Kas ir eTwinning?
eTwinning
ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis
ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību,
izmantojot informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas (IKT).

eTwinning
ir Eiropas Savienības izglītības, apmācības,
jaunatnes un sporta jomā Erasmus+
aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot
projektu kā metodi mācību un audzināšanas
procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību
IKT un valodu jomā.

Latvijas eTwinning
Nacionālais atbalsta dienests
JAUNATNES STARPTAUTISKO
PROGRAMMU AĢENTŪRA
Mūkusalas iela 41, Rīga. LV-1004
Tālr.: +371 67358067
E-pasts: info@etwinning.lv

Ienāc www.etwinning.lv un uzzini vairāk!
Seko mums sociālajos tīklos:

eTwinning
piedāvā drošu bezmaksas sadarbības
platformu www.etwinning.net, kurā 36
Eiropas valstu izglītības darbinieki var
darboties drošā interneta vidē –
•

veidot virtuālos sadarbības projektus;

•

piedalīties interešu grupās;

•

piedalīties tiešsaistes semināros
(vebināros) un tiešsaistes kursos
par IKT izmantošanu skolā dažādos
mācību priekšmetos;

•

atrast sadarbības partnerus citiem
projektiem.

Twitter: @eTwinningLV
Facebook: eTwinning Latvia
Draugiem.lv lapa: eTwinning Latvija

IESAISTIES
EIROPAS LIELĀKAJĀ
SKOLOTĀJU TĪKLĀ!
w w w. e t w i n n i n g. n e t

Kas var iesaistīties?
•

jebkura veida un līmeņa izglītības iestādes,
kuras nodrošina izglītību bērniem un
jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem;

•

jebkura mācību priekšmeta skolotāji,
direktori, bibliotekāri un citi skolas
darbinieki.

Kāpēc iesaistīties
eTwinning?

Kā iesaistīties?
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REĢISTRĒJIES
WWW.ETWINNING.NET!
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IZPĒTI PORTĀLU UN SMELIES
IDEJAS PROJEKTAM!

•

Reģistrēšanās aizņem tikai pāris minūtes

•

•

Iespēja pieslēgties plašākajam skolotāju
tīklam Eiropā

Diskutē ar skolotājiem virtuālajās interešu
grupās

•

Piedalies tiešsaistes pasākumos un diskutē ar
citiem skolotājiem, izmantojot bezmaksas
videokonferences rīku Adobe Connect

•

Izpēti iepriekš īstenotos un esošos projektus
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MEKLĒ PROJEKTA
SADARBĪBAS PARTNERUS!
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PLĀNO UN
REĢISTRĒ PROJEKTU!

•

Kad esi atradis projekta partneri, izplāno
projekta mērķus un uzdevumus, reģistrē to

•

Ja sāc projektu pirmoreiz, ņem vērā KISS
nosacījumu: Keep It Smart And Simple
(projekts, kurā ir skaidri mērķi un vienkārša
struktūra)

lai mācību procesu padarītu starptautisku,
attīstītu skolēnu svešvalodu un
starpkultūru komunikācijas prasmes

•

Atlasi projekta sadarbības partnerus
atbilstoši savām interesēm un mācību
priekšmetam

•

lai iegūtu starptautisku pieredzi un domu
apmaiņu ar pedagogiem dažādās valstīs

•

Pievieno tos saviem kontaktiem, sazinies
un apspried idejas

•

lai popularizētu savu un skolas pieredzi

•

lai iegūtu zināšanas par citu tautu kultūru
kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm
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•

lai pilnveidotu savas svešvalodu prasmes

•

•

•

lai gūtu iemaņas darbā ar IKT

Papildini pieredzi eTwinning rīkotajos
semināros un konferencēs

Projekta noslēgumā piesaki to eTwinning
Nacionālajam kvalitātes sertifikātam

lai varētu pieteikties dalībai starptautiskos
semināros un izvirzīt savu projektu
dažādām balvām

•

•

Iesaisties portāla eTwinning.net tiešsaistes
kursos (mācību notikumos) un vebināros

•

•

Izmanto TwinSpace – projekta virtuālo vidi,
kur aktīvi darboties var arī skolēni

Piesaki savu projektu Nacionālajai eTwinning
gada balvai, iegūsti atzinību vietējā un
starptautiskā mērogā

•

Uzņemies izaicinājumu – kļūsti par eTwinning
vēstnieku, vadi nodarbības citiem eTwinning
dalībniekiem un interesentiem, kā arī dalies
pieredzē vietējā un staptautiskajā mērogā

•

•

lai praktiski vērotu nodarbības, kā ar
bērniem un jauniešiem strādā kolēģi citās
valstīs, gūtu idejas un iedvesmu

•

DARBOJIES
PROJEKTĀ!

Apgūsti arvien jaunus IKT rīkus un dalies
pieredzē par to lietošanu ar citiem
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IZVĒRTĒ PROJEKTU, GŪSTI
ATZINĪBU UN DALIES PIEREDZĒ!

