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SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES ETWINNING APMĀCĪBĀM PAR 3D
TEHNOLOĢIJĀM SKOLĀ
Ja Tevi interesē 3D tehnoloģiju izmantošana mācību procesā un vēlies izmēģināt, ko
skolā iesākt ar 3D printeri, kopā ar vēl vienu savas skolas skolotāju izveido komandu
un līdz 12.martam piesakies eTwinning bezmaksas apmācību semināram "3D
tehnoloģiju elementi skolā un eTwinning projektos"! Seminārs notiks ikgadējās
Eiropas e-prasmju nedēļas ietvaros no 30.marta līdz 1.aprīlim Rīgā, viesnīcā “Albert
Hotel”.
Vairāk lasi: Šeit
SKOLOTĀJUS AICINA PIEDALĪTIES ETWINNING BEZMAKSAS VEBINĀRĀ PAR
INSTAGRAM LIETOTNES IZMANTOŠANU PROJEKTOS
Vai Tu zini kas ir Instagram? Izrādās, ka tā nav mobilā lietotne tikai jauniešiem, lai
pasaulei izrādītu savus jaunākos foto. To jēgpilni un interesanti var izmantot arī
eTwinning projektos. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, 22.februāra vakarā piedalies eTwinning
vebinārā! Tajā mūsu animācijas guru Tatjana Gvozdeva palīdzēs tev apgūt Instagram.
lasi: Šeit
Pieskaies un kļūsti par eTwinning Vairāk
ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena
Vairāk lasi: Šeit

DAŽĀDU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES STARPTAUTISKAM
ETWINNING SEMINĀRAM VĀCIJĀ PAR KULTŪRIZGLĪTĪBU
Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa.
Ja vēlies apgūt jaunas metodes kultūrizglītības un radošu aktivitāšu īstenošanai savā skolā,
Vairāk
lasi: Šeit
līdz 6.martam piesakies eTwinning
semināram
dažādu priekšmetu skolotājiem “Iekļaušanās
caur radošumu un kultūrizglītību”! Iespējams, ka tieši tu maijā dosies uz Minheni, lai kopā ar
100 citiem Eiropas skolotājiem uzsāktu aizraujošu eTwinning projektu!
Vairāk lasi: Šeit

PIEEJAMS VIDEO IERAKSTS NO ETWINNING VEBINĀRA PAR
PROGRAMMĒŠANAS ELEMENTIEM SĀKUMSKOLĀ
Šī gada 25.janvārī eTwinning sadarbībā ar izglītības iniciatīvu Learn IT
organizēja vebināru “Programmēšanas elementi sākumskolā”. Ja vēlies uzzināt,
īpaša
pamatskolā, kā
arī gūt
īsuŠeit
ieskatu
Pieskaiesarunko
kļūsti
parprogrammēšana
eTwinning ēnu! sākumskolā/
http://bit.ly/etw_enudiena
Vairāk
lasi:
code.org programmēšanas platformas iespējās, noteikti noskaties vebināra
video ierakstu un izpēti prezentāciju!
Vairāk lasi: Šeit
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena
Vairāk lasi: Šeit
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SCIENTIX AICINA PIEDALĪTIES BEZMAKSAS VEBINĀRĀ PAR SPĒĻU
ELEMENTU IZMANTOŠANU MATEMĀTIKAS STUNDĀS

European Schoolnet sadarbībā ar Scientix aicina skolotājus 24.februārī piedalīties
bezmaksas vebinārā angļu valodā par spēļu elementu izmantošanu matemātikas
mācīšanā. Vebināra dalībnieki varēs uzzināt par spēļošanas ( gamification) metodēm,
kas palīdzēs matemātikas stundas padarīt interesantas un aizraujošas. Lai piedalītos
vebinārā, jāaizpilda pieteikšanās anketa tiešsaistē. Vebināra vietu skaits ir ierobežots.
Vairāk lasi: Šeit

EUN AICINA SKOLOTĀJUS PIEDALĪTIES BEZMAKSAS TIEŠSAISTES KURSĀ
PAR UZŅĒMĒJSPĒJAS VEICINĀŠANU SKOLĀS

European Schoolnet mācību akadēmija aicina dažādu priekšmetu skolotājus
piedalīties bezmaksas tiešsaistes kursā vairāku nedēļu garumā, lai veicinātu skolēnu
pašiniciatīvu, jaunradi un uzņēmējspēju. Šī tiešsaistes (MOOC) kursa mērķis ir
piedāvāt
praktiskus piemērus,
kā lasi:
mācību
Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu!
http://bit.ly/etw_enudiena
Vairāk
Šeit procesā ieviest uzņēmējspējas
kompetenču modeli (Entrepreneurship Competence Framework).
Vairāk lasi: Šeit

ETWINNING 2016. GADA GRĀMATA „AUDZINĀM DIGITĀLOS PILSOŅUS” IR
PIEEJAMA LATVIEŠU VALODĀ!
Kas ir digitālais pilsonis? Kā iesaistīšanās eTwinning ir palīdzējusi gan skolēniem, gan
skolotājiem attīstīt sapratni par to, kāda ir viņu loma digitālajā pasaulē? Ieskaties
jaunākajā eTwinning grāmatā "Audzinām digitālos pilsoņus - Kā eTwinning projekti
veicina pilsonisko aktivitāti."!
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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