
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Labākie eTwinning skolu sadarbības 
projekti – Kalnciemā, Ainažos un 
Preiļos 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros šī gada 13. oktobrī Rīgā rīkoja Nacionālo 
eTwinning konferenci, kurā apbalvoja konkursa “Nacionālā eTwinning 
balva 2018” uzvarētājus.  

Nacionālo eTwinning balvu 2018 nacionālo projektu kategorijā ieguva 
Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas projekts “Kustība PA”, kas īstenots 
kopā ar Preiļu 1. Pamatskolu. Nacionālo eTwinning balvu 2018 
starptautisko projektu kategorijā ieguva Kalnciema vidusskolas projekts 
“Math code”  

Skatītāju balvu ieguva Siguldas pilsētas vidusskolas projekts “My 
international garden – the travelling seed”. 

Plašāk par pasākumu 

 

Kalnciema vidusskolas skolēni projektā “Math code” skolas direktores 
un matemātikas skolotājas Ivitas Saldavas vadībā kopā ar čehu 
skolēniem izveidoja tiešsaistes matemātikas uzdevumu krājumu, kurā 
apkopoti matemātiski uzdevumi par dažādām vietām Latvijā un Čehijā. 
Kalnciema vidusskolas skolēni atzīst, ka viens no lielākajiem 
ieguvumiem ir uzlabotas svešvalodu prasmes, jo projekts notika angļu 
valodā. Tāpat skolēni padziļināja savas zināšanas par dažādām 
matemātikas tēmām, kā arī iemācījās veidot videokonferences, kas 
noderēs arī turpmāk.  

Oktobris 

 
 

https://etwinning.lv/labakie-etwinning-skolu-sadarbibas-projekti-kalnciema-ainazos-un-preilos/


Aicina skolotājus piedalīties vebinārā 
par astronomijas mācīšanu 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla ietvaros šī gada 1.novembrī organizē vebināru, kurā RTU 
Inženierzinātņu vidusskolas matemātikas un astronomijas skolotājs 
Emīls Veide pastāstīs, kā organizēt astronomijas elementu apguvi skolā. 
Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. 

Plašāka informācija un pieteikšanās 
 

 

 
Programmēšana kultūrai: digitālo 
prasmju sasaistīšana ar kultūras 
mantojumu 
Vai zināji, ka vari svinēt eTwinning nedēļas un mūsu daudzveidīgo 
kultūras mantojumu, vienlaicīgi integrējot programmēšanas un digitālā 
radošuma elementus savās stundās? 

Šogad ir iespēja izpētīt saikni starp digitālo inovāciju, tradīciju un kultūru 
kopā ar saviem skolēniem, kā arī reģistrēt šo aktivitāti programmēšanas 
nedēļas vietnē! 

Tu vari arī lejupielādēt kultūras mantojuma un vizuālās programmēšanas 
mācību plānu un to kopēt vai pielāgot izmantošanai ar skolēniem vai 
izmantot ar Scratch radīto spēli! Ieskaties!  

Plašāka informācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-astronomijas-macisanu/
https://etwinning.lv/programmesana-kulturai-digitalo-prasmju-sasaistisana-ar-kulturas-mantojumu/


Iesaisti savus skolēnus “100-gades 
programmēšanas stundā” 
IT kompānija Cognizant dāvina Latvijai simtgadē spēli “100-gades 
programmēšanas stunda.” Tā ir bezmaksas tiešsaistē pieejama izglītojoša 
spēle visiem, kas vēlas iepazīties ar programmēšanas pamatiem un 
vienlaicīgi atjaunot zināšanas par Latvijas vēstures notikumiem un 
personībām. 

Palīdzi mums pastāstīt par spēli “100-gades programmēšanas stunda!” 
Varbūt tieši Tavā draugu un paziņu lokā ir kāds, kurš vienmēr gribējis 
iemācīties programmēšanas pamatus vai tieši otrādi lietpratējs, kurš 
varētu palīdzēt izprast programmēšanu citiem, pastāsti viņiem par mūsu 
iniciatīvu un tā kopīgi veidosim konkurētspējīgu un modernu nākamās 
simtgades Latviju! Vērsies pie savas vai savu bērnu skolas un iesaki arī 
viņiem izmēģināt spēli. 

Plašāka informācija 

 

 

 Pieejams video ieraksts no vebināra 
par jauniešu pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanu 

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla ietvaros šī gada 26.septembrī organizēja vebināru, kurā Ventspils 
Valsts 1. ģimnāzijas direktora vietnieks metodiskajā darbā, politikas un 
tiesību skolotājs, eTwinning vēstnieks, programmas “Iespējamā misija” 
absolvents Oskars Kaulēns stāstīja par jauniešu pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanu politikas stundās. 

Noskaties video ierakstu 

 
 

 

Sazinies ar 
mums: 

https://etwinning.lv/iesaisti-savus-skolenus-100-gades-programmesanas-stunda/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-jauniesu-pilsoniskas-lidzdalibas-veicinasanu/
http://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-radosas-programmesanas-pamatiem/
http://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-radosas-programmesanas-pamatiem/
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