
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Aicina piedalīties vebināros par 
krīzes apstākļu psiholoģisko pusi 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros sadarbībā ar neformālās izglītības treneri, darba, 
organizāciju un personāla psiholoģi Laumu Žubuli organizē divus 
vebinārus 2020.gada 23.un 28.aprīlī, kas palīdzēs pedagogiem un krīzes 
apstākļos vadīt/ motivēt sevi un savus skolēnus. 

Tēma: “Psiholoģiskā noturība krīzes apstākļos” 
Laiks: 2020.gada 23.aprīļa plkst. 16:00 – 17:00 
Plašāka informācija un pieteikšanās 

Tēma: “Kā krīzes apstākļos vadīt/ motivēt sevi un savus skolēnus?” 
Laiks: 2020.gada 28.aprīļa plkst. 16:00 – 17:00 
Plašāka informācija un pieteikšanās 

Nepieciešamais aprīkojums: dators/ viedierīce ar pieslēgumu 
internetam, stabils interneta savienojums 
Darba valoda: latviešu 
Maksimālais dalībnieku skaits: 500 katrā vebinārā 

Aizpildot vebināra reģistrācijas anketu, dalībnieks saņems e-pastu ar 
apstiprinājumu un saiti uz vebināru. Saite ir aktīva tikai vebināra norises 
laikā. 

 

 Izglītības un zinātnes ministrijas un Edurio veiktā aptaujas "Attālināto 
mācību pirmās 2 nedēļas" rezultātu liecina: 

“Skolēnu sajūtas par mācīšanos attālināt ir ļoti dažādas, brīžiem pat 
diametrāli pretējas. Un tas nav atkarīgs tikai no mācībām un slodzes, 
bet arī ārkārtējās situācijas ierobežojumiem, stresa koronavīrusa vai 
ģimenes situācijas dēļ.”  

 

Aprīlis 

 
 

https://etwinning.lv/pedagogus-aicina-piedalities-vebinara-par-psihologisko-noturibu-krizes-apstaklos/
https://etwinning.lv/pedagogus-aicina-piedalities-vebinara-par-to-ka-krizes-apstaklos-vadit-motivet-sevi-un-savus-skolenus/


Vebinārs par testu veidošanu ar 
Socrative un Quizizz rīkiem 

 21.aprīļa vebinārā eTwinning pārstāvji Kristaps Auzāns un Liene Millere 
parādīs un pastāstīs, kā veidot tiešsaistes testus skolēniem, izmantojot 
Socrative un Quizizz rīkus. Nepalaid garām un iepazīsti rīkus, kas palīdzēs 
attālinātās mācīšanās procesā gan Tevm gan Taviem skolēniem! 

Info un pieteikšanās 
 

 

 

 
 
 
 
 

Video ieraksts no vebināra par 
atgriezenisko saiti  

Noskaties eTwinning  8.aprīlļa vebināra “Atgriezeniskā saite attālinātās 
mācīšanās procesā: iespējas un izaicinājumi” ierakstu, kurā eTwinning 
vēstnieks un pieredzējis Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolotājs Oskars 
Kaulēns stāstīja savu pieredzi par atgriezeniskās saites sniegšanu un 
saņemšanu attālinātās mācīšanās procesā. 

Video ieraksts un materiāli 

 

 

 

 

 

 

 

Video ieraksts no vebināra par grafiti 
veidošanu virtuālā vidē 

Noskaties eTwinning  15.aprīlļa vebināra “Grafiti māksla un virtuālā vide” 
ierakstu, kurā eTwinning vēstniece un BJC “Rīgas Skolēnu pils” 
animācijas pulciņa skolotāja Tatjana Gvozdeva iepazīstināja ar grafiti 
mākslu un tās iespējām arī virtuālā vidē. 

Video ieraksts un materiāli 

 
 

 

https://etwinning.lv/pedagogus-aicina-piedalities-vebinara-par-testu-veidosanu-tiessaiste-ar-socrative-un-quizzes-rikiem/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-atgriezenisko-saiti-attalinatas-macisanas-procesa/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-par-grafiti-makslu-un-grafiti-veidosanu-virtuala-vide/


eTwinning skolotāju attālinātas 
mācīšanās pieredze 

 

 Mums katram ir sava pieredze, kā organizējam mācīšanos attālināti. 
Mēs piedāvājam eTwinning redzējumu! Ieteikumus esam sadalījuši trīs 
daļās pa šādām tēmām: 
 

1. Sadarbības spēks 

2. Atbalsts skolēniem 

3. Skolotāju labjūtība 

 

 

 

 
 
 
 

Pieejami ieraksti no eTwinning 
marta/ aprīļa vebināriem 

 

 Martā un aprīlī organizējām vairākus vebinārus, kuru materiāli un video 
ieraksti pieejami mūsu tīmekļa vietnē. Ceram, ka šis palīdzēs attālinātā 
mācīšanās procesa organizēšanā.  
 
“Drošība internetā – kas par to jāzina pedagogiem?” 
Norises laiks: 2.aprīlis 
Vebināru vadīja: Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija 
Katkovska 
 
“Attālinātā mācīšanās – īstermiņa risinājumi ārkārtas situācijā vai 
jaunas iespējas ilgtermiņā?” 
Norises laiks: 26.marts 
Vebināru vadīja: izglītības konsultante Inga Pāvula 
 
“Google Classroom iespējas attālinātai mācīšanai”  
Norises laiks: 24.marts 
Vebināru vadīja:  Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājs Andris Jenerts 
 
“Mācīšanās tiešsaistē – uzdevumu pildīšana, atgriezeniskā saite” 
Norises laiks: 20.marts 
Vebināru vadīja: eTwinning vēstniece Edīte Sarva 
 
“Mācīšanās tiešsaistē – pieejamie resursi, uzdevumu došana” 
Norises laiks: 19.marts 
Vebināru vadīja: eTwinning vēstniece Edīte Sarva 

 

Sazinies ar 
mums: 

https://etwinning.lv/etwinning-skolotaju-attalinatas-macisanas-pieredze-sadarbibas-speks/
https://etwinning.lv/etwinning-skolotaju-attalinatas-macisanas-pieredze-atbalsts-skoleniem/
https://etwinning.lv/etwinning-skolotaju-attalinatas-macisanas-pieredze-skolotaju-labjutiba/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-drosibu-interneta/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-attalinatas-macisanas-sadarbibas-izaicinajumiem/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-attalinatas-macisanas-sadarbibas-izaicinajumiem/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-google-classroom-iespejam-attalinatai-macisanai/
https://etwinning.lv/etwinning_vebinaru_ieraksti_onlinelearning/
https://etwinning.lv/etwinning_vebinaru_ieraksti_onlinelearning/
mailto:info@etwinning.lv

