
 
 
 

 
 
 

Aicinājums piedalīties inovatīvā Minecraft Education tiešsaistes 
PROGRAMMĀ! 

 
Starptautiskā Inovāciju skola veic bērnu apmācību dažādās interešu izglītības nodarbībās - 
tehnoloģiju apguvi (robotika, programmēšana), kā arī pasaules izzināšanu ar mūsdienīgu un 
bērniem aktuālu tehnoloģiju palīdzību. 2020.gada izskaņā Stokholmas un Londonas latviešu 
skolās īstenojām līdzīgas Minecraft Education nodarbību programmas, kas ir vērstas uz 
kulturālo un tehnisko mācīšanos.  
 

https://inovacijuskola.lv  
   https://www.facebook.com/ininin.tech 

 
Sadarbībā ar Amerikas savienoto valstu vēstniecību Latvijā, izstrādāta unikāla tiešsaistes 
nodarbību programma, kas ietver kulturālo un tehnoloģisko mācīšanos. Nodarbības notiek 
Minecraft Education platformā un tajās piedalās 50 Latvijas skolēni un 50 latviešu diasporas 
skolēni ASV. Programmas izstrādē piedalās gan pedagogi no Latvijas, gan ASV dzīvojoši 
pedagogi ar Latvijas saknēm.  
 

 
Kā tiks organizētas nodarbības? 

 
  
Tiešsaistes nodarbībās bērni kopā ar skolotāju, 
veic aizraujošas aktivitātes Minecraft Education 
platformā jeb spēles vidē. Aktivitātēs bērni apgūst 
jaunas zināšanas un prasmes, par sekojošām 
tēmām:  

 Latvijas / ASV ģeogrāfija; 
 Kultūra un tradīcijas Latvijā/ ASV;  
 Latviešu valoda; 
 Programmēšana; 
 Dizains un māksla; 
 Sociālā uzvedība virtuālā vidē un darbs 

komandās ar vienaudžiem.  
 

 
Dalībnieku vecums: 9 – 13 gadi 
Nodarbību realizācijas laiks: Marts 2021 – Jūnijs 2021 
Nodarbību biežums: 1 reizi / nedēļā sestdienās  
(aptuvenais nodarbību laiks skolēniem ASV plkst. 10.00 – 12.00, skolēniem Latvijā plkst. 
17.00 – 19.00) 
Nodarbības ilgums: 60 minūtes 
Līdzmaksājums: programmu daļēji finansē ASV vēstniecība, taču vecāku ikmēneša 
līdzmaksājums sastāda 27 EUR jeb 33 USD. 
 
 



  
Ieskats pulciņa norisē video formātā:  

https://www.youtube.com/watch?v=W1e7Zry-Ujk&t  
 
 

Kāds aprīkojums nepieciešams, lai piedalītos? 

 

 

 

 

 

 

Aicinām pieteikties dalībai nodarbībās, aizpildot informāciju šeit: 

 

 

 

 

 

 

 Pieteikties 

Projekts “STEAM aktivitāšu 
izstrāde Minecraft Education 
vidē kultūras un tehnoloģisko 
mācību realizēšanai skolēniem 
no 9 – 13 gadiem” tapis ar ASV 
vēstniecības Latvijā atbalstu. 

Kontaktinformācija jautājumu un 
neskaidrību gadījumā:  
 

+ 371 28779480  
info@inovacijuskola.lv  
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