
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Aicina pieteikties starptautiskajam 
tiešsaistes kursam par eTwinning 
projektu organizēšanu 
Ja vēlies uzzināt, kā plānot un organizēt kvalitatīvu eTwinning skolu 
sadarbības projektu, kā arī atrast sadarbības partnerus no Polijas, 
Igaunijas un Ukrainas, līdz 10.februārim piesakies starptautiskam 
tiešsaistes kursam „eTwinning projektu organizēšana”! 

Kursa mērķis ir veicināt pedagogu prasmes kvalitatīvu un mācību 
saturam atbilstošu starptautisku sadarbības projektu veidošanai. Kurss ir 
bezmaksas. Pieteikšanās termiņš 2019.gada 10.februāris (plkst 24:00), 
aizpildot tiešsaistes anketu. 

Dalībnieki: skolotāji no Latvijas, Igaunijas, Polijas  
Tēma: „eTwinning projektu organizēšana” 
Vieta: Kurss notiek tiešsaistē, eTwinning Live platformā 
Darba valoda: angļu 
Dalībnieku skaits no Latvijas: 10 
Kursu vada: eTwinning vēstniece Edīte Sarva 

1.nodarbība: 19.februārī plkst. 17:00 – 19:00, 
2.nodarbība: 26.februārī plkst. 17:00 – 19:00, 
Testa nodarbība: (aparatūras pārbaudei) 18.februārī plkst. 17:00 – 17:30 

Plašāk par pasākumu 

 

 Kursā paredzētas divas tiešsaistes nodarbības, katra 2 stundas, kā 
viens patstāvīgais darbs (aptuveni 2h). Pirmajā tiešsaistes sanāksmē 
dalībnieki analizēs eTwinning projektu plānu piemērus, kā arī metodes, 
kas tiek plaši izmantotas veiksmīgos eTwinning projektos. Praktiskajā 
darbā dalībnieki analizēs savu mācību priekšmetu programmas un, 
diskutējot ar skolēniem, vienosies par projekta pedagoģisko mērķi. 
Otrajā tiešsaistes sanāksmē dalībnieki atradīs partnerus savam 
projektam un veidos projekta plānu, kā arī sniegs un saņems 
atgriezenisko saiti par paveikto. 

Janvāris 

 
 

https://etwinning.lv/skolotajus-aicina-pieteikties-starptautiskajam-tiessaistes-kursam-par-etwinning-projektu-organizesanu/


Aicina piedalīties vebinārā par grupu 
darba organizēšanu klasē 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla ietvaros šī gada 29.janvārī organizē vebināru, kurā neformālās 
izglītības trenere Lauma Žubule iepazīstinās ar metodēm grupu darba 
organizēšanai. Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda 
reģistrācijas anketa. Ja vēlies, atzīmē Facebook, ka “nāksi” uz pasākumu. 

Plašāka informācija un pieteikšanās 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Seminārs Norvēģijā skolotājiem par 
programmēšanu un datordomāšanu 
Līdz 3.februārim piesakies eTwinning semināram Norvēģijā! Iespējams 
tieši tu kopā ar trim citiem skolotājiem martā dosies uz Oslo, lai apgūtu 
programmēšanas un datordomāšanas principus mācību procesam un 
eTwinning projektiem! Aicinām pieteikties arī skolotājus bez pieredzes 
eTwinning projektu īstenošanā! 

Seminārs “Programmēšana un datordomāšana mācību procesā un 
eTwinning projektos” no šī gada 21. līdz 24.martam notiks Oslo, 
Norvēģijā.  

Pieteikšanās termiņš – 2019. gada 3.februāris (plkst. 24:00), aizpildot 
tiešsaistes anketu. Semināru organizē Norvēģijas eTwinning Nacionālais 
atbalsta dienests. Semināra darba valoda – angļu. 

Plašāka informācija un pieteikšanās 

 

 

 

https://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-grupu-darbu-organizesanu-klase/
https://etwinning.lv/pamatskolas-un-vidusskolas-skolotajus-aicina-pieteikties-etwinning-seminaram-norvegija-par-programmesanu-un-datordomasanu/


Tiešsaistes kurss par neformālās 
izglītības metodēm 
Skolēni mācās ne tikai skolā, bet arī caur neformālo izglītību un ikdienējo 
mācīšanos. Ja vēlies uzlabot savu mācīšanas stilu un mācību procesā 
iesaistīt katru klases skolēnu, līdz 21.janvārim piesakies bezmaksas 
tiešsaistes kursam “Yes I can” – Empowering Student Learning”.  

Plašāka informācija un pieteikšanās 

  

Pieejams video no vebināra par 
jaunā “TwinSpace” izmantošanu 

 

Šī gada 12.decembrī organizējām vebināru, kurā eTwinning koordinators 
Latvijā Kristaps Auzāns demonstrēja jaunās pārmaiņas un deva padomus 
efektīvākai projekta sadarbības vides izmantošanai.  

Vebināra video ieraksts pieejams šeit! 

 

 

 

 

 

5. februārī atzīmēs Vispasaules 
Drošāka interneta dienu (DID) 

 

Drossinternets.lv 2019.gada 5.februārī Latvijā organizēs Vispasaules 
Drošāka interneta dienu (DID), kuras sauklis “Drošāks internets sākas ar 
tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu 
drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta 
vidi.  

Uzzini vairāk un piesaki savus pasākumus! 

 

Sazinies ar 
mums: 

https://etwinning.lv/eun-aicina-skolotajus-piedalities-bezmaksas-tiessaistes-kursa-par-neformalas-izglitibas-metodem-un-macisanos-sadarbojoties/
https://etwinning.lv/pieejams-video-no-vebinara-par-jaunas-etwinning-projektu-vides-twinspace-izmantosanu/
https://etwinning.lv/5-februari-atzimes-vispasaules-drosaka-interneta-diena-did/
mailto:info@etwinning.lv

