Latvijas eTwinning
jaunumi
Jūnijs

Aicina pieteikties starptautiskām
robotikas mācībām Valmierā
Tevi nebiedē tādi jēdzieni kā Arduino mikrokontrolieris, vari sazināties
angļu valodā un esi gatavs kopā ar kolēģiem no 8 Eiropas valstīm uzsākt
sadarbības projektu par robotikas tēmu? Līdz 7.jūlijam piesakies
starptautiskajām eTwinning mācībām “Robotika un modernās
tehnoloģijas eTwinning projektos”. Nodarbības vadīs mehatronikas
entuziasts, Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājs Edgars Bajaruns un
pasaulē lielāko robotikas sacensību “Robotex 2016” pirmās vietas
ieguvējs Andris Jenerts.
Dalībnieki: skolotāji no Azerbaidžānas, Čehijas Republikas, Gruzijas,
Latvijas, Libānas, Lietuvas, Polijas un Vācijas
Tēma: “Robotika un modernās tehnoloģijas eTwinning projektos”
Laiks: 2019.gada 19.līdz 22.augusts
Norises vieta: Viesnīca “Wolmar”, Tērbatas iela 16a, Valmiera
Darba valoda: angļu
Dalībnieku skaits: 31 skolotājs (10 no Latvijas)
Info un pieteikšanās

Mācības paredzētas 5. līdz 12.klašu fizikas, dabaszinību, informātikas,
programmēšanas, darbmācību vai citu tehnisko priekšmetu un/vai
pulciņu skolotājiem, lai pilnveidotu skolotāju prasmes aktīva mācību
procesa organizēšanā skolā, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes
un modernās tehnoloģijas, kā arī robotikas un programmēšanas
iespējas. Nodarbību saturs tiek plānots, izmantojot aktīvās mācīšanās
pieeju “mācies darot”, veicot praktiskus uzdevumus atbilstoši
sasniedzamajam rezultātam. Mācību noslēgumā skolotāji iegūs
robotikas komplektu, lai varētu savā mācību darbā demonstrēt un
izmantot darbā ar skolēniem.

Seminārs Portugālē projektu
īstenotājiem par skolēnu līdzdalību
eTwinning projektu īstenotāj! Ja vēlies uzzināt, kā veicināt skolēnu
līdzdalību un satikt skolotājus no visas Eiropas, lai kopīgi uzsāktu
eTwinning projektu, līdz 30.jūnijam piesakies eTwinning semināram, kas
no šī gada 3.līdz 5.oktobrim notiks Madeiras salā (Portugālē)!
Pieteikšanās termiņš – 2019. gada 30.jūnijs (plkst. 24:00), aizpildot
tiešsaistes anketu. Semināru organizē Portugāles eTwinning Nacionālais
atbalsta dienests. Semināra darba valoda – angļu.
Plašāka informācija un pieteikšanās

40 skolotāju Valmierā apgūst āra
pedagoģijas metodes
No šī gada 5. līdz 8.jūnijam eTwinning skolu sadarbības tīkla organizēts
seminārs Valmierā pulcēja 40 pedagogus no 9 Eiropas valstīm, lai zinošu
profesionāļu vadībā apgūtu tehnoloģijas un metodes, kas palīdzētu
mācību stundas “iznest” ārpus klases un skolas telpām.
Skolotāji trīs dienu garumā apguva āra pedagoģijas mācību metodes,
komandas veidošanas un saliedēšanas metodes, starppriekšmetu
saiknes veidošanu, mācību ekskursiju izmantošanu mācību procesā, kā
arī mobilo telefonu lietotņu (Endomondo un Actionbound) izmantošanu
āra aktivitātēm, lai semināra noslēgumā uzsāktu starptautiskus skolu
sadarbības projektus un iegūtās prasmes pēc tam varētu likt lietā savās
mācību stundās.
Vairāk lasi šeit

Baltijas valstu un Somijas eTwinning
vēstnieku mācības Helsinkos

Sazinies ar
mums:

Šī gada maijā Baltijas valstu un Somijas eTwinning vēstnieki tikās
seminārā Helsinkos, kur piedalījās skolotāji no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas un Somijas. Mācībās vēstnieki ne tikai dalījās pieredzē un
piedalījās dažādās radošajās nodarbībās, bet arī pētīja Somijas izglītības
sistēmu un devās organizētā vizītē uz Mankkaan skolu Espoo.
Vairāk lasi šeit

Pedagoģijas studenti piedalās
eTwinning mācībās Briselē
No 27. – 29. maijam Latvijas Universitātes studente Lauma Buklagina,
Liepājas Universitātes studente Andra Hmeļņicka un Latvijas eTwining
Nacionālā atbalsta dienesta pārstāve Liene Millere devās uz Briseli
iepazīties ar dažādu valstu augstskolu skolotāju darbnīcām un iespējām,
kā augstskolas var iesaistīt eTwininng savās mācību programmās.
Vairāk lasi šeit

2019./2020. mācību gadā Latvijā
darbosies 22 eTwinning vēstnieki
Katru gadu eTwinning vēstnieku tīkls uzņem jaunus dalībniekus, kuri
gatavi dalīties savā pieredzē, iedvesmot skolotājus izmantot projektu
metodi un jēgpilni pielietot tehnoloģijas. Esam lepni, ka nākamā mācību
gadā eTwinning vēstnieku pulkā darbosies 22 pedagogi, pārstāvot
dažādas pilsētas, novadus un dažāda veida izglītības iestādes!
Ieskaties kartē un atrodi vēstnieku savā pilsētā vai novadā!

