Esi dzirdējis par populāro Minecraft datorspēli? Ja vēlies iemācīties, kā to
izmantot savās mācību stundās, kopā ar kādu no skolas kolēģiem līdz
8.martam piesakies eTwinning mācībām
kas sadarbībā ar Microsoft Latvia no 21.līdz
23.martam notiks Rīgā!

Trīs dienu mācībās skolotāji apgūs skolēnu vidē populāro Minecraft
spēli ar mērķi veicināt starppriekšmetu saikni un pilnveidot skolotāju
prasmes spēļu izmantošanai mācību procesā. Praktiskās nodarbībās
pedagogi apgūs programmu Minecraft, kurā veiks dažādus pedagoģijā
pielietojamus uzdevumus kā arī apgūs eTwinning Live platformas rīkus
projektu organizēšanai. Mācībās skolotāji uzzinās veidus, kā Minecraft
izmantot dažādos mācību priekšmetos, tāpēc pieteikties aicināti visu
mācību priekšmetu pedagogi. Dalībnieki katrs iegūs turpmākajam
darbam izmantojamu Minecraft licenci.
Neskaitāmās valstīs Minecraft spēles izglītojošā versija “Minecraft:
Education Edition” ir atvērtās pasaules tipa spēle, kas sniedz skolēniem
iespēju apgūt mācību vielu un sadarbības prasmes pazīstamā un
interesantā vidē, kurā iebūvēti dažādi rīki, lai padarītu pieredzi
izglītojošu.

Ja vēlies uzzināt, kā plānot un organizēt kvalitatīvu eTwinning projektu,
kā arī atrast sadarbības partnerus no Polijas, līdz 11.martam piesakies
starptautiskam tiešsaistes kursam „eTwinning projektu organizēšana”!
Kursa mērķis ir veicināt pedagogu prasmes kvalitatīvu un mācību
saturam atbilstošu starptautisku sadarbības projektu veidošanai.

eTwinning projektu īstenotāj! Ja Tevi interesē Eiropas kultūras
mantojums, vēlies satikt skolotājus no visas Eiropas, lai kopīgi uzsāktu
eTwinning projektu, līdz 4.martam piesakies eTwinning semināram, kas
no šī gada 19.līdz 21.aprīlim notiks Salonikos, Grieķijā!

Meklējam skolotājus, kas strādā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām
vajadzībām un vēlas uzsākt eTwinning starptautisku sadarbības projektu.
Līdz 4.martam piesakies mācībām Bratislavā, kur iemācīsies ne tikai
uzsākt sadarbības projektu, bet arī izmantot tehnoloģijas. Nav
nepieciešama pieredze eTwinning projektu īstenošanā!

Vai Tev grūtības sagādā attēlu apstrāde? Nezini, kurus no plaši
piedāvātā rīku klāsta izvēlēties? 1.martā piedalies eTwinning vebinārā,
kur Ventspils digitālā centra pasniedzējs Inguss Blaudums parādīs
bezmaksas tiešsaistes un bezsaistes rīkus, kuri ir pietiekami vienkārši, lai
apstrādātu attēlus!

Šī gada 31.janvārī eTwinning organizēja vebināru, kurā Privātās
vidusskolas KLASIKA skolotājas Tatjanaa Vinokurova un Ināra Vasiļevska
interesentus iepazīstināja ar Erasmus+/ eTwinning projekta “ICT WORLD
2017” rezultātiem. Projekts pagājušajā gadā ieguva eTwinning Nacionālo
balvu, kā arī jaunuzņēmuma “Learn IT” balvu “Oriģinālākais informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju projekts”.

Grāmata “Sveika, Rūbij! Ekspedīcija internetā” ir trešā plaši pazīstamās
somu programmētājas un stāstnieces Lindas Liukasas grāmata bērniem.
Tas ir turpinājums aizraujošam stāstam par to, kas ir programmēšana un
kā darbojas tehnoloģijas un datori. Šajā grāmatā autore piedāvā uzzināt,
kā darbojas internets un kas ir droša interneta lietošana.

