LATVIJAS ETWINNING JAUNUMI
JŪLIJS 2017
VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM
ETWINNING SEMINĀRAM UKRAINĀ
Ja esi vidusskolas skolotājs un vēlies uzsākt starptautisku eTwinning projektu par
vēstures un kultūras tēmām, kā arī vēlies satikt skolotājos no visas Eiropas, lai dalītos
idejām projektu īstenošanā, līdz 31.jūlijam piesakies dalībai kontaktu veidošanas
seminārā dažādu priekšmetu skolotājiem “eTwinning projekti vēstures un kultūras
vēstures priekšmetos”. Seminārs no šī gada 20.līdz 22.septembrim notiks Ļvovā, Ukrainā.
Vairāk lasi: Šeit

SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM ETWINNING
SEMINĀRAM ARMĒNIJĀ
Anna Beļska
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
Ja tevi interesē vēsture un mākslas, tradīciju, tehnoloģiju izmantošana tās mācīšanā, kā arī
Edgars Bajaruns Siguldas pilsētas vidusskola
vēlies uzsākt savu pirmo eTwinning projektu un satikt skolotājus no dažādām Eiropas
valstīm, līdz 31.jūlijam piesakies eTwinning semināram, kas no šī gada 28.septembra līdz
Edīte Sarva
1.oktobrim notiks Armēnijā, Erevānas apkārtnē!
Gunita Pugeja

Balvu pamatskola
Vairāk lasi: Šeit

Ilze Šmate

Pāles pamatskola

Ilze
Veidmane Jūrmalas
pirmsskolas
izglītības
iestāde "Zvaniņš"
VIDUSSKOLAS
SKOLOTĀJUS
AICINA
PIETEIKTIES
STARPTAUTISKAM
ETWINNING SEMINĀRAM GRUZIJĀ
Ināra Vimba
Siguldas pilsētas vidusskola
Aicinām vidusskolas vēstures, kultūras vēstures un svešvalodu skolotājus līdz 31.jūlijam
Inese
Zvaigznone
Dobeles 1.vidusskola
pieteikties
dalībai eTwinning
seminārā “eTwinning projekti humanitārajos mācību
priekšmetos”, kas no 3.līdz 6.oktobrim notiks Tbilisi, Gruzijā. Seminārā būs iespēja satikt
Ineta Lielkalne Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola
skolotājus no dažādām Eiropas valstīm, apgūt projektu metodi un IKT rīkus, kā arī
uzsākt
eTwinning
projektu!
Nav
nepieciešama
pieredze eTwinning projektos.
Irina
Solončuka
Rīgas
Sergeja
Žoltoka
vidusskola
Vairāk
lasi: Šeit
Ivita
Saldava
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Iveta Milta

Dundagas vidusskola

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa"
SEMINĀRAM SIGULDĀ
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
Kristīne Gereiša Tukuma 2.vidusskola
Ja strādā pirmskolā, vari sazināties angļu valodā, vēlies satikt skolotājus no 7 valstīm un
Liene Millere
Majoru vidusskolauzsākt eTwinning projektu, līdz 31.jūlijam piesakies eTwinning semināram pirmskolām,
kas no šī gada 14.līdz 17.septembrim notiks Siguldā!
Līga Kraukle
Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs
Vairāk lasi: Šeit
Natālija Karpenko
Daugavpils Saskaņas pamatskola
Kristīna Bernāne
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Oskars Kaulēns
Ventspils
1. Komisijas
ģimnāzija
Šis projekts
finansēts Valsts
ar Eiropas
atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību
Tatjana Gvozdeva

par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

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

SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM ETWINNING
SEMINĀRAM SLOVĀKIJĀ PAR IEKĻAUJOŠO IZGLĪTĪBU
Ja ikdienā strādā ar skolēniem no dažādām sociālajām grupām, minoritātēm vai skolēniem
ar īpašām vajadzībām un / vai mācīšanās grūtībām, līdz 31.jūlijam piesakies dalībai
eTwinning seminārā par iekļaujošo izglītību! Iespējams, tieši tu oktobrī dosies uz semināru
Bratislavā, Slovākijā.
Vairāk lasi: Šeit

SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING KONFERENCEI GRIEĶIJĀ PAR
MĀCĪŠANOS DIGITĀLAJĀ SABIEDRĪBĀ
Ja tevi interesē tehnoloģijas un vēlies piedalīties interesantās nodarbībās par programmēšanu,
robotiku, problēmu risināšanu, līdz 31.jūlijam piesakies eTwinning konferencei “Mācīšanās
iespējas digitālajā sabiedrībā”, kas no 28. līdz 30.septembrim notiks Atēnās, Grieķijā!
Priekšroka eTwinning projektu īstenotājiem, bet pieteikties var visi eTwinning lietotāji.
Vairāk lasi: Šeit

STARPTAUTISKĀS MĀCĪBĀS JŪRMALĀ SKOLOTĀJI EKSPERIMENTĒ UN VEIDO
ETWINNING PROJEKTUS
Kā fizikas, ķīmijas un bioloģijas stundas padarīt interesantas un kā aizraut skolēnus
apgūt sarežģītās dabaszinātņu tēmas? Lai risinātu šo problēmu un iedvesmotu skolotājus
jauniem sadarbības projektiem, no 15.līdz 18.jūnijam Jūrmalā eTwinning organizēja
starptautiskas mācībās, kurās Edītes Sarvas un Raivja Paula vadībā trīs dienas aktīvi
strādāja 30 dabaszinātņu un ar tām saistīto priekšmetu skolotāji no Latvijas, Lietuvas,
Čehijas, Slovākijas, Vācijas, Kipras, Ukrainas un Polijas.
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
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit
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 uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

