Latvijas eTwinning
jaunumi
Novembris

eTwinning projektu īstenotājus
aicina pieteikties mācībām par
paradumiem efektivitātes
paaugstināšanai
Nebijusi iespēja eTwinning projektu īstenotājiem piedalīties izcilās
mācībās par paradumiem efektivitātes paaugstināšanai “Efektīvu cilvēku
7 paradumi” pieredzējušā Mārtiņa Martinsona vadībā. Piesakies
mācībām līdz 3.decembrim! Pieteikšanās termiņš – 2018. gada
3.decembris (plkst. 09:00), aizpildot tiešsaistes anketu.
Tēma: “Paradumi efektivitātes paaugstināšanai”
Laiks: 2018.gada 13. decembris – 15.decembris
Vieta: Jūrmala, SemaraH Hotel Lielupe
Darba valoda: latviešu
Dalībnieku skaits: 25
Nodarbības vada: Mārtiņš Martinsons (FranklinCovey), Jānis Mozgis
(Printful)
Plašāk par pasākumu

Neatkarīgi no tā, cik ietekmīga un spēcīga ir organizācija, tā nesasniegs
ilgstošus un noturīgus panākumus, ja tai nebūs efektīva kultūra.
Efektīvu kultūru veido cilvēki un neatkarīgi no tā, cik kompetents ir
cilvēks, viņš nesasniegs ilgstošus un noturīgus panākumus, ja vien viņš
nepratīs efektīvi vadīt pats sevi un nepārtraukti pilnveidoties, ja
nepratīs ietekmēt un aizraut citus un sadarboties ar viņiem. Šīs
prasmes ir indivīda, komandas un organizācijas efektivitātes pašā sirdī,
centrā. Treniņš ir pielāgots tā dalībniekiem, izmantojot atbilstošus
piemērus un stāstus; mūsu treniņa video nodrošina globālus uzvedības
piemērus un atsvaidzina treniņu.

Aicina skolotājus piedalīties vebinārā
par astronomijas mācīšanu
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības
tīkla ietvaros šī gada 6.decembrī organizē vebināru, kurā RSU docētāja,
Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma pastāstīs, kā un kāpēc ir
svarīgi runāt par kino skolā.
Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa.
Plašāka informācija un pieteikšanās

Piedalies eTwinning monitoringa
aptaujā un izsaki savu viedokli!
Monitorings mums ir svarīgs, lai saprastu eTwinning dalībnieku
vajadzības un uzlabotu rīkus, resursus un atbalstu, ko Tev piedāvājam.
Palīdzi mums iegūt vērtīgu priekšstatu par:




platformas lietošanu un tās aktivitāšu atbilstību Tavām
vajadzībām;
eTwinning ietekmi uz Tavu ikdienas darbu skolā;
cik saistošas Tavam darbam ir piedāvātās profesionālās
pilnveides iespējas.

Pēc aptaujas aizpildīšanas vari izvēlēties piedalīties balvu izlozē un laimēt
kādu eTwinning balviņu. Ja vēlies piedalīties izlozē, vienkārši aizpildi
pēdējo aptaujas lappusi.
Plašāka informācija

Sveicam eTwinning Eiropas
kvalitātes sertifikātu ieguvējus!
Kā katru gadu, arī šoruden veiksmīgākie eTwinning projekti visā Eiropā
tiek apbalvoti ar eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu. No Latvijas
eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu saņem 27 projekti (kopā 28
sertifikāti 20 iestādēm), kas īstenoti 2017./2018. mācību gadā.

Sazinies ar
mums:

Plašāka informācija

Pieejams video no vebināra par
astronomijas mācīšanu
Šī gada 1.novembrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eiropas skolu sadarbības tīkla ietvaros organizēja vebināru, kurā RTU
Inženierzinātņu vidusskolas matemātikas un astronomijas skolotājs Emīls
Veide stāstīja, kā organizēt astronomijas elementu apguvi skolā.
Noskaties video ierakstu

Papildināti Latvijā īstenoto
eTwinning projektu piemēri
Vēlies īstenot eTwinning nacionālu vai starptautisku skolu sadarbības
projektu, bet trūkst idejas? Esam papildinājuši Latvijā īstenoto eTwinning
projektu piemērus, tagad pieejami arī šī gada konkursa “eTwinning
Nacionālā balva 2018” labākie projekti!
Ienāc un apskati piemērus!

