
 

Spēja veidot algoritmus, telpiskā domāšana, darbs komandā, būt uz “Tu” 
ar modernajām tehnoloģijām – tās ir 21.gadsimta cilvēkam 
nepieciešamās prasmes. Privātās vidusskolas “Klasika” komandas 
īstenotais projektu “ICT WORLD 2017” pierāda, ka šīs it kā “sarežģītās” 
tēmas skolā ir apgūstamas. Ja vēlies uzzināt viņu pieredzi veiksmīga 
eTwinning projekta īstenošanā, šī gada 31.janvārī piedalies eTwinning 
vebinārā! 

 

Projekts “ICT WORLD: Imaging, Coding, Transforming and Simulating 

the World” apvieno sešu valstu (Vācija, Latvija, Francija, Spānija, 
Čehija, Somija) skolotājus, lai mācību procesā daudzus reālās dzīves 
aspektus atainotu ar datorprogrammu nodrošinājuma palīdzību, lai 
skolēni iemācītos brīvi rīkoties ar scratch, geogebra, sketchup, arduino, 
gimp, gapminder u.c. Savu grandiozo plānu realizēšanu mēs esam 
sadalījuši trijos etapos. Pagājušā mācību gadā galvenā uzmanība tika 
pievērsta darbam ar programmēšanas platformu scratch un dinamisko 
matemātikas datorvidi geogebra. Šim etapam mēs devām nosaukumu 
“ICT World 2017”. 

 

 

http://etwinning.lv/aicina-piedalities-vebinara-ar-etwinning-2018-gada-nacionalas-balvas-ieguvejiem/


 

Ja Tevi interesē, kā īstenot sadarbības projektus pirmsskolā un vēlies 
apgūt tehnoloģiju izmantošanu, līdz 18.fwbruārim piesakies eTwinning 
semināram, kas no šī gada 12.līdz 15.aprīlim notiks Varšavā, Polijā. Šoreiz 
priekšroka eTwinning projektu īstenotājiem! Pieteikšanās termiņš – 
2018. gada 18.februāris (plkst. 24:00), aizpildot tiešsaistes anketu. 

 

eTwinning Vācijas Nacionālais atbalsta dienests aicina skolotājus ar 
interesi īstenot projektus, kas saistīti ar kultūras mantojuma tēmu, 
piedalīties tiešsaistes projekta sadarbības partneru meklēšanas 
pasākumos angļu valodā: 

 22.janvārī plkst. 19:30 līdz 21:00 (pēc Latvijas laika) – skolotājiem, 
kuri māca skolēnus vecumā no 16 līdz 19 gadiem 

 25.janvārī plkst. 20:00 līdz 21:30 (pēc Latvijas laika) – skolotājiem, 
kuri māca skolēnus vecumā no 10 līdz 15 gadiem 

 

Jau 15. gadu pēc kārtas 2018. gada 6. februārī tiks atzīmēta Vispasaules 
Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, 
aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību 
internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.
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European Schoolnet mācību akadēmija aicina izglītības iestāžu IKT 
koordinatorus un IT speciālistus piedalīties bezmaksas tiešsaistes kursā 
vairāku nedēļu garumā, lai uzlabotu informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju administrēšanu savā skolā. Kurss ilgs 7.5 nedēļas, sākot ar šī 
gada 15.janvāri. 

 

 

European Schoolnet mācību akadēmija sadarbībā ar Eiropas drošāka 
interneta centriem aicina dažādu priekšmetu skolotājus piedalīties 
bezmaksas tiešsaistes kursā vairāku nedēļu garumā, lai izprastu, ar 
kādiem riskiem bērni un jaunieši sastopas internetā un palīdzētu viņiem 
tos risināt. Īpaša uzmanība tiks pievērsta “viltus ziņu” fenomenam. 

 

 
 

 

2018. gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads. Tā ir iespēja piedalīties 
un izbaudīt līdz šim nepieredzētus pasākumus, kas veltīti Eiropas 
bagātīgajam un daudzveidīgajam kultūras mantojumam. Arī eTwinning 
šogad plāno organizēt dažādus pasākumus saistībā ar šo tēmu. Seko līdzi 
informācijai www.etwinning.net, kā arī www.etwinning.lv , lai uzzinātu 
par Eiropas Kultūras mantojuma gada aktivitātēm eTwinning kopienā! 

 
 

 

http://etwinning.lv/eun-aicina-skolu-specialistus-piedalities-bezmaksas-tiessaistes-kursa-par-skolas-ikt-strukturas-administresanu/
http://etwinning.lv/eun-aicina-skolotajus-piedalities-bezmaksas-tiessaistes-kursa-par-drosibu-interneta/
http://etwinning.lv/eun-aicina-skolotajus-piedalities-bezmaksas-tiessaistes-kursa-par-drosibu-interneta/
http://etwinning.lv/2018-eiropas-kulturas-mantojuma-gads-iesaisties/
http://etwinning.lv/2018-eiropas-kulturas-mantojuma-gads-iesaisties/
mailto:info@etwinning.lv

