
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
2020./2021. mācību gadā Latvijā 
darbosies 24 eTwinning vēstnieki 
Katru gadu eTwinning vēstnieku tīkls uzņem jaunus dalībniekus, kuri 
gatavi dalīties savā eTwinning pieredzē, iedvesmot skolotājus savā 
mācību darbā izmantot projektu metodi un jēgpilni pielietot 
tehnoloģijas.  

Esam lepni, ka nākamā mācību gadā eTwinning vēstnieku pulkā 
darbosies 24 pedagogi (no tiem 4 jauni), pārstāvot dažādas pilsētas, 
novadus un dažāda veida izglītības iestādes! 

Vēstnieku saraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kas ir eTwinning vēstnieks? 

eTwinning vēstnieks ir pieredzējis pedagogs, eTwinning projektu 
īstenotājs un padomdevējs, kas regulāri dalās savā pieredzē un vada 
nodarbības citiem eTwinneriem. Vēstnieku mērķis ir popularizēt 
eTwinning ideju un izplatīt eTwinning platformā īstenoto projektu 
labās prakses piemērus. 

Ja vēlies uzsākt eTwinning projektu vai meklē padomu tehnoloģiju un 
projektu metodes ieviešanā, sazinies ar kādu no mūsu vēstniekiem! 

 

 
 

Jūnijs 

 
 

https://etwinning.lv/2020-2021-macibu-gada-latvija-darbosies-24-etwinning-vestnieki/


Mācības skolotājiem par veselību 
veicinošiem eTwinning projektiem 

 Ja vēlies apgūt jaunas metodes, kā ar ar eTwinning projekta starpniecību 
mācīt ar veselību saistītās tēmas un veidot starppriekšmetu saikni, līdz 
6.jūlijam piesakies eTwinning mācībām par veselību veicinošiem 
eTwinning projektiem. Nodarbības no 2020. gada 12.līdz 14.augustam 
notiks Siguldā. 

Info un pieteikšanās 
 
 

 

 

 
 
 

Mācības valodu skolotājiem par 
stāstu stāstīšanas metodēm 

Ja vēlies uzzināt, kā ar stāstu veidošanas un jaunrades metodēm motivēt 
savus skolēnus apgūt humanitāros priekšmetus, līdz 5.jūlijam piesakies 
eTwinning mācībām par stāstu stāstīšanas un veidošanas metodēm 
sadarbībā ar Ziedoņa muzeju! Nodarbības no 2020. gada 19.līdz 
21.augustam notiks Siguldā. 

Info un pieteikšanās 
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“Ventspils IT izaicinājums” skolēnus 
aicinās sacensties STEM jomās 

Starptautiskais konkurss radošā tehnoloģiju pielietošanā “Ventspils IT 
izaicinājums” šogad norisināsies jau 5. reizi un, lai arī starta signāls tiks 
dots 2. septembrī, aktīva gatavošanās konkursam notiek jau tagad. Katru 
gadu konkurss tiek veltīts kādai noteiktai tēmai, un šogad tā tiks veltīta 
topošajam Zinātnes un inovāciju centram Ventspilī. Konkursa tēma būs 
cieši saistīta ar tehnoloģiju klātesamību visās dzīves jomās, īpaši izceļot 
dabas zinātnes, inženierzinātnes, matemātiku un tehnoloģijas (STEM). 

Info un pieteikšanās 

 

https://etwinning.lv/macibas-skolotajiem-par-veselibu-veicinosiem-etwinning-projektiem/
https://etwinning.lv/macibas-valodu-skolotajiem-par-stastu-stastisanas-un-veidosanas-metodem-2/
https://etwinning.lv/ventspils-it-izaicinajums-skolenus-aicinas-sacensties-stem-jomas/


Mācības par tiešsaistes un klātienes 
sadarbības metodēm pirmsskolā 

 

Sadarbībā tiešsaistē pirmsskolas vecuma skolēniem liekas neiespējama? 
Līdz 5.jūlijam piesakies eTwinning mācībām “Tiešsaistes un klātienes 
sadarbības metodes pirmsskolas vecuma skolēniem” un iemācīsies, kā to 
izdarīt! Nodarbības no 2020. gada 19.līdz 21.augustam notiks Valmierā. 

Info un pieteikšanās 

 

 

 

 
 
 
 

Mācības par laboratorijas darbu 
izstrādāšanu klātienes un attālinātām 
mācību stundām 

 

Aicinām 8. līdz 12.klases dabaszinātņu un matemātikas mācību jomas 
priekšmetu skolotājus līdz 5.jūlijam pieteikties mācībām “Laboratorijas 
darbi bez laboratorijas”, lai pilnveidotu prasmes plānot, izstrādāt 
nepieciešamos materiālus un vadīt laboratorijas darbus skolēniem, tajā 
skaitā attālināti un bez specializēta aprīkojuma. Mācības no 2020. gada 
13.līdz 15.augustam notiks Jūrmalā. 

Info un pieteikšanās 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiekamies atkal augustā! 
Lai lustīga līgošana un jauki pavadīta vasara, tiksimies atkal augustā! 

P.S. Arī vasaras periodā būsim pieejami gan tiešsaistē, gan telefoniski un 
nepieciešamības gadījumā arī klātienē!  

 
 

Sazinies ar 
mums: 

https://etwinning.lv/macibas-par-tiessaistes-un-klatienes-sadarbibas-metodem-pirmsskola/
https://etwinning.lv/macibas-par-laboratorijas-darbu-izstradasanu-klatienes-un-attalinatam-macibu-stundam/
mailto:info@etwinning.lv

