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SKOLOTĀJUS AICINA PIETEIKTIES KURSAM PAR SKOLĒNU KRITISKĀS 

DOMĀŠANAS UN ARGUMENTĀCIJAS PRASMJU ATTĪSTĪŠANU 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīklā eTwinning 
aicina sociālo un humanitāro priekšmetu skolotājus pieteikties dalībai profesionālās 
kompetences pilnveides kursam „Mācību metodes un eTwinning sadarbības projekti 
skolēnu kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstīšanai”. Kursā notiks divas 
apmācību sesijas klātienē – no 2016. gada 2. līdz 3. decembrim un no 2017. gada 3. līdz 
4. februārim. Pieteikšanās termiņš – šī gada 20. novembris, aizpildot pieteikuma anketu 
tiešsaistē http://bit.ly/anketa_pirmskola_etw. Kurss ir bezmaksas.  
 
Kursu vadīs Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktora vietnieks metodiskajā darbā, politikas un 
tiesību skolotājs, eTwinning vēstnieks, programmas “Iespējamā misija” absolvents Oskars 
Kaulēns un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas ekonomikas un dabaszinību skolotājs, programmas 
“Iespējamā misija” absolvents Pēteris Ozols. 
 
Kursa laikā skolotāji apgūs praktiskās metodes un paņēmienus, kas palīdzēs mācību stundās 
īstenot produktīvu un patstāvīgu mācīšanos, kā arī sadarbībā ar citu priekšmetu skolotājiem 
īstenot eTwinning projektus. Nodarbībās tiks izmantoti humanitāro un sociālo mācību priekšmetu 
piemēri, taču piedāvātās metodes un paņēmieni ir pielietojami dažādu mācību priekšmetu 
apguvē. 
 
Nodarbībās skolotāji iemācīsies: 

• Kā mācību darbā ar skolēniem var izmantot daudzveidīgus lasīšanas uzdevumus un 
radošos darbus;  

• Kā stundās izmantot dažādas diskusiju metodes un debates;  
• Kā dažādu skolu un mācību priekšmetu skolotāju starpā plānot un īstenot eTwinning 

sadarbības projektus. 
 
Dalībnieki: skolotāji ar vēlēšanos veidot sadarbības projektus 
Tēma: „Mācību metodes un eTwinning sadarbības projekti skolēnu kritiskās domāšanas un 
argumentācijas prasmju attīstīšanai” 
Laiks: 1. apmācību sesija klātienē – no 2016. gada 2. līdz 3. decembrim,  
2. apmācību sesija klātienē – no 2017. gada 3. līdz 4. februārim 
Vieta: SemaraH Hotel Lielupe, Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala 
Darba valoda: latviešu 
Dalībnieku skaits: 24 
 
Prasības pretendentiem: 

• sociālo vai humanitāro priekšmetu skolotājs (5.–12. klasē) 
• reģistrējies www.etwinning.net 
• ir interese īstenot eTwinning projektus 
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• gatavs piedalīties visās kursa aktivitātēs (2 apmācību sesijas klātienē un patstāvīgie darbi 
mājās) 

• Uz apmācību sesijām līdzi jāņem portatīvais dators un mācību priekšmeta tematiskais 
plāns (var būt arī elektroniski). 

 
Kursā paredzētas divas apmācību sesijas klātienē, lai skolotājiem pēc pirmās sesijas būtu iespēja 
praktiski izmēģināt nodarbībās apgūtās metodes un paņēmienus un otrajā – reflektēt par 
paveikto. Patstāvīgo uzdevuma veikšana būs obligāts nosacījums, lai saņemtu apliecību par 
pedagoga profesionālās pilnveides 30 stundu A programmas apguvi. Veicamais uzdevums būs 
praktisks – mācību procesā skolā izmēģināt sesijas laikā apgūtās metodes un uz nākamo sesiju 
līdzi paņemt skolēnu radošo darbu piemērus un pieredzes stāstus, ar kuriem iepazīstināt kolēģus. 
Apliecības saņems tie dalībnieki, kas 100% piedalīsies abās klātienes sesijās un veiksmīgi 
izpildīs patstāvīgo uzdevumu. 
 
Kursa programma: http://bit.ly/prog_debates  
Plašāka informācija par kursu: http://bit.ly/info_debates  
 
eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 
Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot 
kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu 
jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, 
izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas 
rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides 
pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies vairāk 
nekā 400 000 skolotāju. Informācija par citiem eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv. 

 

Informāciju sagatavojusi: 
Baiba Suseja 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore  
(eTwinning komunikācijas jautājumos) 
Mūkusalas iela 41 (2. stāvs), Rīga, LV-1004, Latvija 
Tālr.: +371 67358067 
Mob.: +371 26052828 
www.etwinning.lv 
 


