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Mēneša fokusā - virtuālais grupu darbs

Pieejams video un materiāli no vebināra par to,
kā organizēt grupu darbu tiešsaistē
13.janvārī eTwinning kopā ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāju un Skola2030 eksperti Agitu Ozoliņu
organizēja vebināru, kurā apskatīja gan grupu darbu teorētisko pamatu, gan praktiskos piemērus, kā
organizēt grupu darbu tiešsaistē.
Noskaties video vai lejupielādē vebināra prezentāciju un ieskaties praktiskajos materiālos, lai
smeltos idejas arī savām mācību stundām!

LASI VISU ZIŅU
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Mēneša fokusā - virtuālais grupu darbs

Asinhrono grupu darba plānošana
Domājam, ka nevienu skolotāju nav vairs jāpārliecina par to, ka skolēniem ir jāmāca sadarboties un
tagad, kad virtuālās pasaules uzvaras gājiens uzņēmis prātam netveramus apgriezienus, jāmāca arī
sadarboties virtuālā vidē. Virtuālā vide piedāvā daudz, dažādus, risinājums tam, kā organizēt skolēnu
darbu grupās, tāpēc, plānojot skolēnu sadarbību virtuālā vidē, jāpievērš uzmanība vairākiem
svarīgiem jautājumiem.
Lasi visu ziņu un uzzini mūsu pedagoģiskos un tehniskos ieteikumus, kā plānot grupu darbu
tiešsaistē! Lejupielādē praktiskos materiālus!

LASI VISU ZIŅU

Atzīmē kalendārā nākamo eTwinning vebināru!
Nākamais eTwinning vebinārs plānots 27.janvārī! Kaut arī vēl nav pieejama reģistrācija vebināram,
atzīmē šo datumu, jo tēmas, ka par ko stāstīsim varētu būt tev noderīgs - apskatīsim vairākus
tiešsaistes sadarbības rīkus! Kādus? To uzzināsi pavisam drīz! Seko līdzi ziņām www.etwinning.lv vai
mūsu profilos Facebook un Twitter, lai uzzinātu sīkāk! Tikmēr ieskaties, varbūt tev noder kāds no
mūsu iepriekšējo vebināru ierakstiem!

VEBINĀRU IERAKSTI
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Aktuāli šomēnes

Aicina pieteikties tiešsaistes kursam par TwinSpace izmantošanu
Ņemot vērā lielo atsaucību un interesi par novembrī organizēto tiešsaistes kursu, no 25.janvāra līdz
21.februārim atkārtoti organizēsim tiešsaistes kursu “TwinSpace iespējas un ne tikai”. Ja vēlies
uzzināt, kā plānot un iekārtot sava plānotā vai esošā eTwinning projekta tiešsaistes platformu
TwinSpace, piesaki savu dalību kursā! Lai piedalītos, nav nepieciešama pieredze eTwinning projektu
īstenošanā, bet jābūt reģistrētam eTwinning lietotājam, kā arī aicinām pieteikties pārī ar vēl kādu
skolotāju, lai mācīties būtu vieglāk.
Pieteikšanās termiņš – 2021. gada 20.janvāris (plkst. 9:00), aizpildot tiešsaistes anketu. Katrs pedagogs
piesakās atsevišķi, anketā norādot, vai plāno darboties pāri ar kādu kolēģi.
LASI VISU ZIŅU

www.etwinning.lv

Ja vēlies atteikties no mūsu sūtītās ziņu lapas,
sūti "atteikties no ziņu lapas" uz info@etwinning.lv!
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