LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
SEPTEMBRIS 2016
ZINĀMI KONKURSA „NACIONĀLĀ ETWINNING BALVA 2016” FINĀLISTI!
Ar prieku un lepnumu varam paziņot tos 6 projektus, kas iekļuvuši konkursa “Nacionālā
eTwinning balva 2016” finālā un 8.oktobrī savus projektus prezentēs eTwinning konferencē:







Siguldas pilsētas vidusskola - “Reporters without borders”
Daugavpils Saskaņas pamatskola - “Green Missions”
Lībagu sākumskola - „No manis pie tevis: От меня к тебе”
Skujenes pamatskola - “Primary students experiment, observe, investigate
and create -2014-2016”
Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola - “Online Identity – cultural differences
and similarities”
Dobeles 1.vidusskola sadarbībā ar Babītes vidusskolu - “Matemātiskās multfilmas”

Vairāk lasi: Šeit
IZGLĪTĪBAS DARBINIEKUS AICINA PIETEIKTIES NACIONĀLAJAI
ETWINNING KONFERENCEI
Nacionālā eTwinning konference šogad 8.oktobrī notiks Rīgā, Spīķeru koncertzālē.
Nenokavē un līdz 3. oktobrim piesakies dalībai! Konferencē skolēni kopā ar
skolotājiem prezentēs septiņus pagājušā mācību gada veiksmīgākos starptautiskās
skolu sadarbības projektus, kā arī būs iespēja piedalīties interesantās nodarbībās
improvizācijas metodēmVairāk
un smadzeņu
darbību mācību procesā.
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! par
http://bit.ly/etw_enudiena
lasi: Šeit
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING SEMINĀRS PAR DIGITĀLAJĀM KOMPETENCĒM PROJEKTOS
Skolotāj! Ja tevi interesē drošība internetā, medipratība, kā arī vēlies uzsākt
eTwinning projektu, līdz 3.oktobrim piesakies dalībai eTwinning un "Net-Safe
Latvia" Drošāka interneta centra organizētajā seminārā „Digitālās kompetences
mācību projektos”, kas 14.oktobrī notiks Rīgas Tehniskajā universitātē!
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi:
Vairāk lasi: Šeit
Šeit

SKOLOTĀJUS AICINA PIEDALĪTIES BEZMAKSAS VEBINĀRĀ PAR SPĒĻU
ELEMENTU IZMANTOŠANU MĀCĪBU PROCESĀ
Ja vēlies uzzināt, kā veidot testus, krustvārdu mīklas un kā savas mācību stundas
padarīt interesantākas, 28.septembra vakarā piedalies eTwinning vebinārā
"Spēļu elementu izmantošana mācību procesā"
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.

AICINA MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJUS PIEDALĪTIES TIEŠSAISTES KURSĀ
ANGĻU VALODĀ
Izglītības portāls School Education Gateway aicina matemātikas skolotājus pieteikties
tiešsaistes kursam par mūsdienīgu matemātikas mācīšanu “Moving to Maths 2.0”.
Kurss notiek no šī gada 17.oktobra līdz 27.novembrim tiešsaistē angļu valodā.
Vairāk lasi: Šeit

IEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO TIEŠSAISTES SEMINĀRĀ PAR ETWINNING
AKTUALITĀTĒM NĀKAMAJAM MĀCĪBU GADAM
Pāris dienas pirms jaunā mācību gada organizējām vebināru, kur jaunā eTwinning
koordinatora Kristapa Auzāna vadībā stāstījām par eTwinning skolu sadarbības tīkla
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
aktualitātēm 2016./2017. mācību gadam. Noskaties video vai prezentāciju, lai
uzzinātu par plānotajām pedagogu profesionālās pilnveides aktivitātēm, eTwinning
projektu nedēļu un citiem jaunumiem!
Vairāk lasi: Šeit

SKOLOTĀJI SIGULDĀ APGŪST STARPPRIEKŠMETU SADARBĪBU
No 22.līdz 24.augustā Siguldā 30 skolotāji no 15 dažādām Latvijas izglītības
iestādēm Iespējamās misijas absolventu Edgara Bajaruna un Raivja Paula vadībā
piedalījās eTwinning seminārā "eTwinning: metode, IKT rīki, sadarbība". Ieskaties,
kādas projektu un starppriekšmetu idejas skolotāji attīstīja seminārā!
Vairāk lasi: Šeit

JAUNI UN INTERESANTI ETWINNING PROJEKTI PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Augusta sākumā Latvijas skolotāji pulcējās Jūrmalā, lai tiktos klātienē un uzsāktu
jaunus eTwinning projektus. eTwinning Gada balvas konkursu finālistu – Ilzes
Veidmanes (Jūrmalas pils. PII “Zvaniņs”) un Lienes Milleres (Majoru vidusskola)
vadībā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi izveidoja savu pirmo eTwinning
projektu sagataves. Lūk, dažas idejas pirmskolām!

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

___________________________________________________________________________________________
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.

