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Latvijas eTwinning jaunumi  

Decembris 2022 
 

Mēneša fokusā - Svētki 
Sveiks, eTwinning skolotāj! 

Līdz Ziemassvētkiem palikušas divas nedēļas! Gads ir paskrējis nemanot, darba pavisam noteikti 

nav trūcis, tāpat kā dažāda veida pārmaiņas mūsu dzīvēs. Jā, iemācīties jauno un pierast pie jaunā 

nav viegls uzdevums, taču mēs eTwinning nacionālajā atbalsta dienestā zinām, ka tu to vari! Mēs 

zinām, ka esi radošuma, drosmes un apņēmības pilns! Paldies, ka esi bijis kopā ar mums šī gada 

laikā. Mēs ceram, ka arī turpmāk varēsim sadarboties ar tevi, lai nodrošinātu interesantāku un 

daudzveidīgāku darba vidi tev un taviem skolēniem! 

Pašā gada izskaņā aicinām tevi piedalīties vebinārā par e-grāmatu rīkiem, to veidošanu un iekļaušanu 

projektos un mācību darbā. Atgādinām arī, ka līdzīgi kā pagājušajā gadā, 2023.gada janvārī piedāvāsim 

aktivitātes pirmsskolu pedagogiem, tāpēc pievērs uzmanību informācijai sociālajos tīklos, tīmekļa 

vietnē un lasi ziņu lapu, kur publicēsim visu aktuālo informāciju par to, kas plānots. 

Novēlam visiem patīkamus, siltus un mierpilnus Ziemassvētkus un radošu Jauno gadu! 

Tavs eTwinning Nacionālais atbalsta dienests 
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Aicina piedalīties vebinārā par dažādiem e-grāmatu 

veidošanas rīkiem 

E-grāmata ir lielisks eTwinning sadarbības projekta gala produkts, pie kura var strādāt dažāda vecuma 

skolēni. Internetā piedāvāto rīku klāsts ir plašs, tāpēc katrai vecuma grupai un skolotāja prasmēm ir 

iespējams atrast vispiemērotāko. Šī vebinārā dalībnieki apgūs vienkāršāko, vidēji sarežģītu un 

advancētāku rīku e-grāmatu un komiksu veidošanai, t.i. Storyjumper, BookCreator un Pixabay. Vebināra 

mērķis ir izpētīt rīku piedāvātās iespējas, izanalizēt rīku priekšrocības un trūkumus, pastāstīt par 

sadarbības iespējām un parādīt gatavu darbu piemērus. Vebināru vada eTwinning vēstniece un J. 

Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Anna Beļska. 

LASI VISU ZIŅU 

Citas eTwinning aktualitātes 
Pieejams ieraksts no vebināra par kursa “Projekta darbs” 

īstenošanu kā eTwinning projektu 

23. novembrī, eTwinning vēstniece, Limbažu Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe  Edīte Sarva dalījās 

ar savu pieredzi  par starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs” īstenošanu eTwinning sadarbības 

projekta ietvaros. Vebinārā ilustrēts, kā skolēniem veicās, kādi bija klupšanas akmeņi, kas izdevās un 

kāpēc īstenot kursu kā eTwinning sadarbības projektu ir laba ideja. 

LASI VISU ZIŅU 

https://etwinning.lv/vebinars-e-gramatu-riki/
https://etwinning.lv/pieejams-ieraksts-no-vebinara-par-kursa-projekta-darbs-istenosanu-ka-etwinning-projektu/
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Noslēdzies TwinSpace kurss jaunajā eTwinning platformā 

Šī gada 2. decembrī noslēdzās tiešsaistes kurss “TwinSpace iespējas un ne tikai” jaunajā eTwinning 

vietnē – Eiropas Skolu izglītības platformā. Kursu uzsāka 57 skolotāji, no kuriem kursu sekmīgi pabeidza 

34  dalībnieki jeb ~ 60%. 

 

LASI VISU ZIŅU 

 

Latvijas eTwinning projekts – paraugs Eiropai 

Līdzīgi kā par pagājušā gada tēmu, arī šogad ir tapusi eTwinning grāmatas, kurā atspoguļots svarīgākais 

par gada tēmu – Jauno Eiropas Bauhaus. Šoreiz grāmata ir atšķiras ar to, ka pamatā sastāv no veiksmīgi 

īstenotu eTwinning sadarbības projektu piemēriem, kuru starpā ir arī projekts no Latvijas! 

Paldies eTwinning vēstniecei un Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” vadītājai Kristīnai 

Bernānei, kā arī “Mežmaliņas” komandai par aktīvo darbu eTwinning projektos! 

 

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/pieejams-ieraksts-no-vebinara-par-kursa-projekta-darbs-istenosanu-ka-etwinning-projektu/
https://etwinning.lv/latvijas-etwinning-projekts-paraugs-eiropai/
mailto:info@etwinning.lv

