
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Pieejami materiāli no vebināra par to, 
kā kopā ar skolēniem plānot un 
svinēt Ziemassvētkus tiešsaistē 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros 9.decembrī organizēja vebināru “Kā kopā ar 
skolēniem plānot un svinēt Ziemassvētkus tiešsaistē, kurā eTwinning 
pārstāve Liene Millere parādīja un pastāstīja, 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. 

Video 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? 

Video un prezentācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vebinārā atspoguļotie rīki noderēs ne tikai Ziemassvētku, bet arī citu 
svētku, pasākumu un mācību aktivitāšu (vai projektu) organizēšanai 
tiešsaistē! Ieskaties arī eTwinning sagatavotajā ZOOM spēļu Top10, lai 
uzzinātu, kā svētku pasākumu padarīt vēl interesantāku! 

Decembris 

 
 

https://etwinning.lv/pieejams-video-par-to-ka-kopa-ar-skoleniem-planot-un-svinet-ziemassvetkus-tiessaiste/
https://etwinning.lv/pieejams-video-par-to-ka-kopa-ar-skoleniem-planot-un-svinet-ziemassvetkus-tiessaiste/


eTwinning Zoom spēļu TOP10 
Tiešsaistes spēles nav tikai svētku sastāvdaļa, tās var padarīt par mācību 
procesa sastāvdaļu. Tās var arī uzmundrināt un sniegt tik nepieciešamo 
piederības sajūtu ikvienam. 

Mēs izložņājām interneta dzīles, lai uzzinātu, ko skolotāji visā pasaulē jau 
pamēģinājuši un ko atzinusī par labu esam. Tad nu te ir mūsu favorīti! 
Visas spēles PDF formātā pieejamas šeit. 

Ja nezini, kā iespējot “Grupu istabu” (Breakout rooms) iespēju Zoom 
platformā, ieskaties pamācībā, kā to izdarīt! 

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

Spēles pieejamas 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Skolotājus aicina piedalīties aptaujā 
par izglītības tehnoloģiju 
izmantošanu pandēmijas laikā 

Eiropas zinātnes izglītības kopiena Scientix aicina sākumskolas, 
pamatskolas un vidējās izglītības skolotājus (skolēnu vecums no 3 līdz 21 
gadam) piedalīties tiešsaistes aptaujā par tehnoloģiju izmantošanu 
pandēmijas laikā.  Aptaujas mērķis ir apkopot informāciju par izglītības 
tehnoloģijām, kuras izmantojāt mācību laikā pēc COVID-19 pandēmijas 
uzliesmojuma, par problēmām, ar kurām saskārāties, par pieņemtajiem 
risinājumiem un ieteikumiem, ar kuriem jūs gribētu dalīties. 

Aptauja latviešu valodā pieejama šeit 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

https://etwinning.lv/etwinning-zoom-spelu-top10/
https://www.surveymonkey.com/r/2HDFNPJ?lang=lv


 

Abonē eTwinning YouTube kanālu 
Vai zināji, ka eTwinning ir savs Youtube kanāls, kurā pieejami ne tikai 
vebināru ieraksti, bet arī 2020.gada “Nacionālā eTwinning balva” 
finālistu video, kā arī šogad izveidotie eTwinning projektu atbalsta video! 
Lai video jaunumus uzzinātu pirmais, ienāc YouTube, atrodi mūsu kanālu 
un spied “Abonēt”! 
 
eTwinning YouTube kanāls 

 

 

 

 

 
 

 
eTwinning projekta rokasgrāmata 

Ja Ziemassvētku brīvdienās uznāk vēlme plānot projektu, atceries, ka 
šogad izdota eTwinning projektu rokasgrāmata ar papildinātiem projektu 
piemēriem un IKT rīkiem. Smelies iedvesmu!  

Papildus informācija par projektu īstenošanu un projektu piemēri 
pieejami arī šeit. 

Rokasgrāmata (PDF) 

 

 

 

 

 
Priecīgus Ziemassvētkus! 
Kopā ar eTwinning lielisko vēstnieku komandu esam tev sagatavojuši 
nelielu video sveicienu svētkos! Ieskaties! 

Ziemassvētku video sveiciens  
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Sazinies ar 
mums: 

https://www.youtube.com/user/eTwinninglatvia
https://www.youtube.com/user/eTwinninglatvia
https://www.youtube.com/user/eTwinninglatvia
https://etwinning.lv/projekti/
https://bit.ly/etw_rokasgramata2020
https://youtu.be/janvHg2v2vs
mailto:info@etwinning.lv

