
 

Digitālās nedēļas ietvaros no 21.līdz 23.martam eTwinning organizē 
mācības skolotājiem par Minecraft spēles izmantošanu mācību procesā. 
Trīs dienu garumā skolotāju komandas no 12 Latvijas skolām apgūs 
Minecraft spēles izglītojošās versijas “Minecraft: Education Edition” vidi, 
kā arī dažādas metodes, kā spēli integrēt dažādos mācību priekšmetos 
un eTwinning sadarbības projektos. 

Ja vēlies klātienē uzzināt Minecraft mācību rezultātus, kā arī kopā ar 
citiem skolotājiem un Quo Tu Domā pieredzējušiem debatētājiem 
diskutēt par spēļu izmantošanu izglītībā, līdz 19.martam piesakies dalībai 
konferencē! 

 

 

Pasākuma laikā pieredzējuši debatētāji meklēs argumentus, lai 
veiksmīgi pārstāvētu gan spēļu izmantošanas atbalstītājus, gan tos, kas 
uzskata, ka spēļu izmantošana skolā varētu būt bīstama. Aicinām 
iesaistīties debatēs, lai katrs varētu formulēt savu viedokli un 
piedalīties tēmas iztirzāšanā. Debates vadīs TEDxRiga līdzdibinātājs un 
vadītājs, kā arī Brain Games līdzdibinātājs Pāvils Jurjāns. 
Minikonferences otrajā daļā mācību dalībnieki sešās komandās 
prezentēs savas projektu idejas. 

 

http://etwinning.lv/aicinam-skolotajus-piedalities-minikonference-lai-debatetu-par-spelu-izmantosana-skola-un-macibu-projektos/


  

Privātās vidusskola “Klasika” (Rīga) īstenotais projekts  
teju 700 projektu konkurencē ieguvis eTwinning Eiropas balvu (skolēnu 
vecuma kategorijā 12-15 gadu). Liels paldies skolotājām Tatjanai 
Vinokurovai un Inārai Vasiļevskai, kā arī visas skolas skolotāju un skolēnu 
komandai! Apsveicam!

 

Nebijusi iespēja Latvijas skolotājiem piedalīties kontaktu veidošanas 
seminārā Azerbaidžānā! Ja Tevi interesē tehnoloģiju izmantošana 
mācību procesā, vēlies satikt kolēģus no visas Eiropas, lai kopīgi uzsāktu 
eTwinning sadarbības projektus, līdz 25.martam piesakies semināram 
Azerbaidžānā! Nav nepieciešama pieredze projektu īstenošanā. 

 
 

 

Tevi interesē mūsdienu mācīšanas metodes un tehnoloģijas, vēlies satikt 
kolēģus no visas Eiropas, lai kopīgi uzsāktu mācību saturā integrētus 
eTwinning sadarbības projektus, līdz 18.martam piesakies semināram 
Turcijā! Iespējams, tieši tu kopā ar trim citiem skolotājiem maija sākumā 
dosies uz Turciju. 
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2017.gadā veiktais pētījums liecina, ka 88% aptaujāto pusaudžu vecumā 
no 13 līdz 16 gadiem internetu viedtālruņos izmanto katru dienu. Ja 
vēlies uzzināt, kādas lietotnes bērni un jaunieši izmanto visbiežāk, 4.aprīlī 
piedalies eTwinning vebinārā, kurā UNESCO Medijpratības un 
informācijpratības katedras vadītāja Guna Spurava iepazīstinās ar 
apjomīgā pētījuma rezultātiem. 

 

 

Kā ātri un vienkārši apstrādāt brīvdienu foto vai sagatavot interesantus 
attēlus mācību stundām, izmantojot bezmaksas rīkus? eTwinning marta 
vebinārā Ventspils digitālā centra pasniedzējs Inguss Blaudums 
demonstrēja, kā apstrādāt attēlus ar Paint.net rīku, kā arī ar tiešsaistē 
pieejamo Pixlr. Ieskaties un uzzināsi arī, kā ar Befunky tiešsaistes rīku 
vienkārši izveidot kolāžas un plakātus uz gatavām sagatavēm. 

 

 

 

eTwinning Centrālais atbalsta dienests Briselē informē, ka eTwinning 
Plus valstu saimē papildus Ukrainai, Gruzijai, Armēnijai, Azerbaidžānai, 
Moldovai un Tunisijai tagad darbojas arī skolotāji no Jordānijas. Viņiem 
tagad ir iespēja iesaistīties projektos, izmantot dažādās profesionālās 
pilnveides iespējas un iesaistīties citās kopienas aktivitātēs. 
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