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Latvijas eTwinning jaunumi  

Marts 2021 
 

Mēneša fokusā - medijpratība 
Sveiks, eTwinning skolotāj! 

Visu marta mēnesi mēs, eTwinning komanda Latvijā, kā arī mūsu kolēģi visā Eiropā centāmies 

aktualizēt medijpratības tēmu. Iespējams, ka pamanīji Eiropas eTwinning kampaņu, ko atklāja 

ES Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela, iesaistījies 

eTwinning Live “Medijpratības un dezinformācijas” grupā vai arī piedalījies kādā no mūsu 

organizētajiem medijpratības vebināriem. Atgādinām, ka visi vebināru ieraksti pieejami mūsu 

tīmekļa vietnē, Facebook lapā, kā arī YouTube kanālā! Izmanto un dalies ar kolēģiem! 

 Par spīti tam, ka šis pavasaris mums visiem ir grūts un izaicinājumu pilns, ceram, ka mūsu vebināri un 

pieejamie materiāli kaut nedaudz palīdz jums mācību procesā un dod iedvesmu darboties! 

Lai priecīgas un saulainas Lieldienas, kā arī spēka pilns atlikušais darba cēliens! 

Tavs eTwinning Nacionālais atbalsta dienests 

 

 

https://groups.etwinning.net/151326/home
https://etwinning.lv/visi-vebinaru-ieraksti/
https://www.facebook.com/etwinninglatvia
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi6IZxr4SxkoXxKGwjHyeUl0vNZHf8S2L
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eTwinning medijpratības vebināru ieraksti un materiāli 

Medijpratības mēnesī centāmies aptvert visdažādākās medijpratības tēmas – sākām ar pašiem 

pamatiem (informācijas avotiem) un to, kā uzticēties avota patiesumam, tad pievērsāmies 

informācijas burbuļiem. Jūsu īpašu interesi izraisīja mūsu vebinārs par domāšanas kļūdām. Ieskaties 

SceptiCafe piedāvātajos materiālos par medijpratību! Digitālā nospieduma tēma daudziem izrādījās 

jaunumus, bet visnoderīgākais daudziem šķita vebinārs par pusaudžu emocijām tiešsaistē. 

Noslēgumā “eTwinning Skolu” pedagogi dalījās medijpratības pieredzē. Sirsnīgs paldies “eTwinning 

Skolu” pedagogiem I.Lielkalnei, I.Ābolai, S.Trošinai un I.Veidmanei, kas piekrita dalīties pieredzē par 

medijpratības tēmu īstenošanu savās iestādēs! Noteikti ieskatieties noslēguma vebināra materiālos – 

tur pieejams gan fantastisks eDrošības noteikumu piemērs, gan materiāli cīņai gan ar viltus ziņām, 

gan noderīgas saites pirmsskolām. 

 

Medijpratības vebināru materiāli pieejami: 

 

      

3.marta 

vebinārs 

“Informācijas 

meklēšana, 

avoti un to 

analīze” 

 

 

Nika 

Aleksejeva 

Ieraksts un 

materiāli 

9.marta 

vebinārs 

“Informācijas 

burbuļi” 

 

 

 

 

Nika 

Aleksejeva 

Ieraksts un 

materiāli 

16. marta 

vebinārs 

“Domāšanas 

kļūdas, kas 

mums katram 

traucē būt 

racionāliem” 

 

Mārtiņš  

Hiršs 

Ieraksts un 

materiāli 

23. marta 

vebinārs 

“Digitālais 

nospiedums” 

 

 

 

 

Klinta 

Ločmele 

Ieraksts un 

materiāli 

24. marta 

vebinārs 

“Emocijas 

tiešsaistes 

vidē” 

 

 

 

Nils 

Konstantinovs 

Ieraksts un 

materiāli 

25.marta  

vebinārs 

“Medijpratība 

manā skolā - 

pieredzes 

stāsti” 

 

 

