
 

No šī gada 26.līdz 28.jūnijam eTwinning seminārs Rīgā pulcēja 120 
pedagogus no 24 Eiropas valstīm, lai zinošu profesionāļu vadībā apgūtu 
tehnoloģijas un metodes, kas palīdzētu radoši mācīt vēsturi un ar to 
saistītos mācību priekšmetus. Radošajās darbnīcās skolotāji mācījās 3D 
tehnoloģijas, virtuālās realitātes rīkus, komiksu veidošanu un pilsētvides 
izpēti ar mobilo lietotņu palīdzību, lai iegūtās prasmes pēc tam varētu 
likt lietā savās mācību stundās.  

Idejas, iedvesmojoties no trim mācību dienām, mācību darbam ir 
dažādas – projektu idejas, kā mācīšanos sasaistīt ar reālo dzīvi; otrreiz 
pārstrādājamu materiālu pārvēršanas mākslas darbos, iekļaujot virtuālo 
tūri atkritumu savākšanas un pārstrādes vietās 3D mākslas darbu izveidi; 
Senā Grieķija 2.0 – 3D tempļu veidošana, virtuālās realitātes rīki u.t.t. 

 

“Kopā ar kolēģiem spriedām, kā līdz šim izmantotās mācību metodes 
varētu papildināt ar jauniegūtajām. Tās paver plašākas iespējas 
skolēniem mācību procesā būt vēl aktīvākam. Šīs iemaņas viņiem 
noderēs, piemēram, izvēloties nākotnes profesiju. Tikšanās ar vairāk kā 
100 kolēģiem no 24 valstīm deva iespēju komunicēt ar potenciālajiem 
projektu partneriem. Sarunu laikā sapratām, ka skolas Latvijā ir ļoti 
labi aprīkotas ar modernajām tehnoloģijām un mūsu pedagogi ir 
kompetenti un profesionāli spēj dalīties savā pieredzē,” tā seminārā 
Rīgā pavadīto laiku vērtē eTwinning vēstniece Līga Bajāre. 

 

http://etwinning.lv/120-skolotaju-no-visas-eiropas-riga-apgust-tehnologijas-vestures-stundam/


 

Ja Tevi interesē 3D modelēšana, mobilo lietotņu izmantošanu mācību 
stundās, vēlies satikt kolēģus no visas Eiropas, lai kopīgi uzsāktu mācību 
saturā integrētus eTwinning sadarbības projektus, līdz 5.augustam 
piesakies semināram Budapeštā! Iespējams, tieši tu kopā ar trim citiem 
skolotājiem septembra beigās dosies uz Ungāriju. Nav nepieciešama 
pieredze projektu īstenošanā!

 

 

Ja Tevi interesē tehnoloģijas, vari sazināties angļu valodā un vēlies 
uzzināt, kā veidot mācību stundas skolēniem ar īpašām vajadzībām un/ 
vai mācīšanās grūtībām, līdz 5.augustam piesakies mācībām “Nākotnes 
klase: Kā padarīt mācīšanos pieejamu? Speciālās izglītības vajadzības 
klasē.”. Mācības septembra beigās notiks Briselē, Beļģijā. Priekšroka 
eTwinning projektu īstenotājiem! 

  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jau ceturto gadu pēc 
kārtas organizē tematisku vasaras festivālu “Projektu nakts”. Tā mērķis ir 
palīdzēt pārvērst jauniešu idejas realitātē! Festivāla laikā atbalstīsim 
organizāciju pārstāvjus programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas 
projektu sagatavošanā. Pieteikšanās līdz jūlija beigām. Nepalaid garām! 

http://etwinning.lv/piesakies-starptautiskam-etwinning-seminaram-ungarija-par-musdienu-mobilo-lietotnu-un-3d-izmantosanu/
http://etwinning.lv/skolotajus-kas-strada-ar-berniem-ar-ipasam-vajadzibam-aicina-pieteikties-nakotnes-klases-macibam-brisele/
http://etwinning.lv/skolotajus-kas-strada-ar-berniem-ar-ipasam-vajadzibam-aicina-pieteikties-nakotnes-klases-macibam-brisele/
http://etwinning.lv/piesakies-jspa-projektu-naktij-2018/


  

Katru gadu eTwinning vēstnieku tīkls uzņem jaunus dalībniekus, kuri 
gatavi dalīties savā eTwinning pieredzē, iedvesmot skolotājus savā 
mācību darbā izmantot projektu metodi un jēgpilni pielietot 
tehnoloģijas. Esam lepni, ka nākamā mācību gadā eTwinning vēstnieku 
pulkā darbosies 21 pedagogs, pārstāvot dažādas pilsētas, novadus un 
dažāda veida izglītības iestādes! 

 

 

2018.gada 23.maijā eTwinning organizēja vebināru “Radošās 
programmēšanas pamati”, kurā TechHub Riga izpilddirektore Līna Sarma 
klausītājus iepazīstināja ar programmēšanas valodām, to vēsturi, izcelsmi 
un iedalījumu, sniedza ieskatu par programmēšanas profesijām un 
padziļināti stāstīja tieši par radošās programmēšanas iespējām. 

 

 

 

Jūnija beigās eTwinning starptautisko mācību ietvaros eTwinning 
vēstnieces Liene Dreimane un Tatjana Gvozdeva organizēja nodarbību 
par āra metodēm vēstures apgūšanā. Skolotājiem, izmantojot 
Actionbound, bija dots uzdevums izpētīt Rīgu! Šajā lietotnē ikviens var 
izveidot savu unikālu maršrutu ar dažādiem uzdevumiem. Spēlētājiem, 
savukārt uzdevums jārisina pastaigas laikā, sekojot norādēm lietotnē. 

 
 

http://etwinning.lv/18-19-macibu-gada-latvija-darbosies-21-etwinning-vestnieks/
http://etwinning.lv/18-19-macibu-gada-latvija-darbosies-21-etwinning-vestnieks/
http://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-radosas-programmesanas-pamatiem/
http://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-radosas-programmesanas-pamatiem/
http://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-radosas-programmesanas-pamatiem/
http://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-radosas-programmesanas-pamatiem/
http://etwinning.lv/ka-actionbound-lietotniizmantot-ne-tikai-rigas-iepazisanai-bet-ari-vestures-stundam/
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