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Latvijas eTwinning jaunumi  

Janvāris 2023 
 

Mēneša fokusā - projekti pirmsskolās 
Sveiks, eTwinning skolotāj! 

Esi sveicināts Jaunajā gadā! Šogad esam turpinājuši savu jauno tradīciju un janvārī esam 

sagatavojuši piedāvājumu tieši pirmsskolām. Ja esi pirmsskolas pedagogs, atbalsta personāls vai 

strādā kā skolas vadības pārstāvis, ieskaties šī mēneša piedāvājumā! Šomēnes paredzēti divi 

vebināri un divi projektu partneru tirdziņi - nacionāls un starptautisks, kā arī dalīsimies ar 

projektu idejām un citiem noderīgiem materiāliem. Seko līdzi un piedalies aktivitātēs! 

Janvāris pamazām uzņem apgriezienus, taču tas nenozīmē, ka arī šis mēnesis nepaskries vēja 

spārniem. Lai gan lielākā daļa aktivitāšu sāksies pēc divām nedēļām, pieteikšanās tirdziņiem noslēdzas 

jau nedēļu pirms to sākuma. Pieteikšanās nacionālajam tirdziņam noslēdzas jau 10. janvārī! Veiksmīgu 

darbošanos! 

Tavs eTwinning Nacionālais atbalsta dienests 
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Atzīmē savā kalendārā nākamos pasākumus! 
17. janvāris - Aicina piedalīties nacionālajā eTwinning projektu 

tiešsaistes tirdziņā pirmsskolām 

Aicina pirmsskolas skolotājus piedalīties tiešsaistes tirdziņā 2023. gada 17. janvārī, kura laikā  būs 

iespējams atrast nacionālo projekta partnerus savām jaunā gada iecerēm. Aicinām piedalīties 

pedagogus gan ar jau izstrādātām projekta idejām, gan arī tos, kuriem ir vēlme darboties, bet trūkst 

idejas un sadarbības partneru. Gaidīti ir gan iesācēji, gan pieredzējuši eTwinning projektu īstenotāji. Šis 

tiešsaistes tirdziņš palīdzēs spert pirmos soļus tuvāk mērķim – īstenot veiksmīgu projektu! 

Pieteikšanās termiņš – 2023. gada 10.janvāris (plkst. 9:00), aizpildot tiešsaistes anketu.  

 

LASI VISU ZIŅU 

18. janvāris - Emociju regulācija un uzvedības problēmas – 

vebinārs pirmsskolu pedagogiem 

eTwinning Nacionālais atbalsta dienests aicina pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, vadību un 

citus interesentus šī gada 18. janvārī plkst. 18.00 piedalīties bezmaksas vebinārā “Kā tikt galā ar 

emocijām pirmsskolā?”, kura galvenās tēmas būs emociju regulācija un uzvedības problēmas 

pirmsskolas vecuma bērniem. Pasākumā ar noderīgu informāciju un piemēriem dalīsies Baiba 

Kalnciema, psiholoģe (Mg.Psych.), pedagoģe (Mg.Paed.), (PhD can.), apzinātības programmas 

īstenotāja bērniem Latvijā un grāmatas “Kāpēc esmu uztraucies?” autore. 

Reģistrācija līdz vebināra sākumam! 

 

LASI VISU ZIŅU 

https://etwinning.lv/pirmsskolas-tirdzins-nac-2023/
https://etwinning.lv/emociju-regulacija-pirmsskolas/
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25. janvāris - Aicina piedalīties vebinārā par eTwinning projektu 

pieredzi pirmsskolā 

Pasākumā pusotras stundas garumā pedagogi varēs iepazīties ar veiksmīgi īstenotiem eTwinning 

sadarbības projektiem pirmsskolās, papildināt savas zināšanas un darba metodes, lai labāk īstenotu 

savus sadarbības projektus. Šis vebinārs būs lieliska iespēja iesācējiem smelties idejas saviem 

eTwinning projektiem. Vebinārā ar savu pieredzi dalīsies trīs dažādu pirmsskolas izglītības iestāžu 

pārstāves. 

Reģistrācija līdz vebināra sākumam! 

 

LASI VISU ZIŅU 

31. janvāris - Aicina piedalīties starptautiskā projektu partneru 

tirdziņā pirmsskolām 

Latvijas Nacionālais atbalsta dienests līdz 24. janvārim aicina pirmsskolu skolotājus, skolotāju palīgus, 

pirmsskolas interešu izglītības skolotājus pieteikties dalībai starptautiskā projektu partneru tirdziņā. 

