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Aicina pieteikt projektus konkursam
„Nacionālā eTwinning balva 2019”
Skolotājus, kuri 2018./2019. mācību gadā īstenojuši eTwinning projektus,
aicinām līdz šī gada 8.septembrim savus projektus pieteikt konkursam
“Nacionālā eTwinning balva 2019”. Konkursam var pieteikt gan
starptautiskos projektus (projekta dibinātāji no 2 dažādām valstīm), gan
nacionālos projektus (projektu dibina 2 skolotāji no Latvijas), kuri
ieguvuši eTwinning Nacionālo kvalitātes sertifikātu.
Nenokavē un piesaki savu projektu Nacionālajai eTwinning balvai un
kopā ar citiem konkursa finālistiem šī gada oktobrī dodies uz eTwinning
Eiropas konferenci Kannās (Francijā), kur satiekas vairāk nekā 500
eTwinning projektu īstenotāji no 44 eTwinning valstīm! Paredzētas arī
speciālas balvas un nominācijas.
Info un pieteikšanās

Lai piedalītos konkursā, līdz šī gada 8. septembra plkst. 23:59
jāaizpilda dalībnieka pieteikums tiešsaistē un tīmekļa vietnē
www.etwinning.net projekts jāpiesaka Nacionālam kvalitātes
sertifikātam. Ja nezini, kā pieteikt savu projektu kvalitātes sertifikātam,
ieskaties! Konkursam var pieteikt arī eTwinning platformā īstenotos
Erasmus+ skolu sadarbības projektus.
Projektu izvērtēšana notiks divās kārtās. Pirmā kārta (no 2019. gada 9.
līdz 18. septembrim) – projektu apkopošana un vērtēšana eTwinning
vidē. Projektu vērtēšanas rezultātā tiek noteikti 5 līdz 6 finālisti. Otrā
kārta – šī gada 12.oktobrī – finālistu pieteikto projektu prezentācijas
klātienē Nacionālajā eTwinning konferencē Rīgā (“People work” telpās
un „Nacionālā eTwinning balva 2019” ieguvēja noteikšana.

Starptautiskas eTwinning mācības
Siguldā par vizuālo elementu
izmantošanu mācību stundās
Šī gada septembrī eTwinning Siguldā organizē mācības, kurā 5.līdz
12.klašu skolotāji no 8 Eiropas valstīm apgūs veidus, kā vizuālos
elementus (karikatūras, komiksus) un fotogrāfijas izmantot savās mācību
stundās, kā arī kopīgu veidos eTwinning sadarbības projektus. Ja vari
sazināties angļu valodā un vēlies uzsākt eTwinning projektu, līdz
1.septembrim piesakies! Nav nepieciešama pieredze projektu
īstenošanā, bet jābūt vēlmei darboties un uzsākt eTwinning projektu.
Plašāka informācija un pieteikšanās

Aicina piedalīties informatīvā
vebinārā par eTwinning aktualitātēm
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības
tīkla eTwinning ietvaros šī gada 28.augustā organizē informatīvu
vebināru par eTwinning 2019./2020. mācību gada aktualitātēm.
Piedalies un uzzini par:





Atjaunotajiem eTwinning projektu vērtēšanas kritērijiem
eTwinning projektu konkursu
eTwinning konferenci
plānotajām mācībām un kursiem pedagogiem (vietējiem un
starptautiskiem)

Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa.
Vairāk lasi šeit

10 izglītības iestādēm pasniegs
“eTwinning Skola” sertifikātu

Sazinies ar
mums:

Šī gada Šī gada aprīlī 10 Latvijas izglītības iestādēm eTwinning Centrālais
atbalsta dienests piešķīra “eTwinning Skola” statusu, tādējādi novērtējot
iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu
profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Augusta beigās īsi pirms
jaunā mācību gada eTwinning komanda dosies uz dažādām izglītības
konferencēm Latvijā, lai iestāžu vadītajiem pasniegtu “eTwinning Skola”
plāksnes, suvenīrus un ES izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras
komisāra Tibora Navračiča pateicības vēstuli.
Vairāk lasi šeit

eTwinning vēstnieki gatavojas
jaunajam mācību gadam
Gatavojoties jaunajam gadam, augusta sākumā eTwinnng Nacionālā
atbalsta dienesta komanda kopā ar eTwinning vēstniekiem tikās mācībās
Kuldīgas novada “Mazsālijās”. Trīs produktīvās mācību dienās vēstnieki
uzzināja jaunākās eTwinning aktualitātes Latvijā un Eiropā, apsprieda
eTwinning projektu kritēriju izmaiņas, kopīgi darbojās pie eTwinning
saukļa izveides, diskutēja par eTwinning Facebook grupas izveidi, kā arī
aktīvi darbojās runas mākslas nodarbībās Zanes Daudziņas vadībā.
Vairāk lasi šeit

