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Priekšvārds

Tibors Navračičs (Tibor Navracsics)

Eiropas Savienības Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs

Man ir liels prieks jūs iepazīstināt ar šo iedvesmojošo grāmatu, kurā apkopotas bijušo
eTwinning projektu dalībnieku pieredzes stāsti. Laikā, kad eTwinning tiešsaistes platforma, kas veido pārrobežu saikni starp skolotājiem, skolēniem un skolām, atzīmē
desmito gadadienu, šajā grāmatā apkoptie bijušo dalībnieku stāstījumi par to, kā eTwinning ietekmējis viņu dzīvi, ilustrē eTwinning sasniegumus.
Daudzi no intervētajiem jauniešiem uzskata, ka eTwinning ir vismotivējošākais un
patīkamākais mācīšanās veids. Viņu pieredze eTwinning ļāvusi attīstīt valodu un
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmes, kā arī izpratni par dažādām
kultūrām. Tas pilnībā saskan ar mērķiem, kas tika izvirzīti 2005. gadā, platformai uzsākot
darbību. Taču eTwinning ir kas vairāk.
Jauniešu apraksti par pārmaiņām dzīvē, ko radījusi dalība eTwinning projektos,
atspoguļo šīs pieredzes īpašo spēku. Viņi stāsta, kā dalība eTwinning projektos viņiem
palīdzējis rast pašpārliecību un veidot pozitīvu attieksmi pret pārmaiņām, kā tā deva
viņiem labāku priekšstatu par to, kas ir Eiropa, kā arī jaunu priekšstatu par pasauli, kā
tā palīdzēja izstrādāt kritisko domāšanu, radošumu un spēju uzņemties atbildību, kā arī
kļūt atvērtākiem.
Tas, ko viņi apraksta, ir atvērtas un atšķirīgas domāšanas attīstība, kuru mēs varam
nosaukt par “eTwinning paaudzi”. Ir svarīgi, ka tā ir jaunībā gūtā individuālā pieredze,
tādējādi tā var veidot viņu dzīvi.
Taču atkārtotie terorakti mūsu pilsētu sirdīs atgādina, ka tādām aktivitātēm kā eTwinning ir ietekme, kas ievērojami pārsniedz individuālo līmeni. Šādas aktivitātes var būt
pamatā mūsu centieniem izskaust radikalizācijas galvenos cēloņus. Aicinot kopā cilvēkus
ar atšķirīgu izcelsmi un radot viņiem piederības sajūtu, mēs varēsim palīdzēt uzturēt
atvērtu sabiedrību. Viņi palīdzēs mums nodrošināt, lai visi mūsu jaunieši atrod savu vietu
šajā sabiedrībā un neviens netiek pamests novārtā.
Atbildi šiem izaicinājumiem mēs sākam veidot klasē. Mums nepieciešama iekļaujoša skolu
izglītības sistēma, kas katram bērnam dod iespēju attīstīties un kļūt par pašpārliecinātu,
atvērtu un tolerantu personību. Par cilvēku, kas var pozitīvi mijiedarboties ar citiem –
dažādas izcelsmes – cilvēkiem, cilvēku, kam piemīt kritisks prāts un kurš ir labi sagatavots darba tirgum.
Tas nenotiks vienas dienas laikā. Mums visiem jāapkopo spēki, lai sasniegtu šo ilgtermiņa mērķi. Tas ir Parīzes deklarācijas garā, ko 2015. gada martā pieņēmu es un ES
valstu Izglītības ministri un kura pauž apņēmību veicināt pamatvērtības, pilsoniskumu
un nediskriminēšanu, iekļaujošo izglītību, kritisko domāšanu un mediju pratību, kā arī
starpkultūru dialogu.
Stāsti šajā grāmatā apstiprina, ka eTwinning ir fantastisks rīks, kuru mēs varam un kuru
mums vajadzētu vēl efektīvāk lietot nākotnē. Es vēlos pateikties visiem aizrautīgajiem
skolotājiem, kas ļāva izveidoties eTwinning paaudzei. Es vēlu viņiem veiksmi un zinu, ka
viņi vēl daudzus jauniešus iedvesmos atvērt sirdis un prātus.
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Ievads
Pirms vairākiem gadiem notika diezgan aktīvas debates par “Erasmus paaudzi”.
Daudzi no šīs grāmatas lasītājiem, arī es, izmantoja Erasmus apmaiņas
programmas sniegtās iespējas, kas katru gadu ļāva tūkstošiem studentu
pavadīt vienu vai vairākus semestrus kādā ārzemju augstskolā. Man, un esmu
pārliecināts, ka arī lielākajai daļai no tiem, kas ceļoja šīs programmas ietvaros,
šī bija pirmā patiesā Eiropas pieredze. Tas bija 1992. gads, un es pavadīju vienu
semestri Upsalā, vecākajā un, iespējams, visslavenākajā Skandināvijas universitātē. Šajā laikā iepazinu ne tikai šo jauno, svešo lietu, ko sauca “internets”, bet
arī izveidoju savu pirmo e-pasta adresi, papildināju savas humanitārās zināšanas
Carolina Rediviva bibliotēkā (Upsala, Zviedrija), turpat, kur lielu daļu sava laika
bija pavadījis filozofs Mišels Fuko (Michel Foucault). Es apguvu komunikāciju
un sociālās zinātnes pie izciliem profesoriem, kā arī satiku jauniešus no visas
Eiropas. Laikā, ko pavadīju Upsalā, es uzzināju, ar ko atšķiras dāņi no zviedriem, kā arī uzzināju par pretrunām Beļģijā, kur flāmi un valoņi sarunājas savā
starpā trešajā valodā un jūtas, it kā dzīvotu atšķirīgās valstīs. Erasmus mainīja
tūkstošiem cilvēku dzīvi un, kā to raksturoja Umberto Eko (Umberto Eco), “tas ir
radījis pirmo jauno Eiropiešu paaudzi”.
Kad 2005. gadā sākās eTwinning projekts, daudzi neticēja, ka pēc desmit gadiem
tas svinēs savu desmito gadadienu. Kad 2005. gada eTwinning konferences laikā
tika izveidota pirmā “skolu partnerība”, tā šķita kā revolūcija. Tagad, kad eTwinning reģistrēti vairāk nekā 44000 projektu, mēs varam apgalvot, ka tas bija tikai
sākums veiksmes stāstam, kurā simtiem tūkstošu skolotāju vadībā piedalījušies
vairāk nekā 2 miljoni skolēnu. eTwinning šo gadu laikā ir izaudzis par lielāko
skolotāju tīklu pasaulē.
Taču skaitļi nestāsta visu. eTwinning elastīgums un spēja pielāgoties, birokrātijas
un atskaišu neesamība, tā spēja pašatjaunoties, saglabājot nemainīgu garu, liek
inovatīviem un aizrautīgiem skolotājiem aktīvi iesaistīties un uzsākt savu kontaktu
tīkla veidošanu. Kas ir interesanti, daudzi no viņiem nekad nav pametuši platformu un turpina būt eTwinneri. Kā apgalvo daudzi skolotāji, eTwinning ir kļuvis
par dzīvesveidu, ko nevar izmērīt ar statistiku un skaitļiem, tas veido jaunas
kultūras normas, kas ir atvērtākas pārvērtībām, inovācijai un daudzveidībai.
Šī grāmata stāsta par dažādiem veidiem, kā eTwinning ir ietekmējis daudzu
cilvēku dzīves. eTwinning tiek ieviests skolās, iekļaujas visā vietējā kopienā, visos
sociālajos slāņos, ar šādu tīkla attīstības dinamiku skolotājiem nav fiziski jāceļo,
lai satiktu partnerus, IKT lietošana ļauj tiem sazināties katru dienu. Iepriekšējās
eTwinning publikācijās esam iepazinušies ar skolotāju stāstiem, un daudzi no
jums piekrīt, ka eTwinning ir mainījis dzīvi.
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Mums šķiet, ka pēc desmit gadiem pienācis laiks izvērtēt, un mēs esam gatavi
pozicionēt eTwinning paaudzi kā “Erasmus paaudze 2.0”, kurā mobilitāti aizstājusi “virtuālā mobilitāte”. Tas skāris ne tikai tūkstošiem programmā iesaistītos
skolotājus, bet arī miljoniem skolēnu, kas piedzīvojuši eiropieša pieredzi, nepametot mājas. Šī ir jauniešu paaudze, kam ir vienota izpratne par kopējiem
mērķiem: izglītības uzlabošana, piederības sajūta kopienai un, pats galvenais –
vienotai Eiropai. Viņi atgādina saviem skolotājiem, ka ikviens var doties tālāk par
savas skolas apvārsni, un tas ir veids, kā cilvēks var augt.
Šajā grāmatā ir to skolēnu un skolotāju stāsti, kas šo gadu laikā ir iesaistījušies
eTwinning. Mēs vēlējāmies dzirdēt tieši viņus un uzrunājām visu eTwinning
kopienu (starp citu, kaut ko, kas lielākajā daļā izglītības programmu vienkārši
neeksistē), lūdzot skolotājus sazināties ar viņu bijušajiem skolēniem, lai dalītos
viņu eTwinning pieredzē. Tāpēc mēs pirmo reizi esam ieguvuši iespēju uzzināt
no bijušajiem skolēniem, kas tagad ir devušies plašajā pasaulē, kā eTwinning ir
ietekmējis viņu dzīvi.
Mūs pārsteidza lielā atsaucība, un šī publikācija atspoguļo tikai nelielu daļu: 44
skolēni no 11 valstīm, kas savos projektos ir sadarbojušies ar citiem skolēniem
no vairāk nekā 34 valstīm. eTwinning paaudze jau acīmredzami ir izveidojusies,
mūsu loma tagad ir to izcelt no atmiņu jūras, lai iedvesmotu tos, kas (vēl) nav
pievienojušies eTwinning.
Grāmatai ir piecas nodaļas, kurās apkopotas pieredzes stāstu kopīgās tēmas.
Katra nodaļa izceļ vienu tēmu un apkopo skolēnu un viņu skolotāju komentārus,
kas saistās ar šo, konkrēto tematu. Šīs nodaļas ir:
1

Eiropas kultūras daudzveidības novērtēšana

2

Atšķirīgas mācību pieredzes piedzīvošana

3

Personības izaugsme

4

Jaunu prasmju attīstīšana

5

Ietekme uz nākotnes virzību

Katra no tām ir vienlīdz būtiska, taču katra sniedz eTwinning stāstus no noteikta
skatupunkta. Vai tā ir bijusi individuāla izaugsme, vai mācību pieredze skolas
kontekstā, intervētajiem bija kopīga sajūta, ka eTwinning ir ietekmējies viņu
dzīves. Taču šīs izmaiņas bijušas arī sistēmā un ietekmējušas viņus kā daļu no
plašākas kopienas.
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eTwinning paaudze tic tādām vērtībām kā kultūras apzināšanās un iecietība, kas
ir multietniskas un multikulturālas sabiedrības pamatpīlāri. Skolēni, kas iesaistījās
eTwinning, mācījās runāt citā valodā, taču galvenais, ko viņi apguva, ir, cik svarīgi
ir klausīties un saprast citu viedokli. Viņi redz sevi kā pārmaiņu vadītājus un,
iespējams, ka savu kā inovācijas līderu lomu ir apzinājušies, pateicoties eTwinning projektos ieguldītajam darbam. No savas puses, skolotāji mainīja ne tikai
mācīšanas veidu, bet arī attiecības ar skolēniem, kļūstot par mentoriem un
vadītājiem, ne tikai par zināšanu sniedzējiem. eTwinning skolotājiem IKT nav
mērķis, bet gan jēgpilnu un saistošu nodarbību, kurās var iziet ārpus klases telpu
un mācību programmas robežām, veidošanas līdzeklis.
Šajā grāmatā publicētie stāsti ir tavi stāsti: stāsti par tavu pašreizējo pieredzi, ja
jau esi iesaistījies eTwinning, vai, ja vēl neesi, par tavu iespējamo iesaistīšanos, ja
šie stāsti pārliecinās tevi kļūt par eTwinning paaudzes pārstāvi.
Lai laba lasīšana!

