
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Labākie eTwinning skolu sadarbības 
projekti – Priekuļos, Ainažos un 
Riebiņos 
Šī gada 12. oktobrī Rīgā, Nacionālās eTwinning konferences ietvaros 
Jaunatnes starptautisku programmu aģentūra apbalvoja konkursa 
“Nacionālā eTwinning balva 2019” uzvarētājus. 

Nacionālo eTwinning balvu 2019 starptautisko projektu kategorijā ieguva 
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” projekts “Stories 
about Minibeasts” (projekta iesniedzēja Kristīna Bernāne). Nacionālo 
eTwinning balvu 2019 nacionālo projektu kategorijā ieguva Riebiņu 
vidusskolas projekts “Rokasgrāmata skolotājiem, skolēniem un sliņķiem 
par siltumu” (projekta iesniedzēja Laila Vibornā), kas īstenots kopā 
Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolu (projekta vadītāja Ineta Lielkalne). 
Skatītāju balvu ieguva Rīgas Teikas vidusskolas projekts “Perfekt 
zusammen lernen” (projekta iesniedzēja Helēna Briede).  

Plašāka informācija 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” bērni projektā 
“Stories about Minibeasts” kopā ar bērniem no Horvātijas un Beļģijas 
pētīja kukaiņus un citas sīkbūtnes. Bērni veica novērojumus dabā, vāca 
nepieciešamo informāciju, lai paši no dažādiem materiāliem veidotu 
kukaiņus un stāstītu stāstus par to dzīvi dabā. Visu trīs sadarbības 
valstu bērni kopīgi veidoja un izspēlēja stāstu, kurā pašu izvēlētais 
kukainis sastopas ar problēmu, ko atrisināt palīdzēja citu skolēnu 
komandu atsūtītie kukaiņi. Izstrādāto stāstu ekranizēja filmā stopkadru 
tehnikā. Bērni izveidotos stāstus analizēja un ar Beebot palīdzību tos 
kodēja, tādējādi apgūstot arī programmēšanas pamatus. 

Oktobris 
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Aicina piedalīties vebinārā par 
labākajiem eTwinning projektiem 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros 30.oktobrī organizē vebināru, kurā eTwinning 
vēstniece Edīte Sarva stāstīs par konkursa “Nacionālā eTwinning balva 
2019” fināla projektiem, izceļot metodes un aktivitātes, ko citi pedagogi 
var pārņemt savām mācību stundām un projektiem. Lai piedalītos, līdz 
vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. 

Plašāka informācija un pieteikšanās 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Skolotāja lomas apzināšanās jeb kā 
pieņemt dažādo 

Gan skolēni, gan skolotāji nāk no dažādām vidēm, pieredzēm un 
kultūrām. Kā pieņemt un izprast atšķirīgo, strādājot ar dažādiem 
skolēniem un pieaugušajiem? Kā veidot cieņpilnu un iekļaujošu vidi klasē 
un skolā? Uz šiem jautājumiem 12.oktobra Nacionālajā eTwinning 
konferencē centās atbildēt ASV izglītības līderes Nady Persons & Porscha 
Williams, kas aktīvi darbojušās izglītības sistēmas atjaunošanā Ņūorleānā 
pēc postošās viesuļvētras “Katrīna”. Ieskaties, iespējams ka tas noderēs 
tavām stundām! 

Vairāk lasi šeit 
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eTwinning projekti īstenotāji piedalās 
seminārā Madeirā 

 

No šī gada 3.līdz 5.oktobrī Madeiras salā Portugālē vairāk nekā 150 
eTwinning projektu īstenotāji no visas Eiropas pulcējās, lai papildinātu 
savas zināšanas un prasmes skolēnu līdzdalības veicināšanā mācību 
procesā un eTwinning projektos. Latviju šajā seminārā pārstāvēja divas 
eTwinning projektu īstenotājas – Sņežana Guļajeva (Rīgas Austrumu 
Vidusskola) un Anna Verza (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija). 

Vairāk lasi šeit 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Skolotāji mācībās zīmē karikatūras
 

Šī gada septembrī Siguldā ieradās 42 skolotāji no 8 valstīm – Čehijas, 
Slovākijas, Polijas, Lielbritānijas, Portugāles, Vācijas, Īrijas un Latvijas. 
Četru, radošuma piepildītu dienu laikā viņi Bruno Baha un Edītes Sarvas 
vadībā apguva karikatūru veidošanas prasmes, kā arī tās uzreiz praktiski 
izmantoja, lai izplānotu jēgpilnus eTwinning projektus. 

Vairāk lasi šeit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiešsaistes kursā par spēļošanu 
 

European Schoolnet mācību akadēmija sadarbībā ar Eiropas interaktīvās 
programmatūras federāciju (ISFE) aicina dažādu priekšmetu skolotājus 
piedalīties bezmaksas tiešsaistes kursā vairāku nedēļu garumā, lai 
uzzinātu par spēļošanas (spēļu elementu izmantošanu) nozīmi mācību 
procesā, kā arī apgūtu spēļošanas metodes. 

Vairāk lasi šeit 
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