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EIROPAS ETWINNING BALVAS IEGUVĒJI NO DAUGAVPILS VIESOJAS 

LIELBRITĀNIJAS VĒSTNIECĪBĀ LATVIJĀ 

Trešdien, 30.novembrī, Eiropas eTwinning angļu valodas balvas ieguvēji – 

Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekta “Green Mission” skolēni kopā ar 

skolotāju un eTwinning vēstnieci Natāliju Karpenko devās vizītē uz Lielbritānijas 

vēstniecību Latvijā, kur tikās ar Lielbritānijas vēstnieku Kītu Šenonu. Pasākumā 

piedalījās arī Britu padomes Latvijā pārstāve Agnese Kriķe, kā arī Latvijas eTwinning 

Nacionālā atbalsta dienesta pārstāvji. 

Vairāk lasi: Šeit 

 

 

Anna Beļska J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 

Edgars Bajaruns Siguldas pilsētas vidusskola  

Edīte Sarva   

Gunita Pugeja Balvu pamatskola 

Ilze Šmate  Pāles pamatskola  

Ilze Veidmane Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"  

Ināra Vimba Siguldas pilsētas vidusskola 

Inese Zvaigznone Dobeles 1.vidusskola 

Ineta Lielkalne Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola 

Irina Solončuka Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola 

Ivita Saldava Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 

Iveta Milta  Dundagas vidusskola  

Kristīna Bernāne Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" 

Kristīne Gereiša Tukuma 2.vidusskola 

Liene Millere  Majoru vidusskola 

Līga Kraukle  Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs  

Natālija Karpenko Daugavpils Saskaņas pamatskola 

Oskars Kaulēns Ventspils Valsts 1. ģimnāzija 

Tatjana Gvozdeva  Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” 

 

PIEEJAMS VIDEO NO VEBINĀRA PAR STARPTAUTISKĀS “PROGRAMMĒŠANAS 

STUNDAS” ORGANIZĒŠANU SKOLĀ 

29.novembrī eTwinning sadarbībā ar RigaTechGirls organizēja vebināru “Globālā 

programmēšanas stunda jeb Hour of code manā skolā”. Noskaties video un izpēti 

prezentāciju (PDF), lai uzzinātu, kā līdzdarboties “programmēšanas stundas” aktivitātēs! 

“Hour of Code” jeb “Programmēšanas stunda” ir globāla kampaņa, kuras mērķis ir 

veicināt pirmo interesi par programmēšanu, kliedējot mītus, ka tā ir garlaicīga un 

nesaprotama. Šogad “programmēšanas stunda” norisināsies no 4. līdz 10. decembrim. 

Aktivitāte ir ļoti populāra visā pasaulē, tajā ik gadu piedalās vairāk nekā 100 000 pedagogu 

no visas pasaules un kopā piedalījušies jau gandrīz 500 miljoni skolēnu. 

Vairāk lasi: Šeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit 

 

 

 

 

 

VĒL TIKAI MĒNESI VAR PILNVEIDOT DIGITĀLĀS PRASMES TIEŠSAISTES 

PLATFORMĀ “SKOLĒNA DIGITĀLAIS IQ” 

Skolēniem visā Latvijā ir atlicis mēnesis, lai pilnveidotu savas digitālās zināšanas un 

prasmes unikālā tiešsaistes programmā “Skolēna digitālais IQ” un cīnītos par iespēju tikt 

pie vērtīgām balvām. Apmācību programma bez maksas pieejama vietnē 

www.skolanakotnei.lv.  “Jaunietis ir digitāli gana zinošs, taču mācību un praktisku sadzīves 

uzdevumu risināšana internetā nav viņa prioritāte. Tāpēc ļoti būtiski ir veicināt digitālo 

prasmju izmantošanu tieši mācību un reālu, sadzīvē nepieciešamu uzdevumu veikšanai,” 

saka Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas 

nodaļas vadītāja, profesore Zanda Rubene. “Lai iekustinātu jauniešu interneta lietošanas 

“iekapsulēšanos” brīvā laika un izklaižu sfērā, jāmēģina viņiem parādīt, kas ir tie ieguvumi 

un iespējas, ko vēl var sniegt jau esošās zināšanas.” 