Santijs Šimeka (Santi Scimeca)

Projekta vadītājs, eTwinning Centrālais atbalsta dienests (CAD)
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EIROPAS KULTŪRAS DAUDZVEIDĪBAS NOVĒRTĒŠANA
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1. NODAĻA

Pirmajā nodaļā skolēni dalās pieredzē par to, kā, strādājot
kopā eTwinning projektos, viņi ir iemācījušies novērtēt
Eiropas kultūras daudzveidību un bagātību. Tas, viņuprāt, ir
palīdzējis kļūt atvērtiem un spējīgiem pielāgoties dažādām
vidēm. Tas arī ir iedvesmojis jaunu interesi un aizrautību
mācīšanās procesā, par ko varēsim izlasīt turpmākajās
nodaļās. Pēc skolēniem savā pieredzē dalīsies skolotāji, kuri
jūtas tāpat, sakot, ka eTwinning “būvē tiltu uz Eiropu” un
palīdz skolēniem labāk sagatavoties reālās dzīves izaicinājumiem.
Mēs sākam ar lietuvieša Mantvīda atmiņām, kurš, vēl esot
bērnudārzā, iesaistījās savā pirmajā eTwinning projektā
2005. gadā, bet tagad jau mācās vidusskolā. Viņa pieredze
ir radījusi interesi par dažādu valstu nacionālajām virtuvēm,
ko viņš cer izmantot nākotnes studijās.

sniedz tev “Eiropas garšu”

Mantvīds Riskus (Mantvydas Riskus, 14 gadu)
Kuršėnų Pavenčių mokykla, 9. klases skolēns
eTwinning projekts: Our Living Environment (2005)
Skolotāji: Rima Klenauskiene un Stasele Riškiene
(Staselė Riškienė)
Skola: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Lietuva
Valstis: LV, LT, IT, DE, SK, FR, ES
“Esmu iesaistījies daudzos eTwinning projektos. Sāku 2005. gadā, piecu gadu
vecumā. Iesaistoties eTwinning projektos, esmu iemācījies ļoti daudz jauna
par dažādām Eiropas valstīm un to kultūrām. Man šķiet, ka mana interese par
dažādām nacionālajām virtuvēm un dažādu ēdienu gatavošanu ir radusies tieši
tajā laikā. Domāju, ka nākotnē mācīšos par pavāru un, iespējams, to darīšu Apvienotajā Karalistē, Itālijā vai Francijā.”
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pilnveido izpratni par kultūru jau agrīnā dzīves posmā

Pola Orlovska (Pola Orłowska, 21 gads)
Oxford University, studente.
eTwinning projekts: Tolerance (2007)
Skolotāja: Anna Tobiačelli (Anna Tobiacelli)
Skola: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego, Polija
Valstis: ES, PL
“Kad sāku darboties eTwinning, man bija tikai 11 vai 12 gadu, bet, neskatoties uz to, es spēju
izveidot kontaktus ar skolēniem no visas pasaules un dalīties ar viņiem savā pieredzē. Tas
noteikti man sniedza priekšstatu par atšķirībām dažādu valstu izglītības sistēmās, kā arī
uzlaboja manu angļu rakstu valodu.
Ar eTwinning gūto pieredzi esmu piedalījusies daudzos citos projektos, kuros bija
nepieciešamas izcilas komunikācijas prasmes ar ārvalstu studentiem. Esmu piedalījusies
vairākās apmaiņas programmās ar dažādām skolām (Ungārijā, Itālijā, Spānijā, Austrālijā
un Vācijā), piedalījusies debatēs, Apvienoto Nāciju modeļa konferencēs.”

palīdz tev kļūt par Eiropas pilsoni

Arza Nizama (Arzu Nizam, 18 gadu)
Özel Yeni Ortadoğu Kolej, studente.
eTwinning projekts: Intercultural dialogue through fairy
tales, drama and art (2011-12)
Skolotāja: K.Belgina Saka Ustunela (K.Belgin Saka Üstünel)
Skola: Yeni Turan İlkokulu, Ankara, Turcija
Valstis: TR, BG, AM, AT, HR, CY, CZ, UK, EE, FI, FR, GE, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, RS, SI, SK,
ES, SE, UA
“Mēs iestudējām teātra izrādi. Sarunas Skype, kopējās mācību stundas un mākslas darbi –
mēs sarunājāmies ar saviem Eiropas draugiem un uzzinājām ļoti daudz jauna par viņiem.
Projekta laikā es sapratu, ka cilvēki, strādājot kopā, var sasniegt vienus un tos pašus
mērķus.
Šis projekts ieguva eTwinning kvalitātes sertifikātu, un tas palīdzēja celt manu pašapziņu.
Tas mani darīja laimīgu. Es uzlaboju savas svešvalodas zināšanas. Iemācījos būt par
Eiropas pilsoni.”
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palīdz pielāgoties dažādām vidēm

Justina Banīte (Justina Banyt, 24 gadi)
Vilnius University, maģistrantūras studente; strādā SEB bankā
eTwinning projekts: Talking Images (2007-2008)
Skolotāja: Stasele Riškiene (Staselė Riškienė)
Skola: Kuršėnai Pavenčiai school Lithuania
Valstis: LT, IT
“Esmu attīstījusi starpkultūru komunikācijas prasmes, kas man ir palīdzējis kļūt atvērtai,
ar pozitīvu attieksmi pret mainīgo apkārtējo vidi. Nevar aizmirst pārliecību, ko esmu
ieguvusi, izsakoties angļu valodā. Un, visbeidzot, esmu iemācījusies strādāt komandā un
sapratusi, cik svarīgi ir sadarboties vienam ar otru, un gala rezultāts parasti ir ļoti pozitīvs.
Iegūtās starpkultūru komunikācijas prasmes man noteikti ir palīdzējušas iekļauties
dažādās vidēs, izkopt draudzību ar cilvēkiem no visas pasaules. Vēl jo vairāk, spēja
strādāt kopā ar citiem ir viena no īpašībām, kāpēc man tik labi klājas manā pašreizējā
darbavietā. Tas ne tikai ir palīdzējis sasniegt kopīgus organizatoriskos mērķus, bet arī
personīgos.”

prieks iepazīt citas valstis un kultūras

Viola Barbisoti un Linda Bruši

(Viola Barbisotti, Linda Bruschi, 23 gadi)
Žurnāliste - praktikante (Viola), sociālā darbiniece (Linda)
eTwinning projekts: Sharing Culture (2008)
Skolotāja: Rosana Maglija (Rossana Maglia)
Skola: Liceo Statale delle Scienze Umane “S. Anguissola”,
Cremona, Itālija
Valstis: ES, SK, IT

“2008. gadā skolotāja uzaicināja mūs piedalīties starpkultūru projektā. Tajā iesaistījāmies
mēs un citi mūsu vecuma skolēni no Katalonijas un Slovākijas. Mēs sūtījām viens otram
e-pastus, stāstot par sevi, savu dzīvi, savām pilsētām un tradīcijām.
Mēs uzzinājām daudz jauna par citām valstīm un iemācījāmies pieņemt citas tradīcijas un
uzskatus. Uzlabojām savu angļu valodu un komunikācijas prasmes.
eTwinning ir interesants projekts, kas ļauj uzzināt daudz jauna par dažādām valstīm un to
kultūru. Jūs satiekat jaunus cilvēkus un uzzināt jaunu informāciju par dažādām Eiropas
valstīm.”
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nojauc barjeras un izveido draudzību uz mūžu

Džons Kardoso (João Cardoso, 28 gadi)
Tehniskais uzraugs
eTwinning: 2005/06
Skolotāja: Migela Fernandesa (Miguela Fernandes)
Skola: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugāle
Valstis: PT, IT
“eTwinning bija mana pirmā ārvalstu pieredze. Pirmo reizi man bija iespēja kontaktēties ar
cilvēkiem ārpus manas valsts, nojaucot valodas barjeru un izmantojot angļu valodu. Pateicoties tam, man bija iespēja dalīties uzskatos ar citiem skolēniem no dažādām valstīm,
un tas bija fantastiski: iepazinām realitāti, kas atšķiras no mūsējās, citādas paražas, dalījāmies ar informāciju, apmainījāmies viedokļiem.
Atskatoties desmit gadus atpakaļ, eTwinning nav tikai sarunas, bet gan kaut kas daudz
vairāk un labāk. eTwinning ir kļuvis par dzīves pieredzi, kas tev ļauj dzīvot un redzēt vairāk
no pasaules, kas ir ļoti svarīgi personīgai izaugsmei un spējai pielāgoties dažādām realitātēm.”

nojauc barjeras un izveido draudzību uz mūžu

Žuau Silva (João Silva, 26 gadi)
Telekomunikāciju tehniķis
eTwinning: 2005/06
Skolotāja: Migela Fernandesa (Miguela Fernandes)
Skola: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugāle
Valstis: PT, IT
“Runājot par skolas projektiem, eTwinning bija tas, kas mani motivēja un aizrāva visvairāk.
Iespēja kontaktēties ar skolēniem no dažādām skolām ir fantastiska.
Projektu veidojām kopā ar skolēniem no Itālijas. Domu un uzskatu apmaiņa veicināja
noturīgus kontaktus ar ārzemju kolēģiem arī pēc projekta beigām.
Mūsdienu pasaulē ir ļoti svarīgi uzturēt kontaktus, jo mēs nekad nevaram zināt, kad būs
nepieciešama palīdzība no kāda, kas dzīvo ārzemēs. Dodoties uz Itāliju, es zinu, ka man
tur kāds būs, kurš man palīdzēs, ja tas būs nepieciešams, un viņš zina, ka arī uz mani var
paļauties.
Skolēniem, kuri šobrīd ir iesaistīti eTwinning projektos, iesaku izmantot priekšrocības, ko
piedāvā eTwinning. Veidot kontaktus nav vienkārši, bet šī platforma ļoti palīdz, un jūs
varat atrast draugus uz mūžu.”
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iedrošiniet citus pievienoties eTwinning projektiem, lai
viņi saprot, cik mums ir brīnišķīgas kultūras!

Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi, Turcija
eTwinning projekts: “What’s up in Europe?” (2013-2014)
Skolotājs: Elifs Bīgujsals (Elif Büyükuysal)
Valstis: IT, BE, RO, TR, GR, PO, SE

“Galvenais mūsu projekta mērķis bija iepazīstināt ar savu kultūru un iegūt
informāciju par citām kultūrām. Bija patiešām fantastiski ierakstīt savas balsis
un dzirdēt citu valstu pārstāvju angļu valodas akcentus. Ikvienam bija vērts
iesaistīties šajā projektā. Pēc šī projekta man bija daudz draugu citās valstīs, un
turpmākajā dzīvē es gribu iesaistīties projektos.”
“eTwinning projekts iemācīja mums daudz dažādu lietu. Mēs ieguvām daudz
informācijas par citu valstu kultūrām un uzlabojām savu angļu valodu. Pateicoties šim projektam, man ir vairāk pašpaļāvības un es iemācījos uzņemties
atbildību. Šī ir brīnišķīga pieredze.”
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tu kļūsti par atvērtu cilvēku

Elīza Paoličelli (Elisa Paolicelli, 26 gadi)
Université Paris 7 Diderot; Université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis, Francija, doktorante
eTwinning projekts: Europe, Éducation, École, Fête de
l’Europe (2005-2008)
Skolotāja: Prof. Rafaella Lodi (Raffaella Lodi)
Skola: Liceo Classico Statale L.A. Muratori, Modēna, Itālija
Valstis: DE, GR, IT, RO, CZ, SK, FR

eTwinning: mana starpkultūru pieredze
Ievads: eTwinning projektā es piedalījos kā runātāja, gatavoju tekstus itāļu un
franču valodā. Mērķis bija veicināt starpkultūru dialogu starp septiņām Eiropas
valstīm, diskutējot par tādām tēmām kā Eiropas filozofija un literatūra.
Ieguvumi no iesaistīšanās eTwinning: Šī pieredze ļāva man attīstīt kritisko
domāšanu, sociālās un starpkultūru prasmes, kā arī spēju kontaktēties un
sadarboties starpdisciplīnu un starptautiskā vidē.
Kā izmantoji gūto pieredzi: Pateicoties eTwinning, it īpaši līdzdalībai 2007.
gada Eiropas dienās Rimini, atklāju, cik interesants un izaicinājumu pilns var
būt komandas darbs un starpkultūru pieredze. Īpaši novērtēju projekta sniegto
iespēju sekot līdzi debatēm videokonferencēs, izstrādāt un sniegt komentārus
prezentētajām tēmām. Tas veicināja manu izvēli iesaistīties universitātes teātra
grupas projektos un pēc bakalaura grāda iegūšanas turpināt studijas ārzemēs.
Ieteikums citu iesaistīšanai: Iesaistīšanās eTwinning man ir iemācījusi novērtēt
Eiropas kultūru un tās bagātību. Es priecājos, ka esmu varējusi būt daļa no šīs
pieredzes un es domāju, ka skolēni un skolas ir jāmudina piedalīties un izmantot
ikkatru starpkultūru iespēju, ko sniedz eTwinning.
Kopumā par eTwinning: Būt iesaistītam eTwinning ir lieliski, jo tu kļūsti par
atvērtu cilvēku.
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Arī no skolotājiem mēs dzirdam, ka viņi piekrīt skolēniem,
ka eTwinning gūtā pieredze palīdz būvēt tiltus starp Eiropas
valstīm, atbalsta diskusiju starp skolēniem, palīdz viņiem
sagatavoties dzīvei un svarīgākais – veido ilgi noturīgu
draudzību.