Tirdziņš organizēts ar mērķi palīdzēt Latvijas skolotājiem darboties radoši un atrast sadarbības 

partnerus Eiropā. Tirdziņš norisināsies 2023. gada 31. Janvārī, tajā piedalīsies skolotāji no Latvijas, 

Igaunijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Serbijas.  

Pieteikšanās termiņš – 2023. gada 24.janvāris (plkst. 9:00), aizpildot tiešsaistes anketu.  

LASI VISU ZIŅU 

https://etwinning.lv/etwinning-projektu-istenosanas-pieredzi-pirmsskola-2023/
https://etwinning.lv/starptautisks-pirmsskolu-tirdzins/
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Atbalsts, uzsākot eTwinning projektu 

Visbiežāk skolotāji projektos iesaistās pa vienam, tādēļ, lai atbalstītu iesācējus un  individuālā ceļa 

gājējus, pagājušajā gadā strādājām pie materiāliem, kas skolotājam būtu noderīgi, uzsākot projektu. 

Pirmā projekta palīdzības komplektā atradīsi visu nepieciešamo, lai radītu labu projekta ideju, pareizi 

saplānotu projekta gaitu un veiksmīgi īstenotu sadarbības projektu. Esam iekļāvušas projekta plānu 

piemērus, aktivitāšu piemērus, labās prakses piemērus un padomus, kā arī informācijas un tehnoloģiju 

rīku apkopojumu. Netrūkst arī noderīgas video pamācības!  

 

PIRMĀ PROJEKTA PALĪDZĪBAS KOMPLEKTS 

Citas eTwinning aktualitātes 
Pieejams video no eTwinning vebināra par e-grāmatu veidošanu 
Decembra vidū eTwinning organizētais vebinārs “Digitālo komiksu un e-grāmatu veidošanas rīki 

mācību procesā un eTwinning projektos” pulcēja plašu skatītāju skaitu. Vebināra vadītāja Anna Beļska 

(eTwinning vēstniece, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolotāja) dalījās savā pieredzē 

dažādu e-grāmatu veidošanā un izmantošanā ikdienas darbā, kā arī eTwinning projektos.  

Skaties vebināra ierakstu mūsu tīmekļa vietnē vai Youtube kanālā! 

LASI VISU ZIŅU 

 

https://etwinning.lv/atbalsts-uzsakot-etwinning-projektu/
https://www.youtube.com/channel/UCpIPfzIUgmBVMHIJietoxvQ
https://etwinning.lv/etwinning-veb-e-gramatas-riki/
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eTwinning kartītes – noderīgs rīks projektu plānošanā 
Projekta plānošanas kartītēs ir atspoguļoti projekta plānošanas posmi no mūsu projektu 

rokasgrāmatas un tām papildus ir pievienoti arī 4 projektu plānu piemēri dažādiem vecumposmiem. 

Tās vislabāk var izmantot, palīdzot projektos nepieredzējušam kolēģim iziet cauri plānošanas 

procesam secīgi neizlaižot posmus. Tad iespējams arī pieredzējušajam kolēģim katrā no posmiem 

padalīties ar savu pieredzi. To ieteicams lietot kopā ar projekta plānošanas lapu, kurā savu projekta 

ideju aprakstīt. 

 

LASI VISU ZIŅU 

 

Projektu plānošana un kā motivēt skolēnus 
Ir noslēdzies 2022./2023. mācību gada pirmais semestris un skolēni dosies brīvlaikā, dodot skolotājam 

laiku un telpu, lai atvilktu elpu un plānotu vai pārplānotu nākamo semestri. Šis eTwinning kopienā ir 

arī tas brīdis, kad daudzi skolotāji uzdrošinās sākt meklēt sadarbības partnerus un plānot eTwinning 

projektus, jo jaunie skolēni ir iepazīti, skolas ritms iedibināts un jaunajā semestrī gribas kaut ko jaunu 

un aizraujošu arī pašam skolotājam. 

 

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/etwinning-kartites-noderigs-riks-projektu-planosana/
https://etwinning.lv/projektu-planosana-un-ka-motivet-skolenus/
mailto:info@etwinning.lv

