
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Cēsu Jaunās pamatskolas skolotājs 
vada nodarbības eTwinning 
konferencē Ukrainā 
Šī gada novembrī Kijevā notika Ukrainas eTwinning Plus Nacionālā 
konference, kas pulcēja labākos Ukrainas skolotājus un skolu vadības 
pārstāvjus. Jau vairākus gadus pēc kārtas pasākumā nodarbības vada arī 
kāds no Latvijas eTwinning skolotājiem, šoreiz - Cēsu Jaunās pamatskolas 
skolotājs, Vidzemes augstskolas mehatronikas students Andris Jenerts, 
kura vadībā Latvijas un arī Eiropas skolotāji apguvuši 3D modelēšanu, 
virtuālās realitātes rīkus, veidojuši spēles Minecraft vidē un būvējuši 
Arduino robotus. 

Andris konferencē Ukrainas skolotājiem vadīja divas radošās darbnīcas 
par Google (īpaši Google Science Journal) rīkiem eTwinning projektu 
īstenotājiem. Darbnīcas galvenais mērķis bija rosināt Ukrainas skolotājus 
iesaistīt tehnoloģijas STEAM priekšmetu apgūšanā. Tiesa uz abām 
darbnīcas norises reizēm lielākoties ieradās angļu valodas skolotāji, jo tie 
mazāk nobijušies no tā, ka darbnīca notiek angļu valodā. Līdz ar to bija 
divi lieli izaicinājumi – runāt par STEAM ar angļu valodas skolotājiem un 
diezgan apjomīgu, nedaudz tehnisku darbošanos saspiest 1.5 h ilgā 
darbnīcā. 

Visu rakstu lasi šeit 

 

 

 

 

 
 

 Patiesībā bažas tika izkliedētas jau pirmajās minūtēs, jo tikpat kā visi 
skolotāji bija gatavi līdzdarboties, palīdzēt viens otram un izmēģināt 
visu, ko es viņiem biju gatavs sniegt. Turklāt darbnīcas beigās nāca 
klajā ar ārkārtīgi interesantām idejām, piemēram, kā krāsu 
nosaukumus var mācīt ar skaņas palīdzību, kā jauniešus rosināt domāt 
par skaņas piesārņojumu starpbrīžos, u.c. “Kopumā atgriežos Latvijā 
gan ar labi padarīta darba sajūtu, gan iedvesmu par to, cik ļoti 
skolotāji ir gatavi sadarboties savā starpā un starp priekšmetiem.”  

Decembris 
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Tiešsaistes kurss par dzīvnieku 
izmantošanu zinātniskos pētījumos 
Dzīvnieku izmantošana zinātniskos pētījumos ir kļuvis par svarīgu ES 
jautājumu, kura risināšana var palīdzēt attīstīt skolēnu kritisko 
domāšanu, kā arī padarīt tavas ētikas, bioloģijas, filozofijas vai sociālās 
zinības radošākas. Piedalies European Schoolnet mācību akadēmijas 
organizētājā piecu nedēļu tiešsaistes kursā par dzīvnieku izmantošanu 
zinātniskos pētījumos, kas sākas jau 2020.gada 13.janvārī! 

Plašāka informācija un pieteikšanās  
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Tiešsaistes kurss par Eiropas 
kultūras mantojumu 
Vai zināji, ka vari izmantot kultūras mantojumu, lai uzlabotu savu 
skolēnu prasmes un padarītu stundas aizraujošākas? Piedalies piecu 
nedēļu tiešsaistes kursā “Europeana Tavā klasē: 21. gadsimta prasmju 
veidošana caur digitālo kultūras mantojumu”, kas sākas jau 2020.gada 
13.janvārī! 

European Schoolnet mācību akadēmija sadarbībā ar digitālo ES kultūras 
mantojuma platformu Europeana aicina dažādu priekšmetu skolotājus 
piedalīties bezmaksas tiešsaistes kursā par Eiropas kultūras mantojumu 
un tā izmantošanu mācību procesā, lai uzlabotu skolēnu prasmes. 

 

Plašāka informācija un pieteikšanās  
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“Naconālā eTwinning balva 2019” 
finālisti būvē makaronu tiltus 

 

Kā katru gadu pie “Nacionālā eTwinning balva” finālistiem ciemos devās 
radošās darbnīcas. Šogad skolēniem bija iespēja izvēlēties kādu no 
Aspired Interactives piedāvātajām darbnīcām. Liela daļa finālistu 
izvēlējās būvēt makaronu tiltus kopā ar darbnīcas vadītāju Egitu Želvi. 
Ieskaties, kā tiltu būvniecība norisinājās Rīgas Teikas vidusskolā! 

Rakstu lasi šeit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavs virtuālais eTwinning adventes 
kalendārs  

Tuvojoties gada lielākajiem svētkiem, esam 
izveidojuši virtuālo eTwinning adventes kalendāru. 
Tajā visu decembri līdz pat 24.decembrim, atverot 
lodziņu varēs iedvesmoties un varbūt arī šo to jaunu 
uzzināt! 24.decembrī adventes kalendārā meklē 
mūsu komandas īpašo video sveicienu 
Ziemassvētkos! Priecīgus visiem svētkus! 

Kalendārs pieejams šeit 

 
 

Tiešsaistes Novērtē savu sadarbību 
2019.gadā ar eTwinning un JSPA 

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina izteikt 
viedokli par JSPA (tostarp arī eTwinning) un tās darbu 2019. gadā. Ja 
šogad esi piedalījies eTwinning (vai citās JSPA) mācībās, pasākumos vai 
cita veida sadarbībā, noteikti izsaki savu viedokli par mūsu darbu! Jūsu 
vērtējums ir ļoti svarīgs! 
 
Anketas aizpildīšana Jums aizņems ne vairāk kā 5-7 minūtes. Anketa ir 
anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā!  
 
Aptauju līdz 3.janvārim vari aizpildīt šeit! 
 

 

Sazinies ar 
mums: 
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