LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
MAIJS 2017
PIESAKIES KĀDĀM NO 5 ETWINNING TRĪS DIENU MĀCĪBĀM AUGUSTĀ
Augusts ir fantastisks laiks, lai smeltos iedvesmu un apgūtu jaunas prasmes, tāpēc organizēsim 5 dažādas trīs dienu
mācībās Jūrmalā un Siguldā, kurās aicinām pieteikties dažādu priekšmetu skolotājus. Nepalaid garām iespēju un piesakies
mācībām līdz 11.jūnijam!

LITERATŪRAS ETWINNING PROJEKTI SADARBĪBĀ AR ZIEDOŅA MUZEJU
Pieskaies un kļūsti
par12.klašu
eTwinning
ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena
Vairāk lasi: Šeit
Mērķauditorija:
5.līdz
literatūras
skolotāji
Laiks: 2017. gada 16. augusts – 18. augusts
Norises vieta: SPA Hotel Ezeri, Siguldas pagasts
Nodarbības vada: Oskars Kaulēns (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija)
Pieteikšanās

ETWINNING PROJEKTU ORGANIZĒŠANA PIRMSKOLĀ

Mērķauditorija: pirmsskolas skolotāji
Laiks: 2017.gada 31. jūlijs – 2.augusts
Norises vieta: SemaraH Hotel Lielupe, Jūrmala
Nodarbības vada: Liene Millere (Majoru vidusskola), Kristīna Bernāne (Priekuļu PII “Mežmaliņa”)
Pieteikšanās
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
ROBOTIKA UN MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS ETWINNING PROJEKTOS

Mērķauditorija: 5. līdz 12.klašu fizikas, dabaszinību, informātikas, programmēšanas,
darbmācības vai citu tehnisko priekšmetu un/vai pulciņu skolotāji
Laiks: 2017. gada 7. augusts – 9. augusts
Norises vieta: Viesnīca Sigulda, Pils iela 6, Sigulda
Nodarbības vada: Edgars Bajaruns, Andris Jenerts (Siguldas Pilsētas vidusskola)
Pieteikšanās

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

Mērķauditorija: dažādu priekšmetu skolotāji, kas māca skolēnus vecumā no 3 līdz 19 gadiem
Laiks: 2017.gada 08. augusts – 10.augusts
Norises vieta: SemaraH Hotel Lielupe, Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala
Nodarbības vada: Iveta Milta (Dundagas vidusskola), Ilze Šmate (Pāles pamatskola)
Pieteikšanās
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 uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

STARPPRIEKŠMETU SAIKNE ETWINNING PROJEKTOS

Mērķauditorija: dažādu priekšmetu 5.līdz 12.klašu skolotāji (2 skolotāji no vienas skolas)
Laiks: 2017. gada 17. augusts – 19. augusts
Norises vieta: Viesnīca Sigulda, Pils iela 6, Sigulda
Nodarbības vada: Edgars Bajaruns (Siguldas Pilsētas vidusskola), Raivis Pauls (Ādažu vidusskola)
Pieteikšanās

5.-12.KLAŠU DABAS ZINĀTŅU SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM
Pieskaies un kļūsti par eTwinning
ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena
ETWINNING
SEMINĀRAM JŪRMALĀVairāk lasi: Šeit
eTwinning aicina 5.-12.klašu bioloģijas, fizikas, ķīmijas un dabaszinību skolotājus piedalīties
starptautiskā seminārā Jūrmalā, lai kopā ar skolotājiem no dažādām Eiropas valstīm izmēģinātu
jaunas metodes, piedalītos eksperimentos un kopīgi uzsāktu aizraujošus eTwinning projektus!
Piesakies līdz 21.maijam!
Vairāk lasi: Šeit

PIESAKIES VEBINĀRAM PAR CREATIVE COMMONS IZMANTOŠANU IZGLĪTĪBĀ!
2016./2017.mācību gadu noslēdzot, 24.maijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros organizē vebināru “Creative Commons resursu
izmantošana mācību vajadzībām”. Vebinārā ar OER Commons vietnes piedāvātajiem resursiem,
struktūru un iespējām iepazīstinās eTwinning projektu koordinators Kristaps Auzāns.
Vairāk lasi: Šeit