Vairāk lasi: Šeit 

 

 

 

 

 

http://etwinning.lv/eiropas-etwinning-balvas-ieguveji-no-daugavpils-viesojas-lielbritanijas-vestnieciba-latvija/
http://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-programmesanas-stundas-organizesanu-skola/
http://www.etwinning.lv/jaunums/septini-soli-lai-butu-edrosiba
http://www.skolanakotnei.lv/
http://etwinning.lv/vel-tikai-menesi-var-pilnveidot-digitalas-prasmes-tiessaistes-platforma-skolena-digitalais-iq/
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KONTAKTINFORMĀCIJA: 

 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

eTwinning Nacionālais atbalsta dienests 
Mūkusalas iela 41 (2.stāvs), Rīga, LV-1004, Latvija 

Tālr.: +371 67358067 

www.etwinning.lv    www.jaunatne.gov.lv     info@etwinning.lv 
 

Seko mums arī sociālajos tīklos: 

 

Twitter: @eTwinningLV 

Facebook: eTwinning Latvia 

 

 

SKOLOTĀJI PILNVEIDO SAVAS ARGUMENTĀCIJAS PRASMES 

Novembra pēdējā nedēļas nogalē Latvijas eTwinning vēstnieki un pieredzējuši projektu 

veicēji pulcējās Jūrmalā, lai pilnveidotu savas argumentācijas prasmes, kritisko 

domāšanu, ka arī iepazītu ķermeņa valodas specifiku. 

Argumentācijas un kritiskās domāšanas darbnīcas vadīja pieredzējis debatētājs, 

nevalstiskās organizācijas “QUO tu domā?” vadītājs Mārtiņš Vaivars. Viņš ne tikai dalījās 

pieredzē debašu organizēšanā, bet arī deva praktiskus vingrinājumus mācību 

dalībniekiem. 

Vairāk lasi: Šeit 

 

 

 

 

 

 

IDEJAS PROJEKTIEM 

Nav idejas projektiem? Ieskaties mūsu tīmekļa vietnē un apskati pēdējo gadu veiksmīgāko 

eTwinning skolu sadarbības projektu piemērus – tostarp arī Eiropas balvu ieguvušais 

Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekts “Green Missions”, 2017.gada “Nacionālā 

eTwinning balva” ieguvējs Privātā vidusskola “Klasika” projekts “ICT world 2017” un 

2017.gada “Nacionālā eTwinning balva” nacionālās projektu kategorijas uzvarētājs 

Ventspils Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas un Olaines 1.vidusskolas projekts “Tukšu salmu 

kulšana”. 

Vairāk lasi: Šeit 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURSS SKOLĒNIEM “KO JAUNAJĀ GADĀ VĒLIES IZDARĪT KOPĀ AR SAVU 

VISFORŠĀKO SKOLOTĀJU?” 

Šogad Ziemassvētku sveicienu skolotājiem sagādāsim nevis mēs, bet paši skolēni! 

Aicinām skolēnus piedalīties konkursā, lai izstāstītu, ko viņi Jaunajā gadā vēlētos izdarīt 

kopā ar savu visforšāko skolotāju, lai iepriecinātu savus skolotājus, kā arī saņemtu 

pārsteiguma balvas no eTwinning, Ieskaties, mūsu veidotajā video sveicienā, kā 

arī aicini savus skolēnus piedalīties konkursā! 

Vairāk lasi: Šeit 

 

 

 

 

 

 Pieskaies un kļūsti par eTwinning ēnu! http://bit.ly/etw_enudiena Vairāk lasi: Šeit 
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