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Latvijas eTwinning jaunumi  

Februāris 2021 
 

Mēneša fokusā - sadarbība tiešsaistē 
Sveicināts, lieliskais skolotāj! 

Pētot un vērtējot gan Latvijas skolotāju, gan citu valstu skolotāju pieredzi eTwinning projektos, esam 

pamanījuši, ka projektos skolas biežāk darbojas paralēli, pildot uzdevumus, par kuriem ir vienojušies, 

un mazāk savstarpēji sadarbojas. Tāpēc izlēmām šoreiz fokusēties tieši uz sadarbību tiešsaistē. Esam 

čakli pastrādājuši, organizējot dažādus vebinārus par šo tēmu, gan arī ievietojuši īsu rakstu ar 

svarīgākajiem jautājumiem, kurus ņemt vērā, organizējot asinhronu grupu darbu. Izskati mūsu 

veikumu, iespējams, atradīsi sev ko noderīgu!  

Šogad visas eTwinning saimes lielā gada tēma ir “Medijpratība”, tāpēc marta mēnesī esam 

ieplānojuši daudz interesantu tēmu tieši par to. Apskati mūsu piedāvājumu un piesakies uz to, 

kas tevi interesē visvairāk! 

Tavs eTwinning Nacionālais atbalsta dienests 
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Video un materiāli no vebināra par to,  

kā organizēt grupu darbu tiešsaistē 

13.janvārī eTwinning kopā ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāju un Skola2030 eksperti Agitu Ozoliņu 

organizēja vebināru, kurā apskatīja gan grupu darbu teorētisko pamatu, gan praktiskos piemērus, kā 

organizēt grupu darbu tiešsaistē. Noskaties video vai lejupielādē vebināra prezentāciju un 

ieskaties praktiskajos materiālos, lai smeltos idejas arī savām mācību stundām! Ieskaties arī 

mūsu sagatavotajos ieteikumos, kā organizējot asinhronu grupu darbu. 

 

LASI VISU ZIŅU 

Video no vebināra par eTwinning projektu īstenošanu sākumskolā 

10.februārī eTwinning organizēja vebināru, kurā Kalnciema vidusskolas izglītības metodiķe un 

eTwinning vēstniece Inese Zvaigznone dalījās pieredzē, kā attālinātā mācību procesā skolēni 

sadarbojas tiešsaistes mācību projektos. 

Noskaties video ierakstu un uzzini, kā sākumskolā izmanto projektu metodi, kā iesaistīt 

skolēnus projekta idejas attīstīšanā un kā skolēniem tiešsaistē sadarboties starpskolu grupās. 

Iespējams, ka Ineses projekts tevi iedvesmos uzsākt savu projektu. 

 

LASI VISU ZIŅU 

Video no vebināra par Google Diska un ClassDojo rīku 

izmantošanu 

27.janvārī eTwinning organizēja vebināru, kurā pedagoģiskā eksperte Liene Millere pastāstīja un 

praktiski parādīja, kā kopdarbam tiešsaistē izmantot Google Disku un kā uzdevumiem un saziņai ar 

vecākiem (sākumskolā) izmantot ClassDojo rīku. 

Noskaties video ierakstu un uzzini, kā Googke Diskā izveidot dažāda veida kopdarba 

dokumentus, kā arī uzzini kā veidot/ uzdot uzdevums ar ClassDojo. 

 

LASI VISU ZIŅU 

https://etwinning.lv/asinhrono-grupu-darba-planosana/
https://etwinning.lv/pieejams-video-un-materiali-no-vebinara-par-to-ka-organizet-grupu-darbu-tiessaiste/
https://etwinning.lv/pieejams-video-no-vebinara-par-etwinning-projektu-istenosanu-sakumskola/
https://etwinning.lv/pieejams-video-no-vebinara-par-to-ka-tiessaistes-sadarbibai-izmantot-google-disku-un-classdojo-riku/
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Aktuāli nākošajā mēnesī 

 

Piedalies eTwinning medijpratības mēneša aktivitātēs! 

