
Latvijas eTwinning
jaunumi
Aicina piedalīties vebināros par to,
kā organizēt mācīšanos tiešsaistē
Lai palīdzētu pedagogiem šajā sarežģītā situācijā, Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla
eTwinning ietvaros 19.un 20.martā organizē vebinārus, kuros eTwinning
vēstniece Edīte Sarva stāstīs un praktiski parādīs, kā veiksmīgi organizēt
mācību darbu tiešsaistē. Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda
reģistrācijas anketa (uz katru vebināru atsevišķa anketa). Vebināru saturs
ir saistīts, bet nav obligāti jāpiedalās abos. Būs pieejami arī vebināra
video ieraksti un prezentācijas.

“Mācīšanās tiešsaistē – pieejamie resursi, uzdevumu došana”
Laiks: 2020.gada 19.marta plkst. 16:00 – 17:00
Reģistrācijas anketa 19.marta vebināram

“Mācīšanās tiešsaistē – uzdevumu pildīšana, atgriezeniskā saite”
Laiks: 2020.gada 20.marta plkst. 16:00 – 17:00
Reģistrācijas anketa 20.marta vebināram

Info un pieteikšanās

Vebināros modelēsim tiešsaistes mācīšanās iespējas dažādiem mācību
posmiem. Dalībnieki pētīs un praktiski izmantos tiešsaistes mācībām
piemērotus rīkus un resursus, iepazīs piemērus un pieredzēs, kā
tiešsaistes mācīšanās iespējas tiek praktiski īstenotas. Nodarbības
plānotas tā, lai sniegtu plašāku skatījumu uz mācīšanos tiešsaistē,
radītu pieredzi mācoties tiešsaistē, sniegtu idejas resursiem, rīkiem, ko
var izmantot, organizējot mācību darbu tiešsaistē.

Marts

https://zoom.us/meeting/register/uZcscOqtrDgr5u0vhNPDlliKmb9U9Y5LJA
https://zoom.us/meeting/register/vJ0qfumrpzMufMmLYlsi70MvjkrfYgfhIg
https://etwinning.lv/aicinam-pedagogus-piedalities-vebinaros-par-to-ka-organizet-macisanos-tiessaiste/


Vebinārs par Google Classroom
iespējām attālinātai mācīšanai
eTwinning 24.martā (plkst 16:00) organizē vebināru, kurā Cēsu Jaunās
pamatskolas un Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājs Andris Jenerts
praktiski parādīs un pastāstīs, kā izmantot Google tiešsaistes klasi
(Google Classroom) attālinātai mācīšanai dažādām vecuma grupām.

Info un pieteikšanās

Vebinārs par drošību internetā
Skolām, strādājot attālinātā režīmā, īpaši svarīgi ir drošības jautājumi,
kas saistīti ar mācībām tiešsaistē, tāpēc eTwinning 2.aprīlī (plkst 17:00)
organizē vebināru, kurā Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija
Katkovska pastāstīs par svarīgākajiem interneta drošības jautājumiem.
Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa.

Info un pieteikšanās

Pieejams video par debašu
īstenošanu mācību stundās
eTwinning 26.februārī organizēja vebināru, kurā Oskara Kalpaka Liepājas
15.vidusskolas angļu valodas skolotāja un Liepājas Universitātes lektore
Maija Ročāne stāstīja, kā mācību stundās īstenot viņas izstrādāto debašu
didaktiskās strukturēšanas pieeju.

Ieskaties vebināra prezentācijā (PDF) vai noskaties vebināra video
ierakstu, lai uzzinātu vairāk!

Video ieraksts un prezentācija

https://etwinning.lv/aicina-piedalities-vebinara-par-google-classroom-iespejam-attalinatai-macisanai/
https://etwinning.lv/pedagogus-aicina-piedalities-vebinara-par-drosibu-interneta/
https://etwinning.lv/pieejams-video-par-debasu-didaktiskas-strukturesanas-pieejas-istenosanu-macibu-stundas/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/careersurvey2020?surveylanguage=LV


Šogad 25 izglītības iestādēm Latvijā
piešķir “eTwinning Skola” statusu
eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu –
skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus
un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, varēja
pieteikties “eTwinning Skola” statusam.

Šogad, trešajā iniciatīvas gadā “eTwinning Skola” statusu pēc rūpīgas
atlases uz diviem gadiem saņēma 25 Latvijas vispārējās, profesionālās un
interešu izglītības iestādes (dažas saņem atkārtoti, citas – pirmo reizi):

“eTwinning Skola” statusu ieguvušo saraksts

eTwinning skolas projektos iesaista
jaunus skolotājus
Šī gada 5.-6.martā noslēdzās mācības “Mentoringa programma un
projektu vadīšana eTwinning skolām”, kuras skolotāji uzsāka vēl 2019.
gadā. Mācībās tikās 8 Latvijas “eTwinning Skola” statusu ieguvušo skolu
pārstāvji – pieredzējis eTwinning skolotājs un skolotājs, kurš eTwinningā
sper pirmos soļus. Pirmajā tikšanās reizē skolotāji izplānoja 3 projektu
idejas, kuras ar mentoru atbalstu arī īstenoja savās skolās.

Otrajā tikšanās reizē skolotāji prezentēja savu veikumu, dalījās ar saviem
iespaidiem par projektu gaitu, savstarpējo sadarbību un skolēnu iesaisti
īstenotajos projektos. Šajās divās mācību dienās piedalījās arī pārstāvji
no skolu vadības komandām, lai skaidrāk apjaustu un izplānotu
eTwinning ieviešanu savā skolā.

Vairāk lasi šeit

Sazinies ar
mums:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/careersurvey2020?surveylanguage=LV
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/careersurvey2020?surveylanguage=LV
https://etwinning.lv/papildus-25-izglitibas-iestadem-latvija-pieskir-etwinning-skola-statusu/
https://etwinning.lv/etwinning-skolas-projektos-iesaista-jaunus-skolotajus/
mailto:info@etwinning.lv

	Aicina piedalīties vebināros par to, kā organizē
	Vebinārs par drošību internetā
	Pieejams video par debašu īstenošanu mācību stundā

