
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Aicina piedalīties vebinārā par to, kā 
kopā ar skolēniem plānot un svinēt 
Ziemassvētkus tiešsaistē 
Svētku gaidīšanas un vēl jo vairāk svinēšanas laiks mums visiem ir īpašs. 
Kaut arī šogad daudzās skolās visticamāk izpaliks Ziemassvētku eglītes 
dekorēšana, kopīgs pasākums klātienē ar Ziemassvētku vecīti, 
saldumiem un dāvanām, arī tiešsaistē ir iespējams saplānot un 
noorganizēt svētkus gan sev, gan skolēniem. 9.decembrī piedalies 
eTwinning vebinārā Lienes Milleres vadībā un uzzini, kā tik vienkāršus 
bezmaksas tiešsaistes rīkus kā Whiteboard.fi, MyAdvent.net un 
Tricider.com izmantot, lai kopīgi vienotos par svētku aktivitātēm un 
tiešsaistē tās noorganizētu. 

Vebinārā uzzināsi: 

 Ko iesākt ar klasē vientuļi skumstošo adventes kalendāru? 

 Kā kopīgi izdomāt dažādas aktivitātes, par tām vienoties un 
sadalīt pienākumus? 

 Ko jautru var darīt kopīgi tiešsaistē svinot svētkus? 

Informācija un pieteikšanās 

 

Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. 
Aizpildot vebināra reģistrācijas anketu, dalībnieks saņems e-pastu ar 
apstiprinājumu un saiti uz vebināru. Saite ir aktīva tikai vebināra 
norises laikā. Vebinārs tiks straumēts arī Latvijas eTwinning Facebook 
lapā. 

Novembris 

 
 

https://etwinning.lv/aicina-piedalities-vebinara-par-to-ka-kopa-ar-skoleniem-planot-un-svinet-ziemassvetkus-tiessaiste/
https://etwinning.lv/aicina-piedalities-vebinara-par-to-ka-kopa-ar-skoleniem-planot-un-svinet-ziemassvetkus-tiessaiste/


Jauni skaidrojoši video par 
eTwinning projektu īstenošanu 
eTwinning projekta īstenotāju  atbalstam kopā ar eTwinning vēstniekiem 
Edīti Sarvu (Limbažu Valsts ģimnāzija) un Oskaru Kaulēnu (Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija) esam izveidojuši 3 video: 

 Kas ir eTwinning mācību projekts un kā to īstenot? 

 eTwinning projekta vērtēšanas kritēriji 

 eTwinning projekta plānošana (Edīte un Oskars modelē projekta 
plānošanu) 

Ceram, ka šie video palīdzēs rast atbildes uz dažādiem ar projektu 
metodi saistītiem jautājumiem un iedvesmos uzsākt jaunus projektus! 

Informācija un video 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Pieejams video no vebināra par 
TwinSpace iespējām 

Noskaties 12.novembra eTwinning vebināra video ierakstu, lai uzzinātu: 

 Kas ir projekta tiešsaistes platforma TwinSpace? 

 Kā reģistrēt eTwinning projektu un sākt darbu TwinSpace vidē? 

 Kā TwinSpace platformā veidot aktivitāšu lapas un projekta 
žurnālu, pievienot materiālus un kā iegult ārējo saturu? 

 TwinSpace lomas un to iespējas (administrators, skolotājs, 
skolēns, viesis) 

 Kā izmantot TwinSpace rīkus (forumu, ziņojumu sienu, 
balsošanu)? 

 TwinSpace drošības uzstādījumi 
 

Vebināra ieraksts 
 
 
 

 

 
 

 

 

https://etwinning.lv/jauni-skaidrojosi-video-par-etwinning-projektu-istenosanu/
https://etwinning.lv/pieejams-video-no-vebinara-par-projekta-tiessaistes-platformas-twinspace-iespejam/


Padomi no TwinSpace kursa par 
dalību tiešsaistes kursos 
Novembrī noslēdzās tiešsaistes kurss “TwinSpace iespējas un ne tikai”, 
kuru uzsāka 68 skolotāji, no tiem kursu sekmīgi pabeidza 46 dalībnieki 
jeb ~ 68%. Tas ir pārsteidzoši labs rādītājs un demonstrē Latvijas 
skolotāju motivāciju mācīties.  Esam apkopojuši dalībnieku pieredzi. 
Ieskaties, lai apskatītu dažus padomus, ja vēlies uzsākt mācības 
bezmaksas pašmācības tiešsaistes kursos! 
 
Padomi un dalībnieku atziņas par kursu 

 

 

 

 

 

 
Sveicam eTwinning Eiropas 
kvalitātes sertifikātu ieguvējus! 

Kā katru gadu, arī šoruden veiksmīgākie eTwinning projekti visā Eiropā 
tiek apbalvoti ar eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu. No Latvijas 
eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu saņem 30 projekti (33 sertifikāti), 
kas īstenoti iepriekšējā mācību gadā. Apsveicam! 

Eiropas kvalitātes sertifikāta ieguvēju saraksts  

 

 

 

 

 
Tavs virtuālais adventes kalendārs 
Tuvojoties gada lielākajiem svētkiem, esam izveidojuši virtuālo 
eTwinning adventes kalendāru, kurā katru dienu no 1. līdz pat 
24.decembrim varēs iedvesmoties un varbūt arī šo to jaunu uzzināt! 

Apskati kalendāru!  
 

 

Sazinies ar 
mums: 

Sazinies ar 
mums: 
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