“Tilts uz Eiropu” skolēniem

Silvija Malegova (Silvia Malegová)
Vācu valodas, bioloģijas un sporta skolotāja
Skola: Základná škola, Slovākija

eTwinning kopš 2006. gada, vadījusi 11 projektus, kuros iesaistīti vairāk nekā
150 skolēnu
“Šī aktivitāte maniem skolēniem atvēra vārtus uz Eiropu, deva iespēju komunicēt
svešvalodā, sniedza zināšanas no dažādām zinātņu, kultūras sfērām utt.
Mani skolēni ar prieku gaidīja virtuālo tikšanos ar partneriem. Viņi uzlaboja
savu svešvalodu un tehnoloģiju prasmju līmeni. Viņi ieguva jaunus draugus un
uzzināja daudz jauna par sadarbības valstīm. Visiecienītākās bija Skype konferences, kuru laikā viņi iepazinās. Laika gaitā mēs atklājām jaunus sadarbības
veidus, iemācījāmies izmantot ārējos instrumentus. Iegūstot Comenius projekta
finansējumu, skolēni varēja viesoties sadarbības valstu ģimenēs, ar kurām iepazinās, darbojoties eTwinning.”
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“cilvēki kļūst atvērti” un skolēni tiek sagatavoti dzīvei

Terēza Laserda (Teresa Lacerda)
Bioloģijas un ģeoloģijas skolotāja

Skola: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugāle

eTwinning kopš 2006. gada, vada daudzus projektus kopā ar saviem skolēniem
“eTwinning ir man palīdzējis iepazīt skolotājus un skolēnus no dažādām Eiropas daļām
un strādāt kopā. Centos saviem skolēniem parādīt dažādus kultūras un sociālos aspektus
un to, cik svarīga ir starppriekšmetu saikne, lai stiprinātu Eiropas pilsoniskumu. Es domāju,
ka mani skolēni ir sapratuši, cik svarīgu loma ir medijiem un tehnoloģiju pratībai, viņi ir
attīstījuši arī savas komunikācijas prasmes. Ja gribam, mēs varam mācīties un komunicēt
dažādās valodās. Šādā veidā skolēni sagatavojas savai nākotnei un karjerai.
eTwinning ir veicinājis cilvēku atvērtību, un es domāju, ka mani skolēni ir labāk sagatavoti
dzīvei, jo viņiem ir iespēja komunicēt ar dažādiem cilvēkiem visā Eiropā, sadraudzēties un
iespēja iepazīt citu pasaules redzējumu.”

nojauc barjeras un veido draudzību uz mūžu

Anna Tobikačelli (Anna Tobicacelli)
Bibliotekāre

Skola: Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 1 Spolecznego
Towarzystwa Naukowego, Polija

eTwinning kopš 2006. gada, vadījusi 40 projektus, kuros iesaistījās vairāk nekā 200 skolēnu
“Tas tev ļauj strādāt ar draugiem visā Eiropā un padara tavus skolēnus laimīgus un atvērtus.”

16

1. NODAĻA

Noslēguma vārds šajā nodaļā tiek dots Česlavam, kurš ir iesaistījies eTwinning no
paša sākuma, 2005. gadā dibinot projektu “Europe, Education, Ecole” kopā ar savu
kolēģi Žanu Luku Gefā (Jean-Luc Gaffard). Projekts, kas 2006. gadā ieguva 1. vietu
par izglītības inovāciju, joprojām turpinās. Katru gadu skolēni piedzīvo unikālu
iespēju diskutēt par pasaules problēmām. Šo pēdējo desmit gadu laikā aptuveni
12 000 līdz 15 000 skolēnu ir piedalījušies starptautiskās debatēs. Grāmatā varam
lasīt par dažiem skolēniem, kas ir iesaistījušies šajā projektā, kā arī iedvesmojušies
studēt filozofiju un iesaistīties projektā pēc skolas beigšanas, lai turpinātu izbaudīt
debates un dalītos ar viedokļiem visā Eiropā.
iedrošina skolēnus savā starpā
diskutēt par pasaules problēmām

Česlavs Mičaļevskis (Czeslaw Michalewski)
Asociēts filozofijas profesors
Skola: Lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres, Francija
eTwinning kopš 2005. gada. Vada iknedēļas
debates projektā “Europe, Éducation, École”
“Kopš paša sākuma šajā projektā tika uzaicināti daudzu Francijas un citu Eiropas
valstu (Lietuva, Ungārija, Itālija, Slovākija, Čehija, Polija, Vācija, Grieķija, Rumānija,
Bulgārija u. c.) vidusskolu skolēni.
Mēs vēlējāmies izveidot mācīšanas, refleksijas, interaktīvo debašu veiksmīgu
mijiedarbību ar digitālo ēru, lai pēc iespējas vairāk apvienotu sadarbības valstīs
esošos vidusskolu starrpriekšmetu izglītības resursus un, cik vien iespējams,
veicinātu uzskatu brīvību, mācītos publiski uzstāties un dalītos Eiropas un pasaules
akadēmiskās, kultūras un politiskās ikdienas dzīves aktualitātēs.
Projekts “Europe, Education, Ecole - Club de Philosophie”, kam 2006. gadā Eiropas
Komisija piešķīra pirmo balvu par inovāciju izglītībā, arvien bija uzticīgs eTwinning
kustības sākotnējam garam – atvērtas digitālās partnerības veidošanai Eiropā un
pasaulē. Tas ļāva skolotājiem un skolēniem, kas jau bija iesaistījušies videokonferenču apmācību grupā, salīdzināt savu viedokli ar citu – atšķirīgu pieeju mācībām,
paust to publiski, lai ikviens izprastu un iepazītu arvien plašāk pielietotās darba
metodes augstākajā izglītībā un profesionālajās apmācībās.
eTwinning kustības iedvesmotais projekts “Europe, Education, Ecole - Club de
Philosophie” ir daudzveidīgas starptautiskā vēriena izglītības kopienas prototipa
veids, kas veicina filozofijas un pamatzināšanu apguvi vidusskolā vai augstskolas
studijās nacionālajā un Eiropas līmenī.
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Šajā nodaļā uzzināsim, kā skolēnus iedvesmojusi un motivējusi pieredze eTwinning projektā. Gan skolēni, gan skolotāji
uzskata, ka eTwinning spēj kaut ko dot ikvienam.
Mišela un Jūlijas gadījumā projekta pieredze motivēja viņus
vairāk mācīties. Mišelam pieredze palīdzēja saprasties un
sadarboties ar dažādiem, arī vecākiem cilvēkiem. Jūlijai
iesaistīšanās projektā uzlika jaunus pienākumus, kas motivēja
viņu izvirzīt jaunus mērķus pašai un turpināt mācības.
Uzzināsim arī, kā atšķirīgā mācību pieredze ietekmēja pašus
skolotājus. Kā pieredze, kad skolotājs projektos ciešāk sadarbojas ar skolēniem, motivēja viņu mainīt savu mācīšanas
stilu un iesaistīt projektos vairāk savu skolas kolēģu.

projektu praktiskie aspekti ir īpaši motivējoši

Mišels Larini (Michele Larini, 22 gadi)
Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano, students
eTwinning projekts: ‘Learning through generations’ (2012)
Skolotāja: Liliana Rozeti (Liliana Rossetti)
Skola: Istituto E. Fermi, Itālija
Iesaistītās valstis: PL, IT, DE, ES, TR

“Manuprāt, šāds alternatīvs mācīšanās ceļš praktiski pielietojams skolēniem, kas
ir vairāk motivēti mācīties. Projektā mēs attīstījām sociālās un starpkultūru
prasmes. Tā vietā, lai būtu pasīvi informācijas saņēmēji, kādi skolēni ir tradicionālajā mācību formātā, skolēnus iedrošināja būt aktīvākiem, piedalīties diskusijās
un debatēs.
Tas man deva pašam iespēju gūt sadarbības pieredzi ar pieredzes bagātākiem
cilvēkiem nekā es. Domāju, ka šis būs noteicošais faktors, kad sākšu aktīvi
piedalīties darba tirgū.”
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neatkarīgi no atzīmēm, katrs var atrast
kaut ko sev

Jūlija Ļuļčuka (Yulia Lyulchuk,18 gadu)
Studē transportlīdzekļu apkalpes jomā
eTwinning projekts: “Midas” (2011-12)
Skolotāja: Alisona Alena (Alison Allen)
Skola: Gloucestershire College, Apvienotā Karaliste
Iesaistītās valstis: TR, ES, EE, IT, PL
“Es uzzināju par Eiropas valstīm, ieguvu draugus un projektā uzzināju vairāk par cilvēktiesībām. Tā kā mana ģimene nāk no Ukrainas, šī tēma mani ļoti interesē, un es sekoju līdzi
norisēm un sociālajām problēmām Austrumeiropā.
Stundas bija interesantākas, mums bija projekti, kas veda mūs ārpus klases telpām. Es
kļuvu par skolēnu eTwinning vēstnieku, kas man uzlika atbildību. Es ieguvu daudz draugu,
ar dažiem no viņiem es joprojām uzturu kontaktus.
Tas lika man mācīties un apgūt vēl vairāk. Kādu laiku tiku izslēgta no skolas un kādu laiku
mācījos pāraudzināšanas iestāde. Tagad es sekoju saviem sapņiem un kādu dien strādāšu
BMW!”

tas iesaista, motivē un iedvesmo visu vecumu bērnus

Roneta Čaļuļina (Roneta Chaliulina, 22 gadi)
University of Aberdeen, Skotija, Apvienotā Karaliste,
doktorante ķīmijas jomā
eTwinning projekts: “ Our Cities’ legends” (2005-2007)
Skolotāja: Nomeda Vikertiene (Nomeda Vykertiene)
Skola: Tauragės Tarailių progimnazija, Lietuva
Iesaistītās valstis: LT, PL

“eTwinning ir jautrs, iesaistošs veids, kā mācīties un attīstīt angļu valodas zināšanas un
prasmes; kā arī sadarboties ar citiem sava vecuma skolēniem, kas varētu būt no citām
valstīm.
Tas attīstīja manas prasmes strādāt komandā, tulkošanas un datorlietošanas iemaņas, kā
arī attīstīja manu iztēli. Tas papildināja manu angļu valodas vārdu krājumu, kā arī angļu
valodas sapratni. Tas motivēja un iedrošināja mani mācīties valodas.”
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patīkamāks veids, kā strādāt un mācīties

Asjērs Sorja Fernandess

(Asier Soria Fernandez,17 gadu)
Gabriels Peress (Gabriel Perez, 14 gadu)
Oskars Peress (Oscar Perez, 17 gadu)
Havjērs Marko (Javier Marco, 17 gadu)

CPEIP San Babil, Ablitas, Spānija
eTwinning projekts: dažādi, sākot ar 2007. gadu
Skolotājs: Huans F. Peņjas Viso (Juan F. Peñas Viso)
Iesaistītās valstis: UK, PL, ES, PT

“Mēs ar klasesbiedriem piedalījāmies eTwinning projektos trīs gadus. Mēs
īstenojām projektus par mūsu ciematiem un padziļināti izpētījām attiecības
starp mūsu atšķirīgo valstu pārstāvjiem. Galvenās prasmes, ko var iegūt, ir spēja
saprasties ar cilvēkiem.”
Havjers Marko, žurnālists, Spānija
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“klase + eTwinning = laimīgi skolēni”

Migela Fernandesa (Miguela Fernandes)
IT skolotāja
Skola: Escola Básica e Secundária da Batalha,
Batalha, Portugāle
eTwinning kopš 2005. gada, vadījusi vairāk nekā
četrdesmit projektu, iesaistot vairāk nekā 400
skolēnu
“eTwinning palīdz maniem skolēniem piešķirt mācībām nozīmi, daudzus
priekšmetus apgūstot kontekstā. Ir daudz vieglāk dalīties savās zināšanās. Mēs
mācāmies viens no otra.
eTwinning ir domāts katram skolēnam, ne tikai skolēniem ar labākām atzīmēm vai
labākām svešvalodu zināšanām. Projektā visi skolēni ir vienlīdzīgi, ir vajadzīgas
katra atšķirīgās prasmes, un tas ir kas tāds, ko ir grūti sasniegt citos projektos. Ar
eTwinning visiem skolēniem ir vienādas iespējas “ceļot”, un tas ir lieliski!
Es lielākoties mācu profesionālo un arodizglītības iestāžu skolēnus un es
patiešām ticu, ka eTwinning var palīdzēt viņiem gūt pašcieņu un samazināt
skolēnu izstāšanos no skolas. Soli pa solim eTwinning kļuva par skolā integrētu
projektu. Tagad mums ir lielāka skolēnu, skolotāju un iesaistītu vecāku kopiena.
eTwinning atver mūsu skolu Eiropai.”

