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Latvijas eTwinning jaunumi  

Aprīlis 2021 
 

Mēneša fokusā - (iz)vērtēšana 
Sveiks, eTwinning skolotāj! 

Straujiem soļiem tuvojas mācību gada un tādējādi arī daudzu projektu noslēgums, arvien 

aktuālāka kļūst vērtēšana un izvērtēšana. Nav jau gluži tā, ka citā laikā (iz)vērtēšanas jautājums 

nav aktuāls, jo arī projektos vērtēšana un atgriezeniskās saites sniegšana līdzīgi kā mācību procesā 

notiek nepārtraukti, bet projekta noslēguma fāzē tas ir īpaši svarīgi, tāpēc esam izvēlējušies aprīli 

un maijā aktualizēt (iz)vērtēšanas jautājumus. 

27.aprīlī organizēsim nebināru, kurā dalīsimies savā pieredzē projektu vērtēšanā - rādīsim dažādus 

tehniskos risinājumus, kā izvērtēt ne tikai sasniedzamos rezultātus, projekta izvirzītos mērķus, bet arī to, 

kā projekts ietekmējis skolēnu labjūtību un motivāciju. Mūsu pedagoģiskā eksperte Liene ir cītīgi 

pastrādājusi - iztulkojusi vairākus materiālus, kas noderēs ne tikai projektos, bet arī mācību procesā - par 

digitālo portfolio, kā arī 40 refleksijas jautājumus. Piedāvājam arī ieskatīties vebināra ierakstā no 

2020.gada, kurā Oskars Kaulēns stāstīja par atgriezenisko saiti attālinātās mācīšanās procesā. 

Nākamais mēnesis būs īpaši svinīgs - 1.maijā visā Latvijā (un daudzviet citur pasaulē) atzīmēs Darba 

svētkus,  4.maijā klāsim baltus galdautus, lai svinētu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, 

bet 9.maijā pacelsim Eiropas karogus, kā arī sveiksim visas māmiņas. Lai katri no šiem svētkiem nes 

prieku un pozitīvas emocijas mums visiem! 

Tavs eTwinning Nacionālais atbalsta dienests 
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Aicina piedalīties vebinārā par to, kā (iz)vērtēt mācību projektus 

Tuvojas mācību gada un līdz ar to arī daudzu eTwinning projektu noslēgums, kurā nekādi neiztikt bez 

izvērtēšanas. Kā un ko vērtēt, kāpēc vispār nepieciešams izvērtēt projektu un kādus tehniskos risinājums 

tam rast attālinātajā mācību procesā, par to 27.aprīļa vebinārā stāstīs eTwinning pedagoģiskā eksperte 

Liene Millere. Vebinārā runāsim par projektu izvērtēšanas mērķiem, dažādiem paņēmieniem un 

metodēm, kā arī apspriedīsim labākos tehniskos risinājumus izvērtējuma veikšanai tiešsaistē. Tikšanās 

laikā mēs apskatīsim arī kādi ir populārākie projektu izvērtēšanas veidi un tehniskie risinājumi eTwinning 

projektos. 

Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Vebinārs tiks straumēts arī 

Latvijas eTwinning Facebook lapā. 

 

LASI VISU ZIŅU 

Video no vebināra par atgriezenisko saiti mācību procesā 

Vērtēšana un atgriezeniskā saite iet roku rokā. Pagājušā gada 8.aprīlī organizējām vebināru 

“Atgriezeniskā saite attālinātās mācīšanās procesā: iespējas un izaicinājumi”, kurā eTwinning vēstnieks 

un pieredzējis Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolotājs Oskars Kaulēns stāstīja savu pieredzi par 

atgriezeniskās saites sniegšanu un saņemšanu attālinātās mācīšanās procesā. 

Ieskaties vebināra ierakstā un uzzināsi: 1. kas ir atgriezeniskā saite un kāda ir tās nozīme attālinātajā 

mācību procesā? 2. kādi ir izaicinājumi un iespējas atgriezeniskās saites sniegšanā attālinātajā mācību 

procesā? 3. kā sniegt un saņemt atgriezenisko saiti attālinātā mācību procesā?

 

LASI VISU ZIŅU 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpcumrrD8uGNNtdTA1QDGiU-TWpDM1f-Ii
https://etwinning.lv/aicina-piedalities-vebinara-par-to-ka-izvertet-macibu-proejktus/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-atgriezenisko-saiti-attalinatas-macisanas-procesa/
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 eTwinning portāla aktualitātes 
Tiešsaistes kurss par medijpratību un dezinformāciju 
Ja Tevi interesē, kā medijpratības un dezinformācijas tēmas paskaidrot un par tām interesanti mācīt 

saviem skolēniem, piesakies dalībai eTwinning Live tiešsaistes kursā “Fake or Real – A journey through 

Disinformation and Media Literacy in eTwinning projects”, kas sākas 3.maijā!  

Kursā uzzināsi un iemācīsies: 

● Kā būt atbildīgiem sociālo mediju un digitālo rīku lietotājiem 

● Kā atšķirt viltus ziņas no patiesām informācijas meklēšanā 

● Kā Izmantot eTwinning projektos apgūtās metodes mācību procesā 

● Kā sniegt padomus un ieteikumus jaunākiem skolēniem un viņu vecākiem 

● Kā integrēt medijpratību un dezinformāciju eTwinning projekta aktivitātēs. 

 

LASI VISU ZIŅU 

Tiešsaistes semināri eTwinning Live portālā 
Vai zināji, ka arī  eTwinning Live platformā aktīvo notiek tiešsaistes semināri?. Saite uz pieteikšanos ir 

katra etwinning.net portālā reģistrētā dalībnieka eTwinning Live vides sadaļā “profesionālā pilnveide” 

.eTwinning Live tiešsaistes semināros ir tikai 200 vietas, tāpēc pieteikties tam var 30 minūtes pirms 

pasākuma sākuma! 

Tuvākie tiešsaistes semināri: 

● “eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom - finding partners for 

eTwinning projects” - 27 aprīlī 18:00 -19:30 (pēc Latvijas laika) 

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-etwinning-live-tiessaistes-kursa-par-medijpratibu-un-dezinformaciju/
https://live.etwinning.net/professionaldevelopment/onlineseminar/185733
https://live.etwinning.net/professionaldevelopment/onlineseminar/185733
mailto:info@etwinning.lv

