
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Starptautiskas eTwinning mācības 
Valmierā par āra pedagoģiju 
Šī gada jūnijā eTwinning Valmierā organizē mācības, kurā 6.līdz 12.klašu 
skolotāji no 9 Eiropas valstīm apgūs āra pedagoģijas metodes un 
starppriekšmetu saiknes veidošanu. Ja vari sazināties angļu valodā un 
vēlies uzsākt eTwinning projektu, līdz 19.maijam piesakies! Nav 
nepieciešama pieredze projektu īstenošanā, bet jābūt vēlmei darboties 
un uzsākt eTwinning projektu. 

Dalībnieki: skolotāji no Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, 

Igaunijas, Latvijas, Slovākijas, Somijas, Ungārijas 

Tēma: “Āra pedagoģijas metodes starppriekšmetu saiknes veidošanai” 

Laiks: 2019.gada 5. līdz 8.jūnijs 

Norises vieta: Viesnīca “Wolmar”, Tērbatas iela 16a, Valmiera 

Darba valoda: angļu 

Dalībnieku skaits: 31 skolotājs (10 no Latvijas) 

Plašāk par pasākumu 
 

 

 

 
 
 

 

 Mācības palīdzēs skolotājiem apgūt ārā pedagoģijas mācību metodes, 
kā arī sadarbībā ar skolotājiem no dažādām Eiropas valstīm īstenot 
eTwinning skolu sadarbības projektus, tādējādi veidojot 
starppriekšmetu saikni un mācību stundas padarot interesantas un 
radošas. Praktiskās nodarbībās skolotāji soli pa solim apgūs 
starptautisku eTwinning projektu plānošanu – projekta sadarbības 
partneru atrašana, ideju apkopošana, mērķu formulēšana, projekta 
plānošana atbilstoši eTwinning projektu kritērijiem, IKT rīku izvēle 
projekta īstenošanai, eTwinning virtuālās projekta platformas 
TwinSpace efektīva izmantošana, projekta integrēšana mācību saturā, 
projekta reģistrēšana. 

Maijs 

 
 

https://etwinning.lv/6-12-klasu-skolotajus-aicina-pieteikties-starptautiskajam-etwinning-macibam-valmiera-par-ara-pedagogiju/


Seminārs Polijā par uzņēmējspēju 
attīstīšanu 

Ja vēlies satikt profesionālo izglītības iestāžu pedagogus no dažādām 
Eiropas valstīm, lai kopīgi uzsāktu sadarbības projektu un uzzinātu, kā 
attīstīt skolēnu uzņēmējspējas, līdz 28.maijam piesakies eTwinning 
semināram Polijā! Aicinām pieteikties arī skolotājus bez pieredzes 
eTwinning projektu īstenošanā! 

Seminārs “Uzņēmējspēju attīstīšana mācību procesā un eTwinning 
projektos profesionālās izglītības iestādēs” no šī gada 4.līdz 7.jūlijam 
notiks Varšavā, Polijā. Semināra darba valoda – angļu. 

Plašāka informācija un pieteikšanās 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aicina piedalīties vebinārā par  
radošām idejām problēmrisināšanas 
prasmju attīstīšanai 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros šī gada 21.maijā organizē vebināru, kurā ar 
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāji Kaspars Antonevičs un Ivars 
Bahmanis iepazīstinās ar skolas pieredzi un izmantotajām metodēm, kas 
attīsta 1.-8.klašu skolēnu spēju risināt problēmas. 

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

Plašāka informācija un pieteikšanās 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://etwinning.lv/profesionalo-izglitibas-iestazu-pedagogus-aicina-pieteikties-seminaram-polija-par-uznemejspeju-attistisanu/
https://www.facebook.com/events/2041162206006024/
https://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-virtualas-realitates-potencialu-macibu-merku-sasniegsanai/


Pieredzējušos eTwinnerus aicina kļūt 
par vēstniekiem 
eTwinning aicina pieredzējušus eTwinning projektu īstenotājus 
pieteikties atlasei, lai kļūtu par Latvijas eTwinning vēstniekiem. 

Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē! 
Pieteikšanās termiņš: 2019.gada 2.jūnijs (plkst. 24:00). 

Plašāka informācija un pieteikšanās 

 

 

 

 

 

  

Pieejams video no vebināra par 
klases vides iespējām  

 

eTwinning šī gada 24.aprīlī organizēja vebināru, kurā Iespējamās misijas 
skolotājs Oskars Brikšis stāstīja par to, kā klases vide ietekmē mācību 
procesu. Noskaties vebināra video ierakstu vai ieskaties prezentācijā  

Video un prezentācija 

 

 

 

 

eTwinning Skola pārstāvji tiekas 
Dublinā, lai dalītos pieredzē 

 

No 9.līdz 12.maijam Dublinā, Īrijā norisinājās eTwinning konference, kurā 
vairāk nekā 150 skolotāju, skolu direktoru un vadības pārstāvju tikās, lai 
dalītos pieredzē un plānotu eTwinning Skola aktivitātes nākamajam 
mācību gadam. Ieskaties, uzzinātu, Latvijas skolotāju Karīnas Gomolas 
(Daugavpils 16.vidusskola) un Gites Erbes (Purmsātu speciālā 
internātpamatskola) iespaidus no konferences! 

Plašāka informācija 

 

Sazinies ar 
mums: 

http://bit.ly/info_etw_vestnieki
https://etwinning.lv/pieejams-video-no-vebinara-par-klases-vides-iespejam-ietekmet-macibu-procesu/
https://etwinning.lv/etwinning-skola-parstavji-tiekas-dublina-lai-dalitos-pieredze/
mailto:info@etwinning.lv