Visi skolotāji piekrīt, ka attiecības ar viņu
skolēniem ir uzlabojušās

Irina Vasilesku (Irina Vasilescu)
Matemātikas skolotāja
Skola: Scoala Gimnaziala “Hamburg”, Bukareste,
Rumānija
eTwinning kopš 2006. gada. eTwinning projektu
skaits – 19 (ap 250 skolēnu)
“Attiecības ar maniem skolēniem mainījās, kopš viņi sāka uztvert manu priekšmetu
kā draudzīgu, un mēs kļuvām par “partneriem”. Viņi kļuva arvien zinātkārāki,
cieņpilni, viņi pievērsa uzmanību matemātikas pielietojamībai un kultūras aspektiem.”
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Zuzana Meszarozova (Zuzana Mészárosová)
Angļu valodas un civilzinību skolotāja
Skola: Obchodná akadémia, Levice, Slovākija
eTwinning kopš 2005. gada. eTwinning projektu
skaits: 26 (ap 500 skolēnu)

“Ir uzlabojušās attiecības starp mani kā skolotāju un maniem eTwinning projektos
iesaistītajiem skolēniem; skolēniem ir vairāk entuziasma, kā arī vēlēšanās darīt
vairāk, apgūt jaunas lietas un uzzināt informāciju tieši no viņu partneriem. Viņi
kļūst atklātāki komunikācijā ar mani, kas mainījis tradicionālās skolotāja un
skolēna lomas. eTwinning nodarbības ir patīkamākas un brīvākas nekā citas
stundas, jo ir divvirzienu komunikācija un grupu diskusijas.”

Paula Arduini (Paola Arduini)
Moderno svešvalodu skolotāja
Skola: ICS “Via Ferraironi” di Roma, Itālija
eTwinning kopš 2006. gada. eTwinning projektu
skaits – 15 (ap 150 skolēnu)

“Vērojot, cik aizrautīgi bērni vēlējās sadarboties ar saviem draugiem Anglijā un
kā skolas aktivitātēs viņi domāja par veidiem, kā dalīties pieredzē un apgūtajā
ar saviem eTwinning partneriem, lika man saprast, ka tas bija īstais veids, kā
virzīties uz priekšu, lai gan dažkārt tas novirzīja no standarta mācību programmas
iemītajām takām”.
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Tas veicinājis iesaistīšanos pašu skolās

Anna Ščepaņaka (Anna Szczepaniak)
Angļu valodas skolotāja
Skola: Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w
Dzierżoniowie, Polija

eTwinning kopš 2005. gada. eTwinning projektu skaits: 40 (ap 600 skolēnu)
“Gadu gaitā arvien vairāk skolotāju piedalās projektos un arvien vairāk skolotāju
redz, cik ļoti viņi var padarīt savu darbu interesantāku un vērtīgāku. Skolotāji ir
sapratuši, ka var mācīties no partnerskolām.”

Alesandra Palavičīni (Alessandra Pallavicini)
Angļu valodas skolotāja

Skola: ISIS “Galilei”, Gorizia, Itālija

eTwinning kopš 2005. gada, vada daudz projektu, kuros iesaistīti vairāk kā 400
skolēnu
“Strādāt ar eTwinning nozīmē strādāt ar daudz lielāku klasi nekā parasti, jo tev
daudz jādarbojas gan ar saviem skolēniem, gan ar skolēniem, kas projektā iesaistījušies no citām valstīm. Tas ir aizraujoši. Darbā ar eTwinning jāiemācās, kā dalīties
pieredzē un vadīt ar projektos balstītu mācīšanos, kas mudina un motivē skolēnus.
Strādāt ar eTwinning skolēniem nozīmē strādāt grupās un organizēt pašiem savu
darbu, kas piešķir lielāku nozīmi un jēgu CLIL paņēmiena (Content and Language
Integrated Learning – mācību satura un valodas vienlaicīga apguve) pielietošanai.
Manā skolā arvien vairāk skolotāju to sapratuši un reģistrējušies šajā platformā”.
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Stasele Riškiene (Staselė Riškienė)
Angļu valodas skolotāja
Skola: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Lietuva

eTwinning kopš 2005. gada. eTwinning projektu skaits: 14 (ap 500 skolēnu)

“Pateicoties eTwinning, mūsu skolā notika vairāki Comenius un vēlāk – Erasmus
projekti. Arvien vairāk skolotāju iesaistās starptautiskās aktivitātēs, jo uzreiz
redzams pienesums skolai. Skolotāju interese apgūt svešvalodas ir tam
vislabākais pierādījums. Pagājušogad 26 no 48 mūsu skolas skolotājiem
iesaistījās angļu valodas kursos. Tas, protams, nebūtu iespējams bez mūsu
skolas vadības atbalsta. Katru eTwinning iniciatīvu un starptautisko aktivitāti ar
lielu entuziasmu uzņem ne tikai skolas vadības komanda, bet arī citi skolotāji,
skolēni un vecāki. Par mūsu starptautiskās sadarbības galveno ieguvumu es
uzskatu spēcīgākas attiecības starp skolotājiem mūsu pašu skolā, viņu vēlēšanos
mācīties vienam no otra, dalīties un kopīgi veidot iniciatīvas. Tas, protams, vēlāk
tiek nodots skolēniem, galu galā no eTwinning iegūst ikviens.”
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Iesaistīšanās eTwinning projektos dod daudz ieguvumu.
Vairāki skolēni stāsta, kā iesaistīšanās projektos palīdzēja
viņiem attīstīt pašpārliecību un spēju tikt galā ar dažādām
situācijām un cilvēkiem.
Uzzini, kā Olīvijai un Luisam eTwinning pieredze palīdzēja
iegūt pašpārliecinātību. Sofijai tas palīdzēja iemācīties labāk
pielāgoties situācijām. Marionai eTwinning ir vienreizējs
piedzīvojums. Vispirms sākam ar Martinu, kura līdzīgi kā
Mantvīds, par kuru lasījām pirmajā nodaļā, savu pirmo
eTwinning pieredzi ieguva jau bērnudārzā.

dod tev daudz pašpārliecinātības un
attīstības iespēju

Martina Flīgere (Martyna Flieger, 16 gadu)
Skolniece
eTwinning projekts: “Playing and Learning” (2005-06)
Skolotāja: Eva Matuščaka (Ewa Matuszczak)
Skola: Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców w Głogowie, Polija
Iesaistītās valstis: ES, PL

“Bērnudārzā es piedalījos eTwinning projektā. Man tas ļoti patika, jo es daudz
iemācījos par datoriem un vislabākais bija spēles ar datoru.
Mana iesaistīšanās eTwinning devusi man daudz pieredzes, kas noder arī šobrīd.
Tas, piemēram, man palīdz skolā un veidot jaunas draudzības. Tas iemācīja man
arī sadarboties un komunicēt ar citiem cilvēkiem.”
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palīdz ātri domāt un rast pārliecību, lai
runātu auditorijas priekšā

Luiss Pape (Lois Pape, 22 gadu)
University of Cambridge, Apvienotā Karaliste, students
eTwinning projekts: Europe, Education, Ecole - Club de
Philosophie (2009-11)
Skolotājs: Česlavs Mičalevskis (Czeslaw Michalewski)
Skola: Lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres, Francija
“Pēdējos divos vidusskolas gados es piedalījos un apmeklēju filozofijas konferences tiešsaistē. Parasti es klausījos prezentāciju un, ja bija iespējams, mēģināju labi noformulēt
viedokli un uzdot filozofisku jautājumu auditorijas priekšā. Kad apmeklēju Jauno nozaru
un tehnoloģiju centra (Centre des Nouvelles Industries et Technologies at La Défense)
sesiju, mēs apspriedām, kādi ir izglītojošie ieguvumi no filozofiskām diskusijām ar
jauniešiem no citām valstīm.
Man, kautrīgam cilvēkam, eTwinning pieredze palīdzēja ātri domāt, būt pārliecinātam par
sevi, pamatot savu viedokli un runāt ar auditoriju.
Apgūt prasmi runāt publiski vai/un tiešsaistē ir prasmes, kuras ir grūti attīstīt citur, taču
tās tiek pieprasītas visur. Tas dod iespēju mācīties un nepiespiesti domāt.”

padara tevi pašpārliecinātāku un rada
vēlmi attīstīt valodu prasmes

Tomašs Stasinskis (Tomaš Stasiński, 21 gads)
Wroclaw University of Technology, students
eTwinning projekts: Enjoy your Meals and Festivals
(2006-2008)
Skolotāja: Anna Ščepaņaka (Anna Szczepaniak)
Skola: Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika
w Dzierżoniowie, Polija
Iesaistītās valstis: PL, PT, IT, UK

“Šis projekts mani pamudināja spert pirmos soļus, lai spētu tekoši runāt angliski. Tas
man deva arī pirmo, nopietno iespēju satikt cilvēkus no citām valstīm, kas ir manā
vecumā un ar man līdzīgiem viedokļiem.
Pateicoties eTwinning, domāju, ka esmu kļuvis pašpārliecinātāks, jo sapratu, ka
svešvalodu apguve ir patiešām noderīga. Šī pārliecība vēl vairāk mudināja vēlēšanos
attīstīt valodu prasmes, lai varētu sev uzstādīt dažādus mērķus. Pēdējais, ko man
izdevās sasniegt, ir angļu valodas sertifikāta (Cambridge Certificate in Advanced
English) iegūšana. eTwinning projekts man noteikti palīdzēja to sasniegt.”
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palīdz tev veidoties kā personībai

Sofija Daniela Gonsalvesa da Silva

(Sofia Daniela Gonçalves da Silva, 27 gadi)

Lar João Paulo II, geriatrijas māsa
eTwinning projekts: Dagli autoritarismi alla Democrazia
europea (2006)
Skolotājas: Marija da Luza Sampajo (Maria da Luz Sampaio,
galvenā koordinatore), Terēza Lacerda (Teresa Lacerda,
koordinatore)
Skola: Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso,
Portugāle
“Ir pagājuši jau gandrīz desmit gadi, taču es joprojām atceros šo pieredzi kā pirmo reizi.
Dalība eTwinning projektā pilnveidoja manas spējas komunicēt un dalīties ar informāciju,
lai es varētu pielāgoties dažādiem iespējamajiem apstākļiem. Dalīšanās tiešsaistē ļāva
man attīstīt un lietot manas kritiskās domāšanas prasmes dažādās situācijās, kā arī pilnveidot manas iemaņas rīkoties ar datortehnoloģijām.
Es joprojām uzturu kontaktus tiešsaistē ar vismaz diviem skolēniem no Itālijas. Pat pēc
visiem šiem gadiem mēs dalāmies idejās un apjautājamies, kā klājas.”

