀRĀ PAR SKAŅAS
IZMANTOŠANU
Vēlies uzzināt, kādus vienkāršus bezmaksas rīkus var izmantot skaņas ierakstīšanai un
rediģēšanai? Noskaties vakardienas BJC “Rīgas Skolēnu pils” skolotājas T.Gvozdevas
vadītā vebināra video ierakstu! Tur sīkāk uzzināsi arī par bezmaksas skaņas rediģēšanas
programmu Audacity!
Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO TIEŠSAISTES SEMINĀRA PAR SPĒĻU
ELEMENTU IZMANTOŠANU MĀCĪBU PROCESĀ
Šī gada 28.septembrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas
skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros organizēja vebināru "Spēļu elementu
izmantošana mācību procesā". Ieskaties video, lai uzzinātu, kas ir spēļošana
un kā tās elementus izmantot
savās
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena
Vairāk
lasi:mācību
Šeit stundās!
Vairāk lasi: Šeit
LATVIJAS IZGLĪTĪBAS DARBINIEKI ETWINNING KONFERENCĒ ITĀLIJĀ
DISKUTĒ PAR EIROPAS PILSONĪBU
Šī gada septembra beigās 37 valstu skolas administrāciju pārstāvji tikās Florencē, lai
diskutētu par 21.gs. izaicinājumiem un izmaiņām, kas nepieciešamas progresīvā
mācību darbā. Latviju pārstāvēja direktora vietniece Gunita Elksne no Aizkraukles
novada vidusskolas un Liepupes vidusskolas direktora vietniece Ira Janiša.
Vairāk lasi: Šeit

IZRAĒLAS PILSONISKĀS IZGLĪTĪBAS POLITIKAS VEIDOTĀJI UN
ĪSTENOTĀJI VIZĪTĒ LATVIJĀ IEPAZĪST ETWINNING
22.augustā projekta “Latvian-Israeli joint effort in building social inclusion through
education” ietvaros darba vizītē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā
viesojās Izraēlas pilsoniskās izglītības politikas veidotāji un eksperti. Tikšanās laikā
aģentūrā Izraēlas pārstāvji uzzināja par aģentūras dažādām programmām, kā arī
sīkāk iepazinās ar eTwinning darbu un skolu sadarbības projektu piemēriem par
pilsonisko aktivitāti.
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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