
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Aicina piedalīties vebinārā par 
debašu didaktiskās strukturēšanas 
pieejas īstenošanu mācību stundās 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros 26.februārī organizē vebināru, kurā Oskara 
Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas angļu valodas skolotāja un Liepājas 
Universitātes lektore Maija Ročāne stāstīs, kā mācību stundās īstenot 
viņas izstrādāto debašu didaktiskās strukturēšanas pieeju. 

Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. 

Info un pieteikšanās 

 

 

 

 

 

 
 

 Debates ir viena no produktīvākajām mācību metodēm skolēnu 
pašvadītas mācīšanās īstenošanā, tomēr ka viens no iemesliem, kādēļ 
debašu metode var arī netikt pielietota mācību stundā, ir laika 
patēriņš, kas nepieciešams tās realizēšanai, kā arī metodes kompleksā 
būtība. Maija Ročāne izstrādājusi debašu didaktiskās strukturēšanas 
pieeju (tā aprobēta 8.-12.klasēs.), kuras elementi ir:  

1) Problēmas/apgalvojuma aplūkošana no pretējiem/citiem 
skatupunktiem;                           

2) Problēmas/apgalvojuma aplūkošana reālās dzīves kontekstā; 
Iedziļināšanās tēmā/problēmjautājumos, veidojot argumentus;  

3) Viedierīču izmantošana informācijas iegūšanai, diskusija grupu darba 
ietvaros;  

4) Debates;  

5) Esejas rakstīšana par izpētīto tēmu.  

Februāris 

 
 

https://zoom.us/meeting/register/u5QlceirqT0qQCJLlnx6ydHE_BD2hbatrA
https://etwinning.lv/aicina-piedalities-vebinara-par-debasu-didaktiskas-strukturesanas-pieejas-istenosanu-macibu-stundas/


Seminārs Zviedrijā par ilgtspējīgu 
attīstību 

Ja vēlies satikt pedagogus no dažādām Eiropas valstīm, lai kopīgi 
diskutētu par ilgtspējīgas attīstības veicināšanu un uzsāktu eTwinning 
sadarbības projektu, līdz 2.martam piesakies starptautiskajam 
semināram Zviedrijā!  

Info un pieteikšanās 
 

 

 

 
 
 
 
 

Seminārs Slovākijā par 
izaicinājumiem eTwinning projektos 

Esi mēģinājis uzsākt eTwinning projektu, bet radušās grūtības atrast 
sadarbības partneri, izaicinājums lietot platformu vai nezini, kā īstenot 
skolēnu sadarbību tiešsaistē? Līdz 2.martam piesakies starptautiskajam 
semināram Slovākijā!  

Info un pieteikšanās 

 

 

 

 

 

 

 

Aicina piedalīties aptaujā par 
pedagogu karjeru 

Izglītības portāls School Education Gateway aicina skolotājus piedalīties 
aptaujā, lai noskaidrotu, kā skolotāji vērtē atbalstu savas karjeras 
progresam. Vai pietiekami saņem atbalstu un padomus, lai tava skolotāja 
karjera būtu interesanta un piepildīta? Kuras ir vissvarīgākās lietas, kas 
nepieciešamas karjeras veidošanai laika gaitā? Vai tavas ambīcijas kā 
skolotājam ir saprastas un realizējamas tavā valstī? Aptauja pieejama līdz 
15. martam, rezultāti tiks publicēti School Education Gateway. 

Anketa latviešu valodā 

 

https://etwinning.lv/pamatskolu-un-vidusskolu-skolotajus-aicina-pieteikties-etwinning-seminaram-zviedrija-par-ilgtspejigas-attistibas-veicinasanu/
https://etwinning.lv/pamatskolas-skolotajus-aicina-pieteikties-seminaram-slovakija-par-izaicinajumiem-etwinning-projektu-istenosana/
https://www.schooleducationgateway.eu/lv/pub/viewpoints/surveys/survey-on-teacher-careers.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/careersurvey2020?surveylanguage=LV


Seminārs Vācijā vidusskolu un prof. 
izglītības iestāžu pedagogus  
Ja vēlies satikt vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu pedagogus no 
dažādām Eiropas valstīm, lai kopīgi uzsāktu eTwinning sadarbības 
projektu, līdz 23.februārim piesakies starptautiskajam semināram Vācijā! 
Pedagogam nav nepieciešama pieredze eTwinning projektu īstenošanā, 
bet jābūt reģistrētam eTwinning lietotājam. 