Žils Fernandes de Sousa

(Gil Fernandes de Sousa, 25 gadi)
FK Tirsense, futbola treneris
eTwinning projekts: “ClimaSOS” (2007 to 2009).
Skolotājs: Teresa Lacerda
Skola: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugāle
Valstis: CY, HU, IT, PT, ES, SE

“Sāku attīstīt kompetences, strādājot multikulturālā grupā. Esmu sapratis, ka viss, ko
redzu dzīvē, ir ļoti dažāds un atkarīgs no tā, kā tu dzīvo, kur tu dzīvo un ar ko tu dzīvo.
Es jūtu, kā attīstīju prasmes un spējas komunicēt un apspriest idejas. Taču vēl
svarīgāks par šīm iemaņām bija laiks, kurā man bija dota šī iespēja. Tas ir savādāk,
kad tev ir 15, 16, 17 gadi, nekā tad, kad tev ir 30.
Manas pieredzes rezultātā es labprātāk pieņemu jaunus piedzīvojumus. Es arī zinu,
ka sabiedrība ir kā atvērts logs. Mēs nevaram aizvērt durvis vai logus. Mums jābūt
gataviem arvien jaunai pieredzei.”

29

3. NODAĻA

eTwinning “atver acis”. Piedalīties ir aizraujoši! eTwinning palīdz veidot
svarīgus tiltus starp mūsu sabiedrībām, kā arī dāvā draudzības un pieredzi
nākotnei.

Džesija Lentona (Jessie Lenton, 19 gadu)
University of Birmingham, Apvienotā Karaliste, studente eTwinning projekts: 2010
Skolotāja: Liza Vijija (Liz Willey) Skola: Hawley Place School, Apvienotā Karaliste Valstis: UK, FR
“Viens no galvenajiem ieguvumiem, darbojoties eTwinning, bija valodu prasmju uzlabošanās.
Uzlabojās arī manas atzīmes. Esmu pārliecināta, ka to sasniegt man palīdzēja pašpārliecība,
ko guvu, iesaistoties eTwinning. Izsekot tīņu sarunas straujai norisei var būt diezgan sarežģīti,
taču, tiklīdz saproti būtību, tās ir ļoti rosinošas.
Šī pieredze atklāja man dažādus cilvēkus un kultūras un iemācīja man, kā saprasties ar
cilvēkiem, kuriem ir dažāda dzīves pieredze. Tas man ļāvis veidot brīnišķīgu un noturīgu
draudzību ar cilvēkiem no dažādām pasaules vietām – Honkongas, Singapūras un Krievijas!
Valodu prasmes, ko šo gadu laikā attīstīju, man ir devušas priekšroku, piesakoties darbā gan
studiju laikā, gan pēc universitātes, jo tā ir būtiska darba devēju prasība.
Manuprāt, iepazīšanās ar dažādām kultūrām un citu valodu apgūšana ir liela privilēģija. Esmu
pateicīga par to katru dienu. Tas māca būt atvērtam un vairo iespējas nākotnē. Es noteikti
iesaku iesaistīties eTwinning! Iegūtās draudzības ir nenovērtējamas un no tām var mācīties!”

dod drosmi runāt citā valodā

Nisana Bala (Nisan Bal, 17 gadu)
Özel Bilim College, studente
eTwinning projekts: Intercultural dialogue through fairytales, drama and art (2011-2012)
Skolotājs: K.Belgina Saka UstUnela (K. Belgin Saka Üstünel)
Skola: Yeni Turan İlkokulu, Turkey
Valstis: TR, BG, AR, AT, HR, CY, CX, UK, EE, FI, FR, GE, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, MT, NL, NO,PO, PT, RO, RU, SI, SK,
RS, ES, SE, UA
“Projekta laikā, es sarunājos ar draugiem no visas Eiropas. Tas viennozīmīgi palīdzēja manai
pašpārliecinātībai. Pirms eTwinning man bija gramatikas zināšanas, taču grūtības sagādāja
tekoši runāt. Šīs grūtības es spēju pārvarēt eTwinning projektu laikā. Projekts sagādā daudz j
auku mirkļu. Mūsu Skype tikšanās bija noteiktā laikā, un mēs vienmēr ar nepacietību gaidījām,
kad sāksies stunda.
Kopš projekta, es sekoju jaunatnes projektiem un cenšos uzlabot savas svešvalodas zināšanas.
Nākotnē es vēlos ceļot. Manu eTwinning pieredzi varētu raksturot šādi: Atklāj labāko šīs
mazās pasaules daļu!”
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izaicinājums, mācību pieredze un piedzīvojums

Mariona Duranda (Marion Durand, 25 gadi)
University of Toronto, Kanāda, doktorante
eTwinning projekts: Europe, Éducation, École (2009-2010)
Skolotājs: Česlavs Mičalevskis (Czeslaw Michalewski)
Skola: Lycée de Sèvres/Jean-Pierre Vernant, Francija

“Reizi nedēļā mums notika stunda kopā ar skolēniem no citām Eiropas valstīm. Mēs
regulāri diskutējām tiešsaistē vai video konferencēs par filozofiskiem tekstiem vai idejām,
kuras tikām apguvuši.
Filozofisku ideju apspriešana ar cilvēkiem no dažādām valstīm un kultūrām bija
bagātinoša. Tā lika man apsvērt sarežģītus jautājumus no dažādām perspektīvām un
ar dažādām pieejām. Debatēs tika mesti izaicinājumi maniem priekšstatiem. Bieži man
ne tikai bija tie jāformulē precīzāk, bet pat jāpārskata, jo tika norādīts uz problēmām
vai nepamatotiem pieņēmumiem, kas man līdz šim bija kopīgi ar klasesbiedriem, tāpēc
nekad netika apšaubīti.
Projektā “Europe, Éducation, École” pieredzētais ietekmējis to, kā es pašlaik attiecos pret
savu pētnieces un filozofijas pasniedzējas darbu. Tā man nemitīgi atgādina, ka ir dažādi
veidi, kā filozofēt un dažādas perspektīvas katram priekšmetam, kas katra ir vērtība pati
par sevi.
eTwinning ir patiešām unikāla iespēja visu vecumu skolēniem apgūt dažādas mācīšanās
un mācīšanas metodes, kā arī iepazīt cilvēkus no citām, iespējams, atšķirīgām kopienām.
Izmantojiet šo iespēju! Tas ir izaicinājums, mācību pieredze un cilvēcisks piedzīvojums!”
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uzņemties atbildību par savu tagadni un nākotni

Olimpija Kopačenaru (Olimpia Copăcenaru, 22 gadi)
University of Bucharest, Ģeogrāfisko informācijas sistēmu
maģistrs, Ģeogrāfijas fakultātes maģistrantūras studente
eTwinning projekts: The Place We Live In
(nov. 2006 - okt. 2008)
Skolotāja: Irina Vasilesku (Irina Vasilescu)
Skola: Lower Secondary School no. 92, Rumānija
Valstis: ES, PL, FR, IT, RO

eTwinning šodien - atver durvis rītdienai
Ievads:
Mūsu projekta galvenie mērķi bija izpētīt mūsu pilsētu un reģionu dabas un
kultūras mantojumu, iepazīstināt ar to, lietojot elektroniskos un tradicionālos
tūrisma ceļvežus, attēlus, publicitātes iespējas. Mēs izveidojām daudzvalodu
vārdnīcu galvenajām saziņas frāzēm, tiešsaistes žurnālu un izcēlām katras valsts
atšķirīgo un kopīgo. Mūsu skola bija viena no pirmajām, kas Bukarestē mēģināja
neformālās mācīšanās metodes. Es biju pirmajā skolēnu grupā no savas skolas,
kas piedalījās apmaiņā, jaunākā no visiem. Man nebija skaidrs, ko sagaidīt un
pirms došanās uz Spāniju, es zināju tikai teorētiskas lietas par eTwinning. Taču
drīz lietas mainījās un es iesaistījos arvien vairāk.
Ieguvumi no iesaistīšanās eTwinning:
Tagad, atskatoties atpakaļ, es saprotu, ka eTwinning man ļāva pilnveidot savu
personību, gūstot pašpārliecinātību, attīstot atbildības sajūtu un elastīgu
domāšanu, lai pielāgotos jauniem apstākļiem. Katra reize bija savādāka, katrs
brauciens bija jauns izaicinājums. Katru reizi es atgriezos mājos neatkarīgāka un
pozitīvāka. Lai gan no sākuma es biju ļoti kautrīga, sadarbība ar cilvēkiem no
dažādām Eiropas daļām uzlaboja manas sociālās iemaņas un lika man saprast,
kā multikulturāla vide var ietekmēt sadarbību un komandas darbu.
Kā izmantoji gūto pieredzi:
Iesaistīšanās eTwinning mani ļoti ietekmēja. Pirmkārt, eTwinning maina gan
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“Iesaistīšanās eTwinning nozīmē atbildību pret tavu tagadni un
nākotnes dzīvi, jo tu gūsti jaunu priekšstatu par pasauli. Tam nav
trūkumu, un tu atcerēsies šajos projektos pavadīto laiku visu savu
dzīvi.”
mācīšanas, gan mācīšanās metodes, jo padara skolotājus un skolēnus par
spējīgiem un atbildīgiem Eiropas pilsoņiem. Pēc projekta esmu iesaistījusies
vairākās nevalstiskajās organizācijās, kas rūpējas par vides aizsardzību, popularizē
vietējos tūrisma objektus vai kultūras mantojumu, tādējādi piedaloties vietēja
mēroga lēmumu pieņemšanas procesos. Runājot par valodām, - es tiešām
uzlaboju savas angļu valodas zināšanas, īpaši savu runātprasmi, jo pārvarēju
agrākos šķēršļus un kļuvu pašpārliecinātāka. Taču mana vizīte Spānijā un tas, ka
saglabāju kontaktus ar savu apmaiņas partneri, palīdzēja man pieņemt lēmumu
apgūt arī spāņu valodu. Tagad es saprotu, cik ļoti man paveicās, jo 2016. gadā
es iesaistīšos pusgadu ilgā Erasmus+ mobilitātes apmaiņā Kordobas universitātē
(University of Cordoba), kur visi kursi notiek spāņu valodā. Visi manis veidotie
raksti projekta vajadzībām palīdzēja man uzlabot IT un žurnālistikas prasmes,
kuras es vēlāk izmantoju savos universitātes projektos.
Ieteikums citu iesaistīšanai:
Iesaistīšanās eTwinning nozīmē atbildību pret tagadni un nākotni, jo tu gūsti
jaunu priekšstatu par pasauli. Tam nav trūkumu, un tu atcerēsies šajos projektos
pavadīto laiku visu savu dzīvi.
Kopumā par eTwinning:
Iesaistīšanās eTwinning ir brīnišķīga, jo tā paplašina tavus apvāršņus, dod
neaizmirstamas atmiņas un atver durvis personības attīstībai nākotnē.
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Līdz ar personīgo izaugsmi eTwinning gan skolēniem, gan
viņu skolotājiem dod iespēju pilnveidot un attīstīt jaunas
prasmes un kompetences. Lai iegūtu vairāk informācijas
par to, kā eTwinning atbalsta 21. gadsimta prasmju un
kompetenču attīstību, ieskaties eTwinning 2014. gadā
izdotajā grāmatā “Skolēnu kompetenču pilnveide eTwining
projektos”!
Iepriekšējās nodaļās jau redzējām skolēnu atsauksmes par
gūtajām jaunajām prasmēm un kompetencēm. Šajā nodaļā
izcelsim dažus konkrētus piemērus par to, cik noderīgas un
vērtīgas šīs jaunās prasmes izrādījušās gan skolēniem, gan
skolotājiem viņu dzīvē un karjerā.
Darbam neatsveramas līderības prasmes

Margarida Gonsalvesa Fonseka

(Margarida Gonçalves Fonseca, 25 gadi)
Kindergarten Teacher
eTwinning projekts: “ClimaSOS” (2007-2009)
Skolotājs: Tereza Laserda (Teresa Lacerda)
Skola: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugāle
Valstis: CY, HU, IT, PO, ES, SE

“Projekta gaitā tika attīstīts daudz prasmju – komunikācijas, sadarbības, līderības
prasmes un atbildību.
Projekta gaitā mēs saskārāmies ar dažādiem cilvēkiem. Formāla vidē izmantojām
formālu valodu.
Tā kā bija četri cilvēki, kas darbojās viena mērķa labā, kādam bija jāuzņemas līdera
loma (mūsu gadījumā, mēs bijām divi), lai definētu darba uzdevumus un sadalītu
pienākumus. Vadības prasmes un atbildības dalīšana bija prasmes, kas no šī
mācību procesa atstājušas lielāko iespaidu uz manu pieeju darbam.”
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Kritiskās domāšanas prasmes palīdz universitātes studijās

Federiko Gallo (Federico Gallo, 22 gadi)
University of Udine, students
eTwinning projekts: Pek, the Traveller Flea” (2011-12)
Skolotājs: Alessandra Palavičini (Alessandra Pallavicini)
Skola: I.S.I.S. Galileo Galilei, Itālija
Valstis: ES, FR, IT, CZ, BG, TR

“Iesaistīšanās šajā projektā veicināja radošu un inovatīvu domāšanu, kā arī palīdzēja man
problēmu risināšanā un kritiskajā domāšanā. Pēdējā man ir ļoti svarīga, studējot universitātē!
eTwinning projektā gūto pieredzi, izmantoju savās studijās. Tā deva man iespēju uzlabot
angļu valodas prasmes, kā arī palīdzēja man sadarboties ar citiem cilvēkiem.
eTwinning ir lielisks, jo tas dod iespēju konfrontēt savas idejas un pieņēmumus ar citu
idejām un pieņēmumiem.”

