Pirms jaunā mācību gada vēlamies skolotājiem sniegt jaunas zināšanas
un iedvesmu eTwinning projektu īstenošanā, tāpēc esam sagatavojuši
trīs mācību seminārus, kas augustā notiks Jūrmalā un Valmierā.
Pieteikšanās termiņš: 3.jūnija plkst 24:00, aizpildot pieteikuma anketu!
Nav nepieciešama pieredze eTwinning projektu īstenošanā, bet vēlme
darboties un jābūt eTwinning lietotājam (reģistrācija prasa tikai pāris
minūtes).
2018.gada 15.– 17.augusts, Jūrmala
2018.gada 6.– 8.augusts, Jūrmala
2018.gada 7.– 10.augusts, Valmiera

eTwinning sedz dalības maksu, ēdināšanas izdevumus un nakšņošanu
(divvietīgos numuros) mācību programmas ietvaros. Jautājumus par
semināru var uzdot, rakstot uz info@etwinning.lv vai zvanot uz
67358067.

Meklējam pedagogus, kuri skolā strādā ne vairāk kā 5 gadus. Vēlamies
jaunos skolotājus iedvesmot projektu metodes izmantošanai mācību
procesā un jaunu IKT rīku apgūšanā. Ja šīs tēmas Tevi interesē, līdz
3.jūnijam piesakies mūsu mācībām “eTwinning projekti pedagogiem ar
nelielu darba pieredzi (līdz 5 gadiem)”!

Tevi nebiedē tādi jēdzieni kā Arduino mikrokontrolieris un esi gatavs
apgūt prātam netveramas robotikas lietas, lai kopā ar saviem skolēniem
īstenotu aizraujošus eTwinning projektus? Līdz 3.jūnijam piesakies
eTwinning mācībām “Robotika un modernās tehnoloģijas eTwinning
projektos v2.0”. Mehatronikas entuziasts, Siguldas pilsētas vidusskolas
skolotājs Edgars Bajaruns un pasaulē lielāko robotikas sacensību
“Robotex 2016” pirmās vietas ieguvējs Andris Jenerts ievedīs tevi
tehnoloģiju un robotikas pasaulē!

Skolotāj! Ja ikdienā strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un vēlies
iemācīties, kā dažādus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus
un projektu metodi izmantot darbā ar saviem skolēniem, līdz 3.jūnijam
piesakies 3 dienu mācībām Jūrmalā! Tur varēsi smelties idejas un
iedvesmu jaunajam mācību gadam!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības
tīkla eTwinning ietvaros aicina pieredzējušus eTwinning projektu
īstenotājus pieteikties atlasei, lai kļūtu par Latvijas eTwinning
vēstniekiem. Vēstnieku mērķis ir popularizēt eTwinning ideju un izplatīt
eTwinning platformā īstenoto projektu labās prakses piemērus. Mācību
gada laikā Latvijā paredzēts darboties 15 – 20 eTwinning vēstniekiem.

Programmēšana ir viena no mūsdienu aktuālākajām tēma, bet ļoti
daudziem no mums nav īsti skaidrs, kāpēc tā ir tik nozīmīga un kā
programmēšanu izmantot skolā. Ja arī Tu vēlies uzzināt vairāk par radošu
programmēšanu, 23.maija vakarā piedalies eTwinning vebinārā “Radošās
programmēšanas pamati”. Vebināru vadīs TechHub Riga izpilddirektore
Līna Sarma.

No šī gada 2.līdz 5.maijam Stambulā, Turcijā notika eTwinning kontaktu
veidošanas seminārs, kas pulcēja vairāk nekā 40 skolotājus no Latvijas,
Lietuvas, Polijas, Slovākijas, Azerbaidžānas, Turcijas, Tunisijas, Spānijas,
Portugāles, Vācijas un Apvienotās Karalistes.

