
 

eTwinning projektu īstenotāj! Vai vēlies savas vēstures, kulturoloģijas un 
svešvalodas stundas atsvaidzināt ar radošām metodēm un 
tehnoloģijām? Līdz 6.maijam piesakies eTwinning semināram Rīgā. Tajā 
120 skolotāji no visas Eiropas iepazīs, kā 3D modelēšanu, komisku 
zīmēšanu, virtuālās realitātes rīkus un citas radošus jaunumus izmantot 
savās mācību stundās! 

Katram semināra dalībniekam būs iespēja izvēlēties un praktiskās 
nodarbībās apgūt kādu no tēmām: 

 Sociālo mediju izmantošana “uz papīra” (Oskars Kaulēns) 

 3D modeļu veidošana vēstures apgūšanai (Edgars Barajuns) 

 Komiksu zīmēšana vēstures apgūšanai (Bruno Bahs) 

 Rīki vēstures mācīšanai ārpus klases (Liene Dreimane, Tatjana 
Gvozdeva) 

 Virtuālās realitātes rīki vēstures un citu priekšmetu mācīšanā (Vividly) 

 

2018. gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads, kā arī Latvijas 
Republikas 100. gadadiena. Arī Latvijas eTwinning vēlas dod savu 
ieguldījumu, tāpēc, organizējot 3 dienu mācības 120 skolotājiem no 
visas Eiropas, īpaši izcelsim šo tēmu. 

 

http://etwinning.lv/120-skolotaji-riga-macisies-izmantot-3d-virtualas-realitates-rikus-un-radosas-metodes-vestures-macisana-piesakies/


 

Šī gada 11.aprīlī Rīgā, Privātajā vidusskolā “Klasika” notika apbalvošanas 
ceremonija, kurā Eiropas Komisijas pārstāve Sesila Le Klerka apbalvoja 
skolas īstenotā eTwinning sadarbības projekta “ICT World 2017” 
skolotājus un skolēnus, kuri teju 700 projektu konkurencē ieguva 1.vietu 
prestižajā eTwinning Eiropas Balvas konkursā.

 

Vai uzskati, ka mūsdienu skola nogalina radošumu? Vēlies savas stundas 
padarīt aizraujošākas un interesantākas? Līdz 22.aprīlim piesakies 
eTwinning mācībām “Radošuma un inovāciju veicināšana mācību 
procesā”, kas jūlijā notiks Briselē, Beļģijā! 

 
 

 

Ja vēlies satikt kolēģus no visas Eiropas, lai kopīgi uzsāktu eTwinning 
sadarbības projektus, līdz 22.aprīlim piesakies semināram “Kultūru 
dažādību veicināšana mācību procesā un eTwinning projektos”, kas no šī 
gada 31.maija līdz 3.jūnijam notiks Prāgā, Čehijas Republikā Priekšroka 
eTwinning projektu īstenotājiem. 

http://etwinning.lv/eiropas-komisija-riga-apbalvo-etwinning-eiropas-balvas-ieguvejus-privatas-vidusskola-klasika-projekta-ict-world-2017-komandu/
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http://etwinning.lv/etwinning-projektu-istenotajus-aicina-pieteikties-macibam-brisele-par-radosuma-veicinasanu/
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http://etwinning.lv/piesakies-starptautiskam-etwinning-seminaram-turcija-par-musdienu-macisanas-metodem/


 

Vēlies uzzināt, kā veicināt skolēnu uzņēmējspējas? 25.aprīlī piedalies 
eTwinning vebinārā, kurā Ogres 1.vidusskolas komercdarbības, 
ekonomikas skolotāja un karjeras konsultante iepazīstinās ar metodēm, 
kas palīdzēs attīstīt skolēnu uzņēmējspējas. 

 

2018.gada 4.aprīlī eTwinning organizēja vebināru “Jaunās paaudzes 
medijpratība digitālajā vidē: izaicinājumi, riski un iespējas”, kurā UNESCO 
Medijpratības un informācijpratības katedras vadītāja Guna Spurava 
iepazīstinās ar 2017.gadā veiktā pētījuma par bērnu un jauniešu 
medijpratību rezultātiem. Pētījums liecina, ka 88% aptaujāto pusaudžu 
vecumā no 13 līdz 16 gadiem un 66% bērnu vecumā no 9 līdz 12 gadiem 
internetu viedtālruņos izmanto katru dienu.  

 

 

 

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls šogad uzsāka jaunu iniciatīvu – 
skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus 
un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, varēja 
pieteikties varēja pieteikties “eTwinning Skola” statusam. Šādu statusu 
pēc rūpīgas atlases saņems 24 Latvijas izglītības iestādes. Apsveicam! 

 
 

http://etwinning.lv/aicina-piedalities-vebinara-par-metodem-skolenu-uznemejspeju-veicinasanai/
http://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-medijpratibu/
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