Universitātes projektiem noderīgas tehniskās
un prezentēšanas prasmes

Simons Čerņavskis (Szymon Czerniawski, 21 gads)
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
students
eTwinning projekts: “Enjoy your Meals and Festivals” (06-08)
Skolotāja: Anna Sčepaniaka (Anna Szczepaniak)
Skola: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika,
Dzierżoniów, Polija
Valstis: PL, PT, IT, UK
“Pateicoties mūsu projektam, es uzzināju, kā pareizi veidot dažāda veida multimediju prezentācijas. Es arī uzzināju par citu Eiropas valstu kultūru un paražām, un kļuvu atvērtāks
kontaktam ar cilvēkiem no dažādām Eiropas daļām.
Dalība eTwinning projektā neapšaubāmi palīdzēja man pārvarēt valodas barjeru, sarunājoties ar studentiem un pieaugušajiem. Piedaloties studentu apmaiņā Portugālē, es
iemācījos ātrāk un vieglāk iepazīties ar citiem cilvēkiem. Pateicoties eTwinning
projektam, tagad, kad studēju universitātē, man nav problēmu veidot sarežģītas multimediju prezentācijas.
Piedalies eTwinning projektos, jo tas attīsta tavu personību un prasmes, kas palīdzēs tev
tālākajā dzīvē!”
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Ļoti daudzveidīgi noderīgas jaunrades prasmes

Doa Kamutai (Doğa Kamutay, 14 gadu)
İzmir Kız Lisesi, skolniece
eTwinning projekts: “All equal, all different, all European
taking eco-friendly actions” (2014-15)
Skolotāja: Džerena Tezela Kaleša (Ceren Tezel Keleş)
Skola: Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu, Turcija
Valstis: PT, BE, PO, IT, FI, RO, HR, LT, TR
“Projektā es veidoju plakātu, ko izlikt pie skolas ziņojumu dēļa. Tāpat mēs sazinājāmies ar draugiem no
citām valstīm. Izmantojot Voki rīku, izveidoju pati savu avatāru un sagatavoju īsu video iepazīstināšanai
ar savu pilsētu.
Šis projekts bija ļoti svarīgs man jaunrades jomā. Veidojot prezentācijas, es strādāju ar dažādiem rīkiem
– Animato, Glogster, Voki, Prezi. Esmu apguvusi jaunus tiešsaistes rīkus, par kuriem līdz tam neko nebiju
dzirdējusi. Es sazinājos ar saviem ārzemju draugiem tiešsaistē, izmantojot Skype un Viber.
Skolā es iepazīstināju visus skolas biedrus ar projektu un informēju par eTwinning gan skolotājus, gan
skolēnus. Un nu mans skolotājs intervē mani par pieredzi eTwinning projektā.
Kad beigšu universitāti, es vēlos doties uz ārzemēm iegūt doktora grādu. Šis projekts man palīdzēja
uzlabot angļu valodas prasmes un iegūt daudz draugu no 9 valstīm.”

Pārliecinātība publiskajā runā ir ļoti
noderīga mācībās un darbā

Samuel Pape (Samjuels Pape, 28 gadi)
Apvienotā Karaliste, jurists
eTwinning projekts: Europe, Education, Ecole (2005 līdz
šim brīdim)
Skolotājs: Česlavs Mikaleviskis (Czeslaw Michalewski)
Skola: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Francija
Valstis: dažādas Eiropas valstis
“Es darbojies projektā pēdējos 12 gadus, vispirms kā skolnieks Sevre licejā un vēlāk, studējot
Oksfordas universitātē, kā arī juridiskajā praksē Londonā. Esmu piedalījies vairākās konferencēs
gan klātienē, gan tiešsaistē par dažādiem filozofiskiem un Eiropas tematiem.
Projekts man ir devis vērtīgas iespēju jau no agra vecuma publiski uzstāties lielas starptautiskas auditorijas priekšā par man svarīgām tēmām. Piemēram, 2005. gadā mani lūdza dalīties
savās pārdomās par Eiropas sirdsapziņas ideju. Nesenākā pagātnē, 2013. gadā, es lasīju lekciju
par likumu un morāli Eiropas mēroga videokonferencē, kas vēlāk publicēta Dailymotion, kur tā ir
skatīta simtiem reižu.
Projekts ir ļāvis man uzturēt kontaktu ar domubiedriem, kurus interesē Eiropa un filozofiskā doma.
Tā ir iespēja turpināt diskusiju par šiem tematiem un iegūt plašāku viedokļu klāstu. Ja savā studiju
un profesionālās karjeras gaitā nebūtu iesaistījies šajā projektā, šāda iespējam man būtu liegta.”
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Komunikācija, valoda un sadarbības prasmes

Rija Baisa (Ria Bisa, 21 gads)

University of Loannina, ķīmijas studente
eTwinning projekts: SOHO: Sunspots Online – Helios Observatory (2010-11)
Skolotāji: Eleni Kostopolu (Eleni Kostopoulou), Miltiadis Leontakis (Miltiadis
Leontakis)
Skola: 5th Lyceum of Veria, Grieķija
Valstis: FR, SL, GR, ES, PL, TR
“Projekts bija lieliska pieredze, jo apguvām ne tikai mācību programmā paredzēto, piemēram,
tēmas par Sauli un Saules plankumiem, astronomiju, bet arī aktīvi komunicējām ar citu valstu
skolēniem. Mēs satuvinājāmies un atklājām interesantas un aizraujošas lietas, kas izrādījās kopīgas.
Nākamajā projekta gadā es uzsāku studijas universitātē. eTwinning pieredze man ir palīdzējusi
labāk veidot attiecības un sadarboties ar maniem universitātes biedriem ķīmijas laboratorijas
darbu gaitā. Vēl es apguvu IKT, ko varēju izmantot jaunajos projektos, lai prezentētu savu darbu.
Nebaidies riskēt darīt lietas savādāk un iesaisties eTwinning projektos, jo iegūtais palīdzēs turpmākajā dzīvē un karjerā!”

Natālija Patrīsija Ribeira Viera

(Natália Patrícia Ribeiro Vieira, 24 gadi)

Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso, medmāsa
eTwinning projekts: “ClimaSOS” (2007-09)
Skolotājs: Terēza Ladžerda (Teresa Lacerda)
Skola: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugāle
Iesaistītās valstis: CY, HU, IT, PT, ES, SE
“Iesaistīšanās eTwinning dod iespēju sazināties citā valodā, socializēties ar cilvēkiem no citām valstīm
virtuālajā vidē, kurā visiem ir kopīgs mērķis.
Šis projekts ir palīdzējis man attīstīt daudz prasmju, kā, piemēram, radošas domāšanas un komunikācijas prasmes. Tas arī atver durvis citiem projektiem, esam kļuvuši noderīgāki un labāk sagatavoti darba dzīvei.”

Martina Karakova (Martina Karaková, 20 gadu)

Ostravská univerzita v Ostravě, Medicīnas fakultātes studente
eTwinning projekts: Wir spielen Schauspieler (2008-09)
Skolotājs: Mgr. Silvia Malegová
Skola: Základná škola, Ulica. P. Dobšinského, 746/5, Slovākija
Iesaistītās valstis: SL, PL, GR
“eTwinning palīdzēja uzlabot valodu prasmes un nebaidīties runāt ar citu valstu skolēniem. Tas
iemācīja cienīt atšķirīgus viedokļus un labi saprasties ar jauniegūtajiem draugiem. Svarīgākā lieta, ko
uzzināju, ir tas, ka valoda, kultūra un attālums nav šķērslis iegūt jaunu draugu un apgūt jaunas lietas.
Pateicoties eTwinning projektiem, esmu uzlabojusi savas vācu un angļu valodas zināšanas. Es
regulāri lasu vācu avīzes un žurnālus, kā arī skatos vācu TV pārraides. Tagad man nav bail no komunikācijas ar ārzemniekiem. Esmu pārliecināta, ka universitātē nekavēšos pievienoties interesantiem
projektiem vai Erasmus+ programmai.
Es domāju, ka eTwinning atbalsta Eiropas Savienības ideju – Vienotība daudzveidībā. Iesaku
nākotnes dalībniekiem: Pamēģiniet, jūs to nenožēlosiet!”

38

4. NODAĻA

ikdienā noderīgas prasmes, piemēram, projektu vadība

Zuzana Adamjova (Zuzana Adámjova, 28 gadi)
AT&T Slovakia, projektu vadītāja
eTwinning projekts: Human Rights (2005)
Skolotājs: Zuzana Meszārosova (Zuzana Mészárosová)
Skola: Obchodná akademia Levice, Slovākija
Valstis: SL, AT

“Projekts ne vien ļāva man iepazīties ar jauniem cilvēkiem un uzlabot
angļu valodas prasmes, tas arī iemācīja man pasniegt idejas pilnīgi
svešiem cilvēkiem. Es iemācījos cienīt atšķirīgus viedokļus, neizjūtot
vajadzību strīdēties par katru niansi. Tagad es strādāju par projektu
vadītāju Amerikas uzņēmumā, kur ikdienā izmantoju lielāko daļu manas
pieredzes, vadot darbinieku komandu, sadalot pienākumus, pamācot,
apmācot, vadot zvanu konferences... Šīs visas ir jomas, kurās es izmantoju eTwinning gūto pieredzi..”
Ko eTwinning var tev iemācīt:
Ievads: Es piedalījos eTwinning, kad mācījos vidusskolā. Mēs organizējām un piedalījāmies dažādās aktivitātēs cilvēktiesību jomā. Projekta darbs man deva ne vien jaunas
un padziļinātas zināšanas par cilvēktiesībām, bet arī iespēju vadīt projektā iesaistīto
klases biedru darbu un uzturēt ciešu kontaktu ar projekta partneriem no Austrijas.
Ieguvumi no iesaistīšanās eTwinning: Projekts ļāva iepazīties ar jauniem cilvēkiem un
uzlabot angļu valodas prasmes, tā arī iemācīja pasniegt idejas pilnīgi nepazīstamiem
cilvēkiem. Es iemācījos cienīt atšķirīgus viedokļus, neizjūtot vajadzību strīdēties par
katru niansi.
Kā izmantoji gūto pieredzi: Kad noliku A līmeņa eksāmenus, es nolēmu turpināt
paplašināt savus apvāršņus, pabeidzot maģistrantūru starptautiskajās komunikācijās
un diplomātijā. Tagad es strādāju par projektu vadītāju Amerikas uzņēmumā, kur
ikdienā izmantoju lielāko daļu manas pieredzes, vadot darbinieku komandu, sadalot
pienākumus, pamācot, apmācot, vadot zvanu konferences... Šīs visas ir jomas, kurās es
izmantoju eTwinning gūto pieredzi.
Ieteikums citu iesaistīšanai: Mans padoms skolēniem: ESIET AKTĪVI! Ja jums ir tikpat
apbrīnas vērts skolotājs kā man, kas ir gatavs darīt vairāk nekā ir prasīts, lai parādītu un
iemācītu vairāk nekā skolu standarti paredz, novērtējiet iespēju un gūstiet labāko no tā!
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arī skolotājiem eTwinning ir palīdzējis attīstīt
tehniskās un sadarbības prasmes

Huans F. Penjas Viso (Juan F. Peñas Viso)
Pamatskolas skolotājs – spāņu valoda, matemātika un māksla
Skola: CPEIP “San Babil” – Ablitas, Spānija
eTwinning kopš 2005. gada. eTwinning projektu skaits: 12
(ap 200 skolēnu)
“Esmu iemācījies mainīt savu mācīšanas stilu, izmantojot mazāk grāmatu, vairāk radošuma un
sadarbības, izmantojot IKT un web 2.0 rīkus.”