Martā aktualizēsim medijpratības tēmu – aktivitātes par šo tēmu notiks ne tikai Latvijā, bet arī visā 

Eiropā.  Seko līdzi ziņām www.etwinning.lv vai mūsu profilos Facebook un Twitter, lai uzzinātu sīkāk!  

Medijpratība ir izaicinājums visām skolām, tāpēc gribam aicināt visus, kam ir izdevusies lieliska 

aktivitāte, metode, paņēmiens vai stunda, dalīties pieredzē ar citiem skolotājiem. Piedāvāsim vietu, 

laiku un tehnisko atbalstu, kā arī apliecinājumu par to, ka dalījāties ar pieredzi mūsu organizētajā 

tiešsaistes pasākumā. Ja tev ir vēlme un saturs ar ko dalīties, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu. 

Piedalies kādā no mūsu medijpratības vebināriem: 

      

03.marts 

17:00 – 18:00 

“Informācijas 

meklēšana, 

avoti un to 

analīze” 

Nika 

Aleksejeva 

Reģistrējies 

09.marts 

18:00 – 19:00 

“Sociālo 

mediju 

burbuļi” 

 

Nika 

Aleksejeva 

Reģistrējies 

16. marts 

18:00 – 19:00 

“Domāšanas 

kļūdas, kas 

mums katram 

traucē būt 

racionāliem” 

Mārtiņš Hiršs 

Reģistrējies 

23. marts 

18:00 – 19:00 

“Digitālais 

nospiedums” 

 

 

Klinta 

Ločmele 

Reģistrējies 

24. marts 

18:00 – 19:00 

“Emocijas 

tiešsaistes 

vidē” 

 

Nils 

Konstantinovs 

Reģistrējies 

25.marts  

18:00 – 19:00 

“Medijpratība 

manā skolā - 

pieredzes 

stāsti” 

Tiks  

precizēts 

Reģistrējies 

http://www.etwinning.lv/
https://www.facebook.com/etwinninglatvia
https://twitter.com/eTwinningLV
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhd9amQyURh4YVol7z3GOjRIyzH-J33HgkTZoFO8Z46NW7Og/viewform
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpf-2qrTIrEtHtS4l-Dn1T45CN_ewIzLR4
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErfu6hqzwqEtPDPSwCYZjuwFzobBlu3hb_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0oceGrrjwrHN3zxY2oATXJey94G8h8eZLm
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpfu-trjwsGdOR_AX17EryxTfSPHKk1W9Y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdeygqzkvHdE4MX0NDNhJygml7_4VVkFI
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucO-spz4iH9ZJq8iEm9Xsc5cRRLPZDEWP
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Piesakies mācībām! 

Aicina piedalīties starptautiskā tiešsaistes kursā par eTwinning 

projektu īstenošanu 
Ja vēlies uzsākt starptautisku eTwinning projektu par medijpratības tēmu kopā ar skolotājiem no 

Serbijas un Jordānijas, iemācīties jaunus rīkus projekta īstenošanai un sadarbībai tiešsaistē, kā arī 

uzzināt šo valstu skolotāju pieredzi pašvadītas mācīšanās organizēšanā, līdz 1.martam piesakies 

eTwinning starptautiskam tiešsaistes kursam!  

Kurss ir bezmaksas. Pieteikšanās termiņš 2021.gada 1.marts (plkst 09:00), aizpildot tiešsaistes 

anketu. Katrs dalībnieks aizpilda savu anketu, arī ja piesakās vairāki no vienas iestādes. 

 

LASI VISU ZIŅU 

 

www.etwinning.lv 
 

Ja vēlies atteikties no mūsu sūtītās ziņu lapas,  

sūti "atteikties no ziņu lapas" uz info@etwinning.lv! 

 

 

https://etwinning.lv/aicina-piedalities-starptautiska-tiessaistes-kursa-par-etwinning-projektu-istenosanu/
mailto:info@etwinning.lv

