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Vebināra mērķi 

• Iepazīstināt ar caurviju prasmju iekļaušanu 
(īstenošanu) eTwinning projektā. 

• Kā veicināt skolēnu sadarbību eTwinning 
projektos? 



Projekta mērķis  
● Veicināt skolēnu motivāciju mācīties fiziku un interesi 

par parādībām dabā, mācīties sadarboties, 

kompetences, kritisko domāšanu.  

● Attīstīt skolēnu pētnieciskās prasmes  

   un IKT prasmes. 

 



  Citāti pārdomām  

Skolotājs nevar vienkārši 

parādīt sava priekšmeta 

jēgu, skolēnam arī 

pašam pēc tā jālūko! 

Valdis Zuters 
 



Skolotāja loma 



Skolotāja loma 



Skolotāja loma 
Mācīšanās vadīšana:  

● Mācīšanās plānošana 

● Efektīvāko mācību paņēmienu meklēšana 

●  Maksimāla ikviena skolēna iesaistīšana   

mācīšanās procesā. 

● Uzdevumu izvēlēšanās 

● Jēgpilna IKT rīku izmantošana 

● Atgriezeniskās saites sniegšana katram 

skolēnam 



Caurviju prasmes 
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Caurviju prasmes eTwinning projektā 

• Kritiskā domāšana un problēmu risināšana  

• Jaunrade un uzņēmējspēja  

• Pašvadīta mācīšanās  

• Sadarbība 

• Pilsoniskā līdzdalība 

• Digitālās prasmes  

 



Caurvijas projektā 

• Stratēģiju kopums mērķtiecīgākai, 
efektīvākai rīcībai, lai spētu pamatīgāk 
izzināt mācību saturu, rezultātā iegūstot 
dziļākas, pamatīgākas zināšanas un 
prastu rīkoties jaunās un nepazīstamās 
kompleksās situācijās.  



Kritiskā domāšana ir viena no būtiskajām 
 21. gadsimta prasmēm,  

kas jāapgūst skolā. 

 
Mērķis  

Jautājumi, uz 
kuriem jāatbild 

Informācija 

Secinājumi Idejas  

Viedokļi 

Rezultāts 



Kritiskā domāšana roku rokā ar 
digitālajām prasmēm 

• Atbildīgi, kritiski patērē un koplieto  saturu, atbildīgi 
rada savu. 

• Izmanto IKT pašrealizācijai un līdzdalībai. 

• Pašvadīti izmanto digitālās  

   tehnoloģijas zināšanu  

   konstruēšanai, uzdevumu un  

   problēmu  risināšanai. 

 



Sadarbošanās  

Ar kolēģiem 

Skolēnu vidū Ar vecākiem 

Ar partnerskolas komandu 



Sadarbības vides 

● Webwhiteboard – 

Piemērs 

 

 

 

 

 

https://ej.uz/sadarbiba05 

Uzdevums: Pievieno savu ideju galaprodukta 

izplatīšanai!  

 

 

 

 

 

https://ej.uz/sadarbiba05
https://ej.uz/sadarbiba05


Uzdevums  

● Google disks – prezentācijas, kopdokumenti 

Izveidosim ātro e-grāmatas vienu sadaļu  

«Mans iecienītākais attēlu apstrādes rīks»: 

https://ej.uz/apstrade1 

 

https://ej.uz/apstrade1


E-grāmatu veidošanas iespējas/ 
Ko vēlamies pateikt ar e-grāmatu? 

• Projektā «Kustība PA»- https://joom.ag/zruY 

• Projektā «United colours of Europe» 

• www.storyjumper.com/book/index/65627035
/5ca4840a55b5f 

• Projekts par siltumu 
http://online.fliphtml5.com/qebm/kphs/ 

 

 

https://joom.ag/zruY
http://www.storyjumper.com/book/index/65627035/5ca4840a55b5f
http://www.storyjumper.com/book/index/65627035/5ca4840a55b5f
http://online.fliphtml5.com/qebm/kphs/


Problēmjautājumi fizikā 

 ● Siltumizolācija agrāk un tagad 

Skolēni sagatavo faktus un argumentus par siltumizolācijas materiāliem senāk un 

mūsdienās, izvērtējot plusus un mīnusus, ietekmi uz vidi.  

Savus materiālus, analīzi un secinājumus apkopo Google prezentācijā: 

Siltumizolācija agrāk un tagad 

● Radiatori 

Pamatojoties uz fizikas kursā apgūto, savus diskusijas rezultātus par to, kādus 

radiatorus labāk izvēlēties, ievietojam Google prezentācijā:  

Radiatori - kādus izvēlēties? 

 Pie katra slaida, ko esam sagatavojuši, ierakstam savu vārdu. 

  

● Kas ir siltums? Video stāstu analīze 

Kādas siltumparādības mēs varam novērot dažādās  ikdienas situācijās? Tiešsaistes 

tikšanās reizē partnerskolu skolēniem jāanalizē, kādus ar siltumu saistītus procesus var 

novērot otras skolas sagatavotajos videostāstos. 

  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1kmeyyz2M7joO9ln1k6INbB5GSiBf-n0jvpAfwnOH0tU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Wdax6q_JFwsTxyP2k3lCvvVDZfSSA7aq852NqcaLYSA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Wdax6q_JFwsTxyP2k3lCvvVDZfSSA7aq852NqcaLYSA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Wdax6q_JFwsTxyP2k3lCvvVDZfSSA7aq852NqcaLYSA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Wdax6q_JFwsTxyP2k3lCvvVDZfSSA7aq852NqcaLYSA/edit?usp=sharing


Ko skolēni iemācījās? 

● Vērtēt un salīdzināt atrasto informāciju. 

● Noskaidroja, kādi agrāk bija siltumizolācijas materiāli un kādi ir 

mūsdienās. 

● Salīdzinot informāciju, uzzināja, kuri radiatori ir visefektīgākie. 

● Veica dažādus ar ikdienas dzīvi saistītus eksperimentus par siltumu. 

● Plānot savu laiku. 

● Sadarboties. 

● Strādāt darba grupā. 

● Prezentēt savu darbu. 

● Iesaistīties diskusijās. 

● Jaunus IKT rīkus. 

● Attīstīt savas un citu idejas. 

● Komunicēt ar citiem skolēniem. 



Refleksija par vebināru 

Uz virtuālās sienas uzrakstiet 1 lietu, ar ko 

padalīšos ar kādu, kurš nav šeit klāt. 

https://ej.uz/05022020 

 

https://ej.uz/05022020