Palmira Ronči (Palmira Ronchi)
Matemātikas un datorzinātņu skolotāja
Skola: IISS Vivante-Pitagora BARI, Itālija
eTwinning kopš 2005. gada. eTwinning projektu skaits: 14
(ap 500 skolēnu)
“iespēja dalīties ar idejām un metodiku ar citiem dažādu priekšmetu skolotājiem no Eiropas ir
mainījusi veidu, kā lietoju IKT rīkus”

Rosana Maglija (Rossana Maglia)
Moderno svešvalodu skolotāja
Skola: Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Anguissola”, Itālija
eTwinning kopš 2005. gada. eTwinning projektu
skaits: 12 (ap 300 skolēnu)
“eTwinning ir pozitīvi ietekmējis manu skolēnu attieksmi pret mācībām – viņi ir radošāki, var lietot
valodu īstā vidē un mācīties negarlaikojoties.”
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Eleni Kostopolu (Eleni Kostopoulou)
Angļu valodas skolotāja
Skola: 5th Lyceum of Veria, Grieķija
eTwinning kopš 2005. gada. eTwinning projektu skaits:
vairāk nekā 20 (ap 150 skolēnu)
“..jūs neesat vieni. Ir skolotājs Eiropā, kas ir gatavs tevi atbalstīt, uzklausīt un gatavs mācīties
no tevis.”

“eTwinning ir īsts pedagoģiskais prieks!”

Marina Marino
Professeur lycée linguistique, Francija
Skola: Liceo F. Cecioni skola, Itālija
eTwinning kopš 2006. gada. eTwinning projektu skaits:
20 (ap 1000 skolēnu)
“No skolotājas esmu kļuvusi par aktīva mācību procesa vadītāju – kopā ar skolēniem organizējam darba telpas, kopīgi izvēlamies tēmas un jautājumus, kurus skolēni risina gan individuāli, gan grupās.
Atrodoties tik tālu vienam no otra, rodošajā procesā izmantojām IKT. Tas ļāva rādīt virtuālo
klasi – vidi, kurā varam izdzīvot mūsu “pedagoģisko sapni”.
Entuziasms rada pedagoģiskus brīnumus! Pateicoties šai pieredzei, daudzi skolēni ir mainījuši
savas dzīves: daļa tagad mācās ārzemēs, citi meklē darbu tieši tajās valstīs un pilsētās, kuras
iepazina eTwinning projektos. Daudzi vēl joprojām uztur draudzīgas attiecības ar “klasesbiedriem” – ārzemju skolēniem, ar ko dalījušies entuziasmā.
eTwinning ir mainījis viņu dzīves, tas ir padarījis viņus par atvērtākiem pasaules pilsoņiem.
eTwinning ir izmainījis mani gan profesionāli, gan cilvēciski. Es vairs nespēju mācīt kā agrāk.
Tagad katrā klasē katru gadu ir eTwinning projekts. eTwinning ir mana metodoloģija un mans
tematiskais plāns. Esmu kļuvusi atvērtāka un spēcīgāka personība. Es strādāju ar tādu pašu
prieku, ar kādu dzīvoju, jo esmu redzējusi un redzu, ka ticēt idejām ir ne tikai iespējams, bet
arī nepieciešams pasaulē, kas aizvien kļūst raižpilnāka un grūtāka.”
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Šajā pēdējā nodaļā mēs uzklausām skolēnus, kuru tālākās
dzīves izglītības un karjeras izvēli ietekmējusi eTwinning
pieredze. Līdzīgi kā iepriekšējās nodaļās, viņu pieredzes
bagātīgums atspoguļojas viņu stāstos. Mēs izcelsim
konkrētus skolēnu piemērus, kuru nākotnes ceļus un izvēles
iedvesmojuši projekti, kuros viņi piedalījušies. Šo nodaļu
beigsim ar Morganas stāstu, kas atspoguļo pieredzes
bagātīgumu un no tā izrietošo iedvesmu kļūt par skolotāju!

iedvesmoti studēt valodas

Rikardo Santini (Riccardo Santini, 24 gadi)
H&M. Hennes and Mauritz SAS, Pārdošanas konsultants. Maģistra grāds valodu zinātnē (mūsdienu valodu
didaktika) Università Ca’ Foscari Venezia
eTwinning projekts: “Planète @dos” (2005-2010)
Skolotājs: Marina Marino
Skola: Liceo F. Cecioni, Itālija
Valstis: FR, AT, BE, GE
“Es atklāju jaunu pasauli, ko veidoja dažādas kultūras un viedokļi. Pateicoties
šai pieredzei, es iemācījos, ka daudzveidība ir mūsu sabiedrības priekšrocība,
turklāt es padziļināju savu aizrautīgo interesi par franču kultūru, literatūru un
valodu, kā arī lingvistiku un tulkošanu.
Manas franču valodas prasmes uzlabojās, es sasniedzu C2 līmeni. Pateicoties
tam, mani uzņēma Triestes universitātē (Università degli Studi di Trieste, Itālija)
Moderno valodu skolā tulkiem un tulkotājiem, un 2011./2012. akadēmiskajā gadā
es piedalījos Erasmus projektā Parīzē. Kad biju ieguvis bakalaura grādu, sāku
moderno valodu didaktikas studijas Venēcijas Kafoskari universitātē (Università
Ca’ Foscari Venezia, Itālija), kur savu diplomdarbu uzrakstīju franču valodā.”
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Sesīlija Čičeti (Cecilia Cicchetti, 15 gadi)
Skolniece
eTwinning projekts: Friendship-Amicizia (2007-2010)
Skolotājs: Paula Arudīni (Paola Arduini)
Skola: Elementary School Iqbal Masih, Itālija
Valstis: IT, UK
“eTwinning pieredze pamatīgi ietekmēja manu dzīvi – pateicoties projektam, man patīk
studēt un komunicēt, kā arī skatīties filmas un lasīt grāmatas angļu valodā.
Šī pieredze palīdzēja man sākt iegūt angļu valodas prasmes sertifikātus – šogad es
saņēmu FCE (Cambridge English: First (FCE)) sertifikātu un nākamgad es mēģināšu
nokārtot CAE (Cambridge English: Advanced (CAE)) eksāmenu. eTwinning projekts man
ir ļāvis komunicēt ar daudziem cilvēkiem dažādās situācijās, kas devis pārliecību par sevi
izmantot angļu valodu komunikācijā un ikdienas situācijās.”

iedvesma studēt programminženieriju un
programmēšanu

Edmunds Riskus (Edmundas Riskus, 18 gadu)
Vilnius Gediminas Technical University, students
eTwinning projekts: dažādi, t.sk., Our Living Environment, Teddy Bear (sākot ar 2007. gadu un tālāk)
Skolotāja: Stasele Riškiene (Staselė Riškienė)
Skola: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Lietuva
Valstis: LT, DE, SL

“eTwinning bija galvenais interesantu mācību aktivitāšu avots manā skolā. Mūsu
skolotāji pastāvīgi centās mūs iesaistīt dažādos projektos, par kuriem ir palikušas
labas atmiņas un milzīgs daudzums pieredzes.
Papildus visām sociālajām prasmēm, ko attīstīju, es arī diezgan daudz iemācījos par
datoriem un dažādu mediju radīšanu. Saskatīju milzīgās iespējas, ko datori paver
cilvēkiem komunikācijā, informācijas pasniegšanā un apmaiņā. Es sāku interesēties
par to, kā tas viss strādā un tas kļuva par sākumu tam, ar ko nodarbojos tagad. Tagad
studēju programminženieriju universitātē, un šis ir solis pretī manai nākotnei.”
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Andželarita De Marco (Angelarita De Marzo, 28 gadi)
Applicazioni di ingegneria ed informatica srl, programmatūras
izstrādātāja
eTwinning projekts: “Crop Circles Challenge” (2005-06)
Skolotājs: Palmira Ronci (Palmira Ronchi)
Skola: ITC VIVANTE BARI, Itālija
Valstis: IT, BE, GR
“eTwinning projektā mums ar beļģu un grieķu klasi tika dots uzdevums, kas balstīts uz
matemātiku un radošumu. Izmantojot ļoti interesantu atvērtā pirmkoda programmatūru
GeoGebra, atveidojām labības lauku apļu formas un iekrāsojām tās.
Es sāku studēt programmēšanu vidusskolā. Man patika šis priekšmets, un es devos to
tālāk studēt universitātē. Es izmantoju GeoGebra programmatūru, kad studēju pirmajā
universitātes matemātikas kursā: pildīju “funkciju izpētes” vingrinājumus. Lai pārbaudītu
rezultātus, salīdzināju sastādītos grafikus ar tiem, kurus ieguvu, izmantojot programmatūru.”

iedvesma studēt filozofiju

Elīze Konte (Elise Comte, 20 gadu)
Université Paris-Sorbonne, filozofijas un vācu valodas
studente
eTwinning projekts: EEE (2011-12)
Skolotājs: Česlavs Mikalevskis (Czeslaw Michalewski)
Skola: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Francija
Valstis: DE, GR, IT, RU, CZ, SL, FR

“Skolā pēdējo gadu mācījos literatūru, tas bija arī mans pirmais filozofijas mācību gads.
Iesaistīšanās eTwinning projektā ar videokonferenču palīdzību man patiešām atklāja
jaunu pasauli, kas izrādījās daudz košāka un aizraujošāka nekā, ja es, piemēram, būtu
darbojusies tikai ar tekstiem.
Šim projektam sākotnēji pieteikties rosināja mana jaunatklātā filozofijas pasaule. Tajā
es atradu taustāmu daudzveidību dažādās jomās. Patiesībā caur konferencēm es ne
vien atklāju intereses vairākās jomās (mākslā, spēlēs, utt., kā arī metafizikā, nāvē),
bet arī satiku dažādus cilvēkus ar dažādu izcelsmi, kultūru un pasaules uztveri. Viss
tas man palīdzēja saprast, ka filozofija ir daļa no manas ikdienas, ikdienas refleksijas
daļa, kas ir balstīta tās dziļumā, pateicoties specifiskam fineses garam (Paskāls)
un rūpīgumam, kādu literatūra prasa no lieliem filozofiem, ar kuriem mēs arī tikām
konfrontēti.”
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iedvesmota kļūt par skolotāju

Morgane Avelaneda (Morgane Avellaneda, 22 gadi)
Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS), Francija
Maģistra grāds literatūrā, gatavojas pedagoga diplomam
eTwinning projekts: Europe, Éducation, École (2009-10)
Skolotājs: Česlavs Mikalevskis (Czeslaw Michalewski)
Skola: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Francija
Valstis: DE, GR, IT, RO, CZ, SL, FR

“iesaistīšanās šajā projektā ir veicinājusi manas studijas, dodot visai
neparastu pieredzi mācību vielas apguvē un iemācot man runāt masu
un kameru priekšā.”
Paldies tev, eTwinning!
Ievads: Europe, Education, Ecole koncentrējas uz zināšanu un viedokļu apmaiņu ar
videokonferenču palīdzību. Projekta galvenais temats ir filozofija, bet tajā aplūkotas
arī citas tēmas – valoda, literatūra, vēsture, izglītība. Cilvēki no dažādām valstīm spēj
izprast citus pasaules uzskatus.
Ieguvumi no iesaistīšanās eTwinning: Skatoties lekcijas un diskusijas, uzdodot
jautājumus un vēlāk, piedaloties kā lektorei, esmu iemācījusies daudz – ne tikai no
akadēmiskā viedokļa, bet arī plašāk. Projekts ir uzlabojis manu kritisko domāšanu un
pašapziņu, spēju publiski runāt; tajā pašā laikā atverot mani pasaulei.
Kā izmantoji gūto pieredzi: Par projektu pirmoreiz uzzināju 2007. gadā. Kopš tā
man ir bijusi iespēja aizvien vairāk un vairāk iesaistīties, jo īpaši kā skolniecei 2009.2010. gadā. Nozīmīga bija iespēja kopā ar savu bijušo skolotāju vadīt lekciju projekta
ietvaros, tādējādi turpinot iesaistītes projektā. E.E.E. projekts mani ir iedvesmojis kļūt
par skolotāju un devis iespēju maniem skolēniem piedalīties šādos projektos. Es tos
uzskatu par ļoti bagātinošiem. Visbeidzot, mana saistība ar šo projektu ir stiprinājusi
manas studijas, gan dodot visai neparastu pieredzi mācību vielā, gan iemācot man
runāt publikas un kameru priekšā.
Ieteikums citu iesaistīšanai: Manuprāt, eTwinning projekts ir lieliska izdevība: ja jums ir
iespēja iesaistīties, dariet tā! Tas maina jūsu pasaules redzējumu, jūsu pieeju zināšanām.
Tas pastiprinās jūsu interesi. Manuprāt, tā ir izdevība, ko nevajadzētu laist garām.
Kopumā par eTwinning: Būt iesaistītam eTwinning ir lieliski, jo tas ir gan par TEVI, gan
par pārējās PASAULES iepazīšanu.
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iedvesma studēt ārzemēs

