LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
JŪNIJS 2017
LATVIJAS ETWINNING VĒSTNIEKU ATLASES REZULTĀTI
2017./2018. mācību gadā eTwinning vēstnieku tīklā Latvijā darbosies 19 skolotāji,
pārstāvot dažādus novadus un dažāda veida izglītības iestādes! eTwinning vēstnieks ir
pieredzējis pedagogs, eTwinning projektu īstenotājs un padomdevējs, kas regulāri
dalās savā pieredzē un vada nodarbības citiem eTwinneriem.
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING PROJEKTU ĪSTENOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ERASMUS+
MĀCĪBĀM PAR NEFORMĀLO IZGLĪTĪBU
Anna Beļska

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
Ja esi īstenojis vismaz vienu eTwinning projektu un vēlies uzzināt, kā savu projekta
pieredzi izmantot, plānojot Erasmus+ jaunatnes jomas projektus, kā ari vēlies gūt
Edgars Bajaruns Siguldas pilsētas vidusskola
iedvesmu darbam ar jauniešiem, apgūt jaunas neformālās izglītības metodes, līdz
Edīte Sarva
2.jūlijam piesakies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajās
mācībās skolotājiem ''Solis tālāk: ar ''eTwinning'' pie ''Erasmus+:Jaunatne darbībā''!
Gunita Pugeja Balvu pamatskola
Ilze Šmate

Pāles pamatskola

Vairāk lasi: Šeit

Ilze Veidmane Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"
STARPTAUTISKĀS MĀCĪBĀS JŪRMALĀ SKOLOTĀJI EKSPERIMENTĒ UN VEIDO
ETWINNING
PROJEKTUS
Ināra
Vimba
Siguldas pilsētas vidusskola
Kā fizikas,
ķīmijas un Dobeles
bioloģijas1.vidusskola
stundas padarīt interesantas un kā aizraut skolēnus
Inese
Zvaigznone
apgūt sarežģītās dabaszinātņu tēmas? Lai risinātu šo problēmu un iedvesmotu
Ineta
Lielkalne
Kr.Valdemāra
Ainažu
pamatskola
skolotājus
jauniem
sadarbības
projektiem,
no 15.līdz 18.jūnijam Jūrmalā eTwinning
organizēja starptautiskas mācībās, kurās Edītes Sarvas un Raivja Paula vadībā trīs
Irina Solončuka Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola
dienas aktīvi strādāja 30 dabaszinātņu un ar tām saistīto priekšmetu skolotāji no
Latvijas,
Lietuvas,
Čehijas,
Slovākijas,
Vācijas, Kipras, Ukrainas un Polijas.
Ivita
Saldava
Jelgavas
Spīdolas
ģimnāzija
Vairāk
lasi: Šeit
Iveta
Milta
Dundagas vidusskola
Kristīna Bernāne

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa"
MĀCĪBĀS HORVĀTIJĀ APGŪST BRĪVDABAS PEDAGOĢIJAS METODES

Kristīne Gereiša Tukuma 2.vidusskola Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
Skolēnu uzmanību klasē noturēt ir arvien grūtāk. Tā vietā, lai klausītos skolotāja
stāstītajā, skolēni arvien biežāk stundās “iegrimst” savos viedtālruņu ekrānos. Lai
Liene Millere
Majoru vidusskola
savas mobilās ierīces skolēni izmantotu jēgpilni un arī fiziski izkustētos, palīgā nāk
Līga Kraukle
Kokneses internātpamatskola
- attīstības
centrs
brīvdabas
pedagoģijas
metodes. Tās no 31.maija līdz 3.jūnijam Šibenikā,
Horvātijā, eTwinning semināra ietvaros bija iespēja apgūt četriem skolotājiem no
Natālija Karpenko
Daugavpils Saskaņas pamatskola
dažādām Latvijas skolām.
Oskars Kaulēns Ventspils Valsts 1. ģimnāzija
Vairāk lasi: Šeit
Tatjana ___________________________________________________________________________________________
Gvozdeva
Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”
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.

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

PROJEKTĀ VENTSPILĪ UN OLAINĒ VĒRTĒ, VAI POLITIĶI PIRMS
VĒLĒŠANĀM “KUĻ TUKŠUS SALMUS”
Laikā no 2017. gada janvāra līdz maijam Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas un Olaines
1. vidusskolas skolēni piedalījās eTwinning sadarbības projektā "Tukšu salmu
kulšana". Projekta mērķis bija izvērtēt Ventspils pilsētas un Olaines novada
pašvaldību vēlēšanām iesniegtās politisko partiju programmas, lai izvērtētu tās pēc
skolēnu pašu izstrādātiem efektīvas partijas programmas kritērijiem, un sniegtu
savus argumentus, kāpēc viņi ieteiktu un neieteiktu balsot par katru vēlēšanās
pieteikto politisko partiju.
Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMS VIDEO NO ETWINNING VEBINĀRA PAR CREATIVE COMMONS
IZMANTOŠANU IZGLĪTĪBĀ
2016./2017.mācību gadu noslēdzot, 24.maijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros organizēja vebināru “Creative Commons
resursu izmantošana mācību vajadzībām”. Vebinārā eTwinning projektu koordinators Kristaps
Auzāns iepazīstināja ar OER Commons vietnes piedāvātajiem resursiem, struktūru un iespējām.
Vairāk lasi: Šeit

VISC AICINA PIETEIKT LABĀS PRAKSES PIEMĒRA PIETEIKUMS
Lai apzinātu jau šobrīd Latvijas skolās izmantotos labās prakses piemērus, Valsts
izglītības satura centra (VISC) projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā" / Skola2030
aicina Jūs un lūdz aicināt arī citus dalīties ar vērtīgiem piemēriem, instrumentiem vai
paņēmieniem, kā skolās Latvijā notiek bērnu un jauniešu mācīšanās snieguma
vērtēšana līdz 22.jūnijam.
Vairāk lasi: Šeit

UZMANĪBU! "PROJEKTU NAKTS 2017" IR KLĀT!!!
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jau trešo gadu pēc kārtas organizē
tematisku vasaras festivālu "Projektu nakts". Festivāla mērķis ir palīdzēt pārvērst
jauniešu idejas realitātē! Festivāla laikā atbalstīsim organizāciju pārstāvjus programmas
"Erasmus+" projektu sagatavošanā. "Projektu nakts 2017" laikā būs iespējas iepazīt
"Erasmus+: Jaunatne darbībā" - Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba un
Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu būtību un, protams, strādāt pie sava
projekta pieteikuma.
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

___________________________________________________________________________________________
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