
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Aicina skolotājus piedalīties 
vebinārā par aktīvas klases 
veidošanu sākumskolā 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros šī gada 27.februārī organizē vebināru, kurā 
Bauskas sākumskolas skolotāja un eTwinning vēstniece Līga Bajāre 
dalīsies pieredzē par metodēm un uzdevumiem aktīvas klases veidošanai 
sākumskolā. 

Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Ja 
vēlies, atzīmē Facebook, ka “nāksi” uz pasākumu. 

Par pasākumu 

Tēma: “Metodes aktīvas klases veidošanai sākumskolā” 
Laiks: 2019.gada 27.februāra plkst. 18:00 – 19:00 
Norises vieta: tiešsaistes platforma AnyMeeting 
Nepieciešamais aprīkojums: dators/ viedierīce ar pieslēgumu 
internetam, stabils interneta savienojums 
Darba valoda: latviešu 
Maksimālais dalībnieku skaits: 200 

Plašāk par pasākumu 

 

 

 

 

 

 

 Vebinārā Bauskas sākumskolas skolotāja pastāstīs dažādas metodēm, 
kuras izmanto ikdienas darbā, lai organizētu aktīvu un mūsdienīgu 
mācību procesu. Labi saplānots darbs dod lielākas iespējas integrēt 
dažādus mācību priekšmetus, sasniedzot lielākus un jēgpilnākus 
rezultātus. Parunāsim arī par pozitīvas gaisotnes radīšanu klasē, tās 
nozīmi ikdienā. 

Februāris 

 
 

https://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-aktivas-klases-veidosanu-sakumskola/


Pieteikšanās semināram Bratislavā 
par eTwinning projektu organizēšanu 

Ja vēlies satikt pedagogus no dažādām valstīm, lai kopīgi uzsāktu 
starptautisku eTwinning sadarbības projektu, līdz 17.februārim piesakies 
semināram Bratislavā! Aicinām pieteikties arī skolotājus bez pieredzes 
eTwinning projektu īstenošanā! 

Seminārs “Starptautisku eTwinning sadarbības projektu organizēšana” 
no šī gada 4.līdz 6.aprīlim notiks Bratislavā, Slovākijā. Pieteikšanās 
termiņš – 2019. gada 17.februāris (plkst. 24:00), aizpildot tiešsaistes 
anketu. Semināru organizē Slovākijas eTwinning Nacionālais atbalsta 
dienests. Semināra darba valoda – angļu. 

Plašāka informācija un pieteikšanās 

 

 

Pieejams video no vebināra par 
grupu darba organizēšanu klasē 
Šī gada 29.janvārī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas 
skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros organizēja vebināru, kurā 
neformālās izglītības trenere Lauma Žubule iepazīstināja ar metodēm 
grupu darba organizēšanai. 

Vebinārā tika pārrunātas dažādas grupu darbu organizēšanas metodes, 
katras metodes plusus, mīnusus, izaicinājumus un kuros brīžos konkrēto 
metodi labāk pielietot, kā arī diskutēja par skolēnam ieguvumiem, 
iesaistoties grupu darbā.  

Noskaties vebināra video ierakstu vai ieskaties prezentācijā! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://etwinning.lv/seminars-skolotajiem-par-etwinning-projektiem-slovakija/


Tiešsaistes kurss topošajiem 
skolotājiem par 21.gs. mācīšanu un 
mācīšanos 
Ja mācies par skolotāju un vēlies izprast 21.gadsimta mācību metodes, 
kā arī dalīties pieredzē ar skolotājiem no dažādām Eiropas valstīm, līdz 
25.februārim piesakies bezmaksas tiešsaistes kursam “Teaching in the 
21st Century”. 

Plašāka informācija un pieteikšanās 

  

Tiešsaistes kurss skolotājiem par 
bioekonomiku 

 

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

Plašāka informācija un pieteikšanās 

 

eTwinning piedalīsies Eiropas 
digitālajā nedēļā 

 

No 25.līdz 29.martam visā Eiropā atzīmēs Eiropas digitālo nedēļu 2019. 
Arī eTwinning jau vairākus gadus aktīvi iesaistās un rīko dažādus 
pasākumus. Šogad rīkosim aizraujošas mācības skolām par Virtuālās 
Realitātes (VR) rīkus izmantošanu, kā arī vebināru par šo tēmu.  

Seko līdzi informācijai mūsu tīmekļa vietnē,  
pieteikšanās sāksies marta sākumā! 

 

Sazinies ar 
mums: 

https://etwinning.lv/aicina-toposos-skolotajus-piedalities-tiessaistes-kursa-par-21-gs-macisanu-un-macisanos/
https://etwinning.lv/dzm-prieksmetu-skolotajus-aicina-piedalities-tiessaistes-kursa-par-bioekonomiku/
mailto:info@etwinning.lv