PIEREDZĒJUŠOS ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA KĻŪT PAR VĒSTNIEKIEM
Ja tev ir pieredze eTwinning projektu īstenošanā, vēlies profesionāli augt un palīdzēt augt citiem
eTwinning skolotājiem, pievienojies eTwinning vēstnieku pulkam! Pieteikšanās līdz 25.maijam! Varbūt
tieši Tavas idejas, zināšanas un pieredze mums ir vajadzīga!
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES
STARPTAUTISKAM SEMINĀRAM ČEHIJĀ PAR SKOLU PARTNERĪBĀM
Ja vēlies uzzināt, kas ir Erasmus+ skolu stratēģiskās partnerības un kā eTwinning var
palīdzēt īstenot sadarbības projektu, Tev ir pieredze eTwinning projektu īstenošanā,
līdz 28.maijam piesakies dalībai starptautiskā seminārā Čehijā! Iespējams, tieši Tev
būs iespēja augusta beigās doties uz Čehiju, lai kopā ar skolotājiem no visas Eiropas
kopīgi uzsāktu sadarbības projektu!
Vairāk lasi: Šeit
PIEEJAMI MATERIĀLI NO VEBINĀRĀ PAR QUIZLET TIEŠSAISTES RĪKA
IZMANTOŠANU ANGĻU VALODAS STUNDĀS
Šī gada 26.aprīlī Liepājas 8.viudsskolas skolotāja Dana Liepa vadīja eTwininng vebināru “Quizlet
tiešsaistes rīka izmantošana angļu valodas mācīšanā”. Ieskaties prezentāciju un smelies idejas
savām angļu valodas stundām!
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. Ja projektā
iesaistītie skolēni ir sasnieguši 16 gadu vecumu, vienlaicīgi vari pieteikties arī MOVE2LEARN
kampaņai, kurā skolēni varēs iegūt iespēju doties apmaksātā braucienā pie kāda no saviem
eTwinning projekta partneriem citā Eiropas valstī.
Vairāk lasi: Šeit

EDURIO APTAUJAS SKOLĒNU NOVĒRTĒŠANAI ETWINNING PROJEKTOS
Ja īsteno eTwinning projektu, tev ir lieliska iespēja iegūt atgriezenisko saiti no skolēniem,
izmantojot jau gatavu aptauju Edurio portālā. Aptaujā ietilpst 11 jautājumi, kas ir īpaši izstrādāti
un formulēti, lai atbilstu eTwinning projektu vērtēšanas kritērijiem, būtu īsi un viegli uztverami
dažāda vecuma skolēniem.
Vairāk lasi: Šeit

VIZUĀLĀS MĀKSLAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM
ETWINNING SEMINĀRAM POLIJĀ
Ja esi 5.-12.klašu vizuālās mākslas skolotājs, vēlies padarīt savas stundas radošākas un
vēlies uzsākt eTwinning projektu, līdz 21.maijam piesakies eTwinning semināram, kas jūlijā
notiks Polijā! Nav nepieciešama pieredze eTwinning projektos.
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING PROJEKTI LATVIJA – UKRAINA
Šī gada martā un aprīlī eTwinning Latvijas nacionālais atbalsta dienests sadarbībā ar
Ukrainas eTwinning organizēja vebināru ciklu, kurā Latvijas un Ukrainas 5.līdz 12.klašu
skolotājiem bija iespēja atrast projekta sadarbības partnerus un uzsākt savus pirmos
eTwinning projektus. Skolotāji mācījās izmantot eTwinning live un TwinSpace vidi, kā
arī konferenču rīku Adobe Connect. Piedalījās 20 Latvijas skolu pārstāvji, kas varēja
komunicēt krievu valodā.
Vairāk lasi: Šeit

Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
Seko mums arī sociālajos tīklos:
Twitter: @eTwinningLV
Facebook: eTwinning Latvia

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
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 uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

