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Aicina pieteikt projektus konkursam
„Nacionālā eTwinning balva 2020”
Skolotājus, kuri 2019./2020. mācību gadā īstenojuši eTwinning projektus,
aicinām līdz šī gada 7.septembrim savus projektus pieteikt konkursam
“Nacionālā eTwinning balva 2020”. 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
saņem īpašas balvas!
Lai piedalītos konkursā, līdz šī gada 7. septembra plkst. 23:59 jāaizpilda
dalībnieka pieteikums tiešsaistē un tīmekļa vietnē www.etwinning.net
projekts jāpiesaka Nacionālam kvalitātes sertifikātam (ja sertifikāts jau
nav piešķirts iepriekš.
Ja nezini, kā pieteikt savu projektu kvalitātes sertifikātam, ieskaties!
Konkursam var pieteikt arī eTwinning platformā īstenotos Erasmus+
skolu sadarbības projektus.
Plašāka informācija un pieteikšanās

No katra finālā pieteiktā projekta vienam projektā iesaistītajam
skolotājam (starptautisko projektu kategorija) un diviem projekta
dibinātājiem (nacionālo projektu kategorija) tiek piešķirts eTwinning
apbalvojums – apmaksāta dalība individuālās profesionālās pilnveides
mācībās, par kuru vietu un laiku dalībnieki tiks informēti pēc balvas
iegūšanas. Papildus balvas paredzētas arī projektā iesaistītiem
skolēniem!

Vebinārs par eTwinning aktualitātēm
2020./2021. mācību gadam
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības
tīkla eTwinning ietvaros šī gada 25.augustā organizē informatīvu
vebināru par eTwinning 2020./2021. mācību gada aktualitātēm. Lai
piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa.
Vebinārs ir bezmaksas.
Piedalies un uzzini par:


eTwinning projektu konkursu



nacionālo eTwinning konferenci



plānotajām tiešsaistes un klātienes mācībām un kursiem
pedagogiem



atbalstu eTwinning skolām



eTwinning atjaunoto rokasgrāmatu/ kritērijiem

Plašāka informācija un pieteikšanās

Skolotāji no veselību veicinošām
skolām uzsāk eTwinning projektus
No šī gada 12.līdz 14.augustam Siguldā norisinājās pedagogu mācības
“Veselību veicinošie eTwinning projekti”, kurās satikās 20 skolotāji no
dažādām Latvijas skolām, lai trīs dienu garumā izmēģinātu dažādas
mācību metodes, izzinātu eTwinning vēstnieču pieredzi un plānotu savus
eTwinning mācību projektus.
Vairāk par pasākumi uzzini šeit

Laboratorijas darbi bez laboratorijas
Pavasarī skolotāji visā Latvijā saskārās ar nepieciešamību mācību procesu
vadīt attālināti, kas lika pārstrukturizēt daudzus praktiskos
eksperimentus un laboratorijas darbus. Tāpēc, lai palīdzētu skolotājiem
radīt jēgpilnus, attālināti pildāmus darbus, uzticējām Edgaram
Bajarunam un Andrim Jenertam vadīt mācības par tēmu “Laboratorijas
darbi bez laboratorijas”.
Vairāk par pasākumi uzzini šeit

Sazinies ar
mums:
eTwinning vēstnieki gatavojas
jaunajam mācību gadam
Gatavojoties jaunajam gadam, augusta sākumā eTwinnng Nacionālā
atbalsta dienesta komanda kopā ar eTwinning vēstniekiem tikās mācībās
Liepājā. Trīs produktīvās mācību dienās vēstnieki uzzināja jaunākās
eTwinning aktualitātes Latvijā un Eiropā, “Dzīvajā bibliotēkā” dalījās
pieredzē, aktīvi darbojās laika plānošanas nodarbībās Joannas Kristīnes
Golubevas vadībā un izzināja finanšu plānošanas detaļas.
Vairāk par pasākumi uzzini šeit

Saņem eTwinning kalendāru!
Kā ierasts, arī šogad aktīvie eTwinning projektu īstenotāji saņem
eTwinning kalendāru skolotājiem. Ja neesi sarakstā, līdz 24.augustam ir
iespēja piedalīties konkursā un iegūt to savā īpašumā. Ieskaties mūsu
Facebook lapā , lai uzzinātu vairāk!

