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Toredat oktoobrit, {{name}}!
Õppeaasta on hooga käima tõmmatud ja erinevad teemad või tegevused
ilmuvad välja vasakult ja paremalt, kas jõuad kõike jälgida?.
Pakun Sulle valiku digitegevustest, mis Sinu või Su õpilaste
õppetöö vaheldusrikkamaks võiksid muuta.

Digiklubi alustas esimest
hooaega
Digiklubiga on liitunud juba

Põnev konkurss õpilastele
"Õpilase digitaalne IQ"
35

Samsungi "Õpilaste Digitaalne IQ" on

HKHK töötajat!

programm, mille

Esimene kohtumine toimus 9.

suurendada Eesti kooliõpilaste

eesmärk on

oktoobril, klubiuksest astus sisse 19

digitaalseid oskusi ehk teadmist

inimest. Sellel poolaastal

toimub

internetikäitumisest, headest

veel neli klubikohtumist, k õ i k

tavadest ning virtuaalmaailmaga

põnevate teemadega, n interaktiivse

seotud muredest ja rõõmudest.

infograaka loomine, äppening, nipid,

Osale näiteks Netiketi võistlusel,

mis aitavad Drive ja Gmailile uusi

mis algas 1.oktoobril, see on huvitav

funktsioone lisada jne,

väljakutse!

Tahad liituda? Esita avaldus!

Vaata konkursi kodulehte!

Ole IT-vaatlik! Uus veebileht
internetiturvalisusest on
Sinu käsutuses

Uued eTwinningu
multiprojektid sobivad ka
Sinu tegevustega

Värske materjal internetiohutuse

eTwinning on platvorm ja

ja -privaatsuse teemal, m i s o n

koostöövõrgustik Euroopa õpetajatele.

jätkuvalt aktuaalne, sest kõik teavad,

Nüüd on

kuidas peab, aga kas nad nii ka

projektid, lihtsad, samas

käituvad? Kas Sinu internetielu

põnevad, millest nii mõnigi sobiks ka

on piisavalt turvaline?

meie õppijatele. Uuri, milliseid

Vaata järele, millised on uusimad

väljakutseid on kolleegid ette

soovitused ja räägi sellel teemal ka

valmistanud ja

oma õpilastega. Nõuanded on

õpilastele võimalus end proovile

asjalikud, soovitan!

panna.

avatud Eesti-sisesed

anna oma

Uute multiprojektide
kirjeldused.
Ole IT-vaatlik koduleht.

Nipinurk käsitööhuvilistele!
Meisterda ise led-kaart

RED L projekti järgmine
kohtumine toimub Eestis

Vahel öeldakse, et nendel, kes oma
Erasmus 2+ projekt Re-Evaluating

kätega midagi loovad, ei ole

Digital Technology to Enhance

tehnoloogiat vaja. Pakun välja ühe

Learning raames on meie õpetajad ja

idee, mis ühendab

õpilased käinud

meisterdamise pisukese digiga.

Rumeenias ja

klassikalise

Hispaanias, alles hiljuti tulid Liis ja

Nimelt - mis oleks, kui prooviksid luua

Airi

digitaalset kaarti? Youtubest leiab

Saksamaalt koordinaatorite

kohtumiselt.

mitmeid videosid, mis õpetavad,

Novembris on meie kord

kuidas sellist kaart teha. Lihtsad

võõrustada külalisi viiest

vahendid - äge tulemus!

erinevast riigist.

Kohtumise

teemaks on "digitehnoloogia
erivajadustega õpilase teenistuses".
Vaata videost, kuidas LED-kaart
Loe meie blogist, mis projekti

teha!

raames on seni tehtud!
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