eTwinning 

Pedagogi 

Ieraksts un 

materiāli 

https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2021/03/avoti_2021.pdf
https://skepticafe.lv/materiali/
https://drive.google.com/file/d/1Yuenaq-XZuhagj3k5jpLHPXP_hDYjdVO/view
https://rebaltica.lv/2021/01/ka-parbaudit-vai-facebook-profila-bilde-ir-ista/
https://etwinning.lv/materiali-un-video-no-vebinara-par-informacijas-avotiem/
https://etwinning.lv/materiali-un-video-no-vebinara-par-informacijas-avotiem/
https://etwinning.lv/materiali-un-video-no-vebinara-par-informacijas-avotiem-2/
https://etwinning.lv/materiali-un-video-no-vebinara-par-informacijas-avotiem-2/
https://etwinning.lv/materiali-un-video-no-vebinara-par-domasanas-kludam/
https://etwinning.lv/materiali-un-video-no-vebinara-par-domasanas-kludam/
https://etwinning.lv/materiali-un-video-no-vebinara-par-digitalo-nospiedumu/
https://etwinning.lv/materiali-un-video-no-vebinara-par-digitalo-nospiedumu/
https://etwinning.lv/materiali-un-video-no-vebinara-par-pusaudzu-emocijam-tiessaiste/
https://etwinning.lv/materiali-un-video-no-vebinara-par-pusaudzu-emocijam-tiessaiste/
https://etwinning.lv/aicina-piedalities-vebinara-par-to-ka-etwinning-skolas-skolas-maca-medijpratibu/
https://etwinning.lv/aicina-piedalities-vebinara-par-to-ka-etwinning-skolas-skolas-maca-medijpratibu/
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Šogad 22 izglītības iestādēm Latvijā piešķir  

“eTwinning Skola” statusu 

Kopš 2018.gada eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls skolām, kurās darbojas aktīva skolotāju 

komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, 

piešķir “eTwinning Skola” statusu. Šogad “eTwinning Skola” statusu pēc rūpīgas atlases uz diviem 

gadiem saņēma 22 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes (dažas 

saņem atkārtoti, citas – pirmo reizi): 

● Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde 

“Sprīdītis” (saņem pirmoreiz) 

● Austrumlatvijas Tehnoloģiju 
vidusskola (saņem pirmoreiz) 

● Bauskas Valsts ģimnāzija (saņem 

pirmoreiz) 
● Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas 

izglītības iestāde (saņem pirmoreiz) 
● Dundagas vidusskola (saņem 

pirmoreiz) 

● Jaunjelgavas vidusskola 
● Jaunpiebalgas vidusskola 

● Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

Barkavas struktūrvienība (saņem 

pirmoreiz) 
● Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Zvaniņš” 

● Kalnciema vidusskola 

● Liepājas Līvupes pamatskola – 
attīstības centrs (saņem pirmoreiz) 

● Majoru vidusskola (saņem pirmoreiz) 

● Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde 
“Mežmaliņa” 

● Priekuļu vidusskola (saņem pirmoreiz) 

● Pumpuru vidusskola 

● Pļavniekkalna sākumskola (saņem 

pirmoreiz) 
● Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Vārpiņa” (saņem pirmoreiz) 

● Saulkrastu vidusskola 

● Siguldas pilsētas vidusskola 
● Valmieras Viestura vidusskola 

● Vangažu vidusskola 
● Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde 

“Pasaka” (saņem pirmoreiz)

Apsveicam skolas un novērtējam skolotāju, skolēnu un skolas vadības ieguldījumu! 

 

LASI VISU ZIŅU 

https://etwinning.lv/sogad-22-izglitibas-iestadem-latvija-pieskir-etwinning-skola-statusu/
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Noderīgi 
Materiāli no TwinSpace kursa 
Šī gada 21. februārī noslēdzās tiešsaistes kurss “TwinSpace iespējas un ne tikai”, kura ietvaros 

dalībnieki iepazina ne tikai TwinSpace, bet arī tos IKT rīkus, kuri ir bijuši populāri eTwinning skolotāju 

vidū. Visus rīkus esam apkopojuši Tricider vidē, kur skolotāji ievietoja savus komentārus par šiem 

rīkiem un pievienoja arī savus rīkus. Sarakstu un komentārus vari apskatīt šeit. 

Kopīgi ar dalībniekiem izveidojām arī noderīgo vārdu vārdnīcu, kuri palīdz orientēties dažādās IKT 

vietnēs un rīkos, kuros saturs ir angļu valodā. 

Izveidojām arī kritērijus un jautājumu, kas jāņem vērā, meklējot un izvēloties kādu IKT rīku. Tie 

pieejami šeit. 

 

LASI VISU ZIŅU 

 

www.etwinning.lv 
 

Ja vēlies atteikties no mūsu sūtītās ziņu lapas,  

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

 

 

https://www.tricider.com/brainstorming/2wdf9PmaFK7
https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2021/03/Noderigo-vardu-vardnica.pdf
https://etwinning.lv/veiksmigi-nosledzies-jau-otrais-tiessaistes-kurss-par-twinspace-lietosanu/
https://etwinning.lv/veiksmigi-nosledzies-jau-otrais-tiessaistes-kurss-par-twinspace-lietosanu/
mailto:info@etwinning.lv

