Latvijas eTwinning
jaunumi
Janvāris

Aicina piedalīties vebinārā par
pašvadītu mācīšanos un caurviju
prasmēm eTwinning projektā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības
tīkla eTwinning ietvaros 5.februārī organizē vebināru, kurā eTwinning
vēstniece, Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja Ineta Lielkalne
stāstīs, kā projektā “Rokasgrāmata skolotājiem, skolēniem un sliņķiem
par siltumu” pašvadītā mācīšanās procesā īstenoja caurviju prasmes.
Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa.
Tēma: “Rokasgrāmatu skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par siltumu”
kā projekta galaprodukts, pašvadītā mācīšanās procesā īstenojot caurviju
prasmes
Laiks: 2020.gada 5.februāra plkst. 18:00 – 19:00
Norises vieta: tiešsaistes platforma ZOOM
Nepieciešamais aprīkojums: dators/ viedierīce ar pieslēgumu
internetam, stabils interneta savienojums
Vebināru vada: eTwinning vēstniece Ineta Lielkalne
Plašāka informācija un pieteikšanās

Veidojot “Rokasgrāmatu skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par
siltumu”, skolēni apguva stratēģiju kopumu mērķtiecīgākai, efektīvākai
rīcībai, lai spētu pamatīgāk izzināt mācību saturu, rezultātā iegūstot
dziļākas, pamatīgākas zināšanas un prastu rīkoties jaunās un
nepazīstamās kompleksās situācijās. Caurvijas ir savstarpēji saistītas,
rokasgrāmatas izveidē nepieciešamas gan problēmrisināšanas prasmes,
gan kritiskās domāšanas prasmes, gan sadarbības prasmes, gan
pašvadītas mācīšanās prasmes (lai plānotu savu darbu un paveiktu to
laikā). Vebinārā uzzināsi, kā tas viss tika īstenots projektā.

Tiešsaistes kurss par kopīgu vadību
(līderību) skolās
Nav noslēpums, ka skolas attīstībai un inovācijām nozīmīgu lomu ieņem
skolas vadība un kopīga vīzija. Nav iespējams uzlabot skolēnu rezultātus
bez veiksmīgas skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbības. Veiksmīga,
iesaistoša un pilnvarojoša skolu vadība, kas motivē un ietver formālus un
neformālus līderus, ir galvenais, lai panāktu pārmaiņas, ko vēlamies
redzēt savā skolā. Piedalies European Schoolnet mācību akadēmijas
organizētājā piecu nedēļu tiešsaistes kursā par veiksmīgu līderību skolā,
kas sākas 2020.gada3.februārī!
Plašāka informācija un pieteikšanās

Tiešsaistes kurss par dažādību un
diskrimināciju
Šis eTwinning Live piedāvātajā tiešsaistes kurss palīdzēs kļūt par
iekļaujošu pedagogu, lai ar saviem skolēniem varētu brīvi apspriest
sarežģītas un “neērtas” tēmas. Galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, lai
palīdzētu skolēniem apzināties vajadzību reaģēt uz neiecietību pret
romiem, antisemītismu, LGTB+, kā arī musulmaņu diskrimināciju un
rasismu. Darbam izmantos dažādas sadarbības metodes un tiešsaistes
rīku Stories that Move, kas veidots, lai mudinātu skolēnus domāt par
dažādību un diskrimināciju, kā arī pārdomāt savus uzskatus un izvēles.
Tēma: Diskusijas par dažādību un diskrimināciju, izmantojot tiešsaistes
rīku Stories that Move
Norises laiks: 10.02.2020. – 24.02.2020.
Darba valoda: angļu
Plašāka informācija un pieteikšanās

Seminārs par starpkultūru un nef.
izglītības iespējām augstskolās

Sazinies ar
mums:

Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, mācībspēki, studentu pašpārvalžu
pārstāvji un aktīvie studenti tiek laipni aicināti uz JSPA organizētu
informatīvu semināru par starpkultūru un neformālās izglītības iespējām
augstākās izglītības iestādēm, kas sagatavo studentus darbam ar
jauniešiem. Seminārs notiks 2020. gada 7. februārī Eiropas Savienības
mājā. Pieteikšanās semināram līdz 2020. gada 31. Janvārim.
Plašāka informācija un pieteikšanās

Aicina pieteikt vidusskolas Jan
Amos Comenius balvai!
Jaunatnes Eiropas Komisija aicina līdz 6.februārim pieteikt vidusskolas
Jan Amos Comenius balvai par ar kvalitatīvu mācīšanu par Eiropas
Savienībā. Šī balva un godalga 8000 eiro apmērā tiek piešķirta vienai
skolai katrā 🇪🇺 ES dalībvalstī un apliecina, ka skolas pedagogi savus
audzēkņus iedvesmojošā un inovatīvā veidā izglīto par Eiropas Savienību.
Plašāka informācija

Pieteikšanās “eTwinning Skolām”
Lai iegūtu “eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai
eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību
interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā
pedagogu profesionālo pilnveidi un skolotāju sadarbību. Ja skola atbilst
kritērijiem, e-pastā saņems uzaicinājumu līdz 2020.gada 7.februārim
aizpildīt pašvērtējuma pieteikumu eTwinning Live.
Vairāk lasi šeit