Info un pieteikšanās 

 

 

 

 
 

 
 
Seminārs Dānijā mūzikas skolotājiem 

Ja vēlies satikt mūzikas pedagogus no dažādām Eiropas valstīm, lai kopīgi 
uzsāktu eTwinning sadarbības projektu, līdz 2.martam piesakies 
starptautiskajam semināram Dānijā!  

Seminārs “eTwinning projekti mūzikas stundām” no šī gada 18.līdz 
20.maijam notiks Roskildē, Dānijā. Pieteikšanās termiņš – 2020. gada 
2.marts (plkst. 24:00), aizpildot tiešsaistes anketu. 

Info un pieteikšanās 

 

 

 
 

 

 

 
 

Pieejams video no vebināra par 
pašvadītu mācīšanos  

 

eTwinning 5.februārī organizēja vebināru, kurā eTwinning vēstniece, 
Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja Ineta Lielkalne stāstīja, kā 
projektā “Rokasgrāmata skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par siltumu” 
pašvadītā mācīšanās procesā īstenoja caurviju prasmes.  
 
Prezentācija un video ieraksts 

Sazinies ar 
mums: 

https://etwinning.lv/etwinning_seminars_minhene/
https://etwinning.lv/pamatskolas-muzikas-skolotajus-aicina-pieteikties-seminaram-danija/
https://etwinning.lv/pieejami-materiali-no-vebinara-par-pasvaditu-macisanos-un-caurviju-prasmem-etwinning-projekta/


Aicina skolotājus piedalīties 
European Schoolnet tiešsaistes 
kursā par kosmosu un astronomiju 

 

 European Schoolnet (EUN) mācību akadēmija sadarbībā ar The SpaceEU 
projektu aicina skolotājus piedalīties piecu nedēļu tiešsaistes kursā 
(MOOC) par kosmosu un astronomiju, kas sākas jau 2020.gada 
24.februārī! Tiešsaistes kursa “My Fragile Planet” ideja ir papildināt 
skolotāju zināšanas, lai saviem skolēniem mācītu ar kosmosu un 
astronomiju saistītas tēmas. Kurss ilgs 5 nedēļas. Lai tajā piedalītos, 
jāreģistrējas European Schoolnet Academy. Kurss notiek angļu valodā.  

Info un pieteikšanās 

 

 

 

 
 
 
 

Pirmajās kopīgajās eTwinning 
mācībās universitāšu studenti mācās 
veidot virtuālās sadarbības projektus 

 

 2020.gada 6.un 7. februārī Jūrmalā pirmajās kopīgajās eTwinning 
pedagogu profesionālās pilnveides mācībās augstskolu studentiem 
satikās 24 Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes pedagoģijas 
studenti un viņu pasniedzēji. 

Klātienes tikšanās nodrošināja iespēju studējošajiem ne tikai uzzināt par 
eTwinning skolu sadarbības tīkla pieejamo atbalstu jaunajiem 
skolotājiem, bet arī katram individuāli iepazīt dažādus IKT rīkus, strādājot 
tiešsaistes režīmā. Mācību laikā dalībnieki iepazinās ar eTwinning 
projektu vērtēšanas kritērijiem un tos izmantoja, lai izvērtētu jau 
īstenotus projektus, tādējādi iepazīstot sekmīgi īstenotu projektu 
galvenos elementus.  

Vairāk lasi šeit 

 
 
 
 
 

 

Sazinies ar 
mums: 

https://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-european-schoolnet-tiessaistes-kursa-par-kosmosu-un-astronomiju/
https://etwinning.lv/pirmajas-kopigajas-etwinning-macibas-daugavpils-un-liepajas-universitasu-studenti-macas-veidot-virtualas-sadarbibas-projektus/
mailto:info@etwinning.lv