Nataļja Patkeviča (Natalia Patkiewicz, 21 gads)
Plymouth University, studente
eTwinning projekts: “Tolerance” (2007)
Skolotājs: Anna Tobiačelli (Anna Tobiacelli)
Skola: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego, Polija
Valstis: ES, PL
“Es neatceros eTwinning projektu detaļās, bet, pateicoties dalībai projektā, es labāk izprotu
citas kultūras, turklāt skolēnu apmaiņas programmas bija jauna pieredze, kas palīdzēja
man domāt globālāk.
Mana pieredze noteikti ietekmēja turpmākās izglītības izvēli, tā palīdzēja man iestāties
universitātē Apvienotajā Karalistē. Man izdevās veiksmīgi iegūt darbu kā studentu
pārstāvim, kam nepieciešams kontakts ar starptautiskiem studentiem. Projekts man
palīdzēja atbrīvoties no aizspriedumiem. Tā ir vērtīga priekšrocība, kad pārcēlos uz dzīvi
citā valstī, jo biju gatava kultūršokam.”
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Noslēgums
Šī ir mūsu grāmatas pēdējā lappuse, taču eTwinning stāsts vēl
turpinās.
Eiropas nākotnei būs vajadzīga šo jauno cilvēku spēja uzturēt
izpratnes un tolerances kultūru, turpināt novērtēt valodu un
kultūru, iemācīt saviem bērniem, ka ir vērts veidot un saglabāt
ideālus par tādu kontinentu, kurā valda miers, kura pilsoņi bauda
dažādas brīvības – brīvību ceļot, strādāt un saņemt atbalstu.
eTwinning turpinās atbalstīt Eiropas vīziju, turpinās atbalstīt visus,
kas tic, ka sadarbības projektu darbs ļauj izcelt labāko skolotājos,
labāko skolēnos, skolā un sabiedrībā. eTwinning kopiena turpinās
augt un nodrošināt iespējas skolotājiem un skolēniem kopīgi
strādāt, mācīties kopā un būvēt kopīgas nākotnes vīziju.
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Par eTwinning
eTwinning – Eiropas skolu kopiena – ir skolotāju virtuālā kopiena, kuras dalībnieki no visas Eiropas var iesaistīties dažādās aktivitātēs, sākot ar diskusijām ar
kolēģiem un kopīgu projektu veikšanu līdz pat profesionālās pilnveides iespēju izmantošanai, iesaistoties dažādos pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē.
eTwinning finansē Eiropas Komisija ES programmas izglītības, apmācības,
jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ ietvaros. Desmit gadu laikā, kopš darbības
sākuma, tajā reģistrējušies vairāk nekā 330000 skolotāju no 145000 skolām.
eTwinning pamatu veido digitālā platforma www.etwinning.net, kas pieejama 28
valodās. Platformas publiski pieejamajā daļā ikviens var atrast plašu informācijas
klāstu par iespējām pievienoties eTwinning, noskaidrojot iesaistīšanās priekšrocības, kā arī iedvesmu sadarbības projektu darbam. Skolotāji un skolu personāls
var reģistrēties, lai piekļūtu autorizēto dalībnieku platformai eTwinning Live. Tā
ir katra individuālā skolotāja pieejas vieta platformai: tā ļauj lietotājiem atrast
vienam otru ar partneru meklēšanas rīku; kopīgot resursus, prakses piemērus
un idejas ar sociālā tīmekļa iespējām; kā arī ar speciālas projekta virtuālās vides
TwinSpace palīdzību sadarboties, komunicēt ar skolēniem un projekta sadarbības partneriem. eTwinning Live arī piedāvā plašas profesionālās pilnveides
iespējas.
Lai novērtētu skolotāju ieguldījumu eTwinning projektos, darbojas kvalitātes
sertifikātu sistēma. Par iesaistīšanos profesionālās kompetences pilnveidē skolotāji saņem apliecības un sertifikātus.
eTwinning nodrošina atbalstu saviem lietotājiem. Katrā no dalībvalstīm (šobrīd
36) Nacionālais atbalsta dienests (NAD) popularizē eTwinning, dod padomus
lietotājiem, kā arī organizē dažādus pasākumus nacionālā un vietējā līmenī.
Eiropas līmenī eTwinning koordinē Centrālais atbalsta dienests (CAD), ko vada
European Schoolnet - 31 Izglītības ministrijas konsorcijs. Tas sadarbojas ar NAD
un atbild par platformas attīstību, kā arī piedāvā plašu profesionālās kompetences pilnveides iespējas, kā arī organizē pasākumus, piemēram, ikgadējo Eiropas
Konferenci un apbalvošanas pasākumu, kura laikā skolotāji un skolēni saņem
balvas par iesaistīšanos izcilos projektos.
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INFOGRAFIKAS

Mūsu izaugsme
Reģistrētie lietotāji:

301,944

2015
2010
2007
2005

125,455
38,041
11,186

2015

24,641

2010

2007

15,479

7,524

Projektos iesaistījušies:

2,141
2005
Free Vectors Designed by Freepik.es
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Reģistrētās skolas:

138,566

67,450

25,719
8,031

2005

2007

2010

2015

Eiropas Kvalitātes sertifikāti:
668

1,921

3,023

2007

2010

2015
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Pašlaik esam
Projektos lietotās valodas:

Aktīvie projekti:

EN

52%

11%

FR

8%

DE

40,205

6%

ES
IT

4%

PL

3%

SK

2%

EL

1%

Dalībnieku skaits projektā:
Vidusskolas/koledžas
26%
Pirmsskolas/sākumskolas
30%
Pamatskolas
44%

Free Vectors Designed by Freepik.es
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Populārākie mācību priekšmeti:
Pamatskolā un vidusskolā

SVEŠVALODAS

18%

IKT

8%

MĀKSLAS
STARPPRIEKŠMETU SAIKNE

7%
6%

ĢEOGRĀFIJA
VĒSTURE

5%
5%

Profesionālās izglītības priekšmeti

8,7%
Tūrisms
un
viesmīlība

8,06%
IKT

5,6%

5,4%

4,4%

Bizness Audiovizuālie Pārtikas
un
industrija
mārketings

4,3%
Uztura
zinātne
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Saņem atbalstu sev ērtā valodā!
Katrā valstī darbojas eTwinning Nacionālais atbalsta. Zemāk norādītā kontaktinformācija ļaus sazināties ar NAD, lai saņemtu palīdzību un padomus.
ALBĀNIJA
Izglītības tehnoloģiju un statistikas birojs
Albānijas Izglītības un sporta ministrija
Kontaktpersona: Ornela Koleka: okoleka@gmail.com
APVIENOTĀ KARALISTE
Britu Padome
Kontaktpersona: eTwinning Team: etwinning@britishcouncil.org
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.britishcouncil.org/etwinning
AUSTRIJA
Österreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen
(Austrijas Mūžizglītības programmas nacionālā aģentūra)
Kontaktpersona: Ursula Panuschka: ursula.panuschka@oead.at, Martin Gradl:
martin.gradl@oead.at, Marcela Alzin: marcela.alzin@oead.at
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.at
BEĻĢIJA (FRANČU VALODĀ RUNĀJOŠĀ KOPIENA)
Ministère de la Communauté française
(Franču valodā runājošās kopienas ministrija)
Kontaktpersona: Cécile Gouzee: cecile.gouzee@cfwb.be
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.enseignement.be/etwinning
BEĻĢIJA (FLĀMU VALODĀ RUNĀJOŠĀ KOPIENA)
EPOS vzw
Kontaktpersona: Sara Gilissen: info@etwinning.be
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.be
BEĻĢIJA (VĀCU VALODĀ RUNĀJOŠĀ KOPIENA)
eTwinning Koordinierungsstelle in der DG
Jugendbüro der DG
Kontaktpersona: Michèle Pommé: etwinning@jugendbuero.be
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.jugendbuero.be/unsere-programme/erasmusplus/etwinning/
BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS REPUBLIKA MAĶEDONIJA
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
(Nacionālā aģentūra Eiropas izglītības programmu un mobilitātes jomās)
Kontaktpersona: Dejan Zlatkovski: dejan.zlatkovski@na.org.mk
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.mk
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BOSNIJA UN HERCEGOVINA
Pirmsskolas, sākumskolas un vidusskolas izglītības aģentūra
Kontaktpersona:Žaneta Džumhur: zaneta.dzumhur@aposo.gov.ba
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.aposo.gov.ba
BULGĀRIJA
Център за развитие на човешките ресурси
(Cilvēku resursu attīstības centrs)
Kontaktpersona:Milena Karaangova: mkaraangova@hrdc.bg
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://etwinning.hrdc.bg
ČEHIJA
Dům zahraniční spolupráce – Národní podpůrné středisko pro eTwinning,
Národní agentura programu Erasmus+
(Starptautiskās sadarbības centrs izglītības jomā – Čehijas eTwinning Nacionālais
atbalsta dienests, Erasmus+ nacionālā aģentūra)
Kontaktpersona: Martina Nebeska, Pavla Sabatkova
Kontakt email: etwinning@naep.cz
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.cz
DĀNIJA
Styrelsen for It og Læring (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling)
Kontaktpersona: Claus Berg & Ebbe Schultze, etwinning@stil.dk
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://etwinning.emu.dk
FRANCIJA
Canopé
Bureau d’assistance national français (BAN)
Kontaktpersona:Marie-Christine Clément-Bonhomme: contact@etwinning.fr
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.fr
GRIEĶIJA
Zinātnes akadēmiskais informācijas tehnoloģiju institūts
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)
Kontaktpersona: eTwinning@sch.gr
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.gr
Telefona numurs (tikai zvanot no Grieķijas): 801 11 38946
HORVĀTIJA
Agecija za mobilnost i programe Europske unije
(ES programmu un mobilitātes aģentūra)
Kontaktpersona: Tea Režek: etwinning@mobilnost.hr
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.hr/
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IGAUNIJA
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
(Informācijas tehnoloģiju izglītībā fonds)
Kontaktpersona: Elo Allemann: elo.allemann@hitsa.ee
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/etwinning-1
ĪRIJA
Léargas, Apmaiņas birojs
Kontaktpersona: Marie Heraughty: koregan@leargas.ie
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.ie
ISLANDE
Rannis - Islandes Pētniecības centrs
Kontaktpersona: Guðmundur Ingi Markússon: gim@rannis.is
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.is
ITĀLIJA
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(Nacionālais dokumentācijas, inovācijas un izglītības pētniecības institūts)
Kontaktpersona: etwinning@indire.it
Helpdesk: etwinning.helpdesk@indire.it
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.it
KIPRA
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
(Eiropas Mūžizglītības programmu pārvaldības fonds)
Kontaktpersona: Thekla Christodoulidou: tchristodoulidou@llp.org.cy
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.org.cy
LATVIJA
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Kontaktpersona: Santa Prancane: santa.prancane@jaunatne.gov.lv,
info@etwinning.lv
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.lv
LIETUVA
Švietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už Erasmus+
(Izglītības apmaiņas atbalsta fonds / Erasmus+ nacionālā aģentūra)
Kontaktpersona: Violeta Čiuplytė: violeta.ciuplyte@smpf.lt
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.lt
LIHTENŠTEINA
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA)
Tel: +423 236 7222
Kontaktpersona: clarissa-aiba@llv.li, info-aiba@llv.li
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.erasmusplus.li, http://www.aiba.llv.li

56

N A D KO N TA K T I

LUKSEMBURGA
ANEFORE asbl - Agence Nationale pour le programme européen d’éducation et de
formation tout au long de la vie
Kontaktpersona: Sacha Dublin: sacha.dublin@anefore.lu
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.eTwinning.lu
MALTA
Izglītības kvalitātes un standartu direktorāts
Nacionālā izglītības standarta vadības un e-mācību departaments
Kontaktpersona: Amanda Debattista, Jacqueline Frendo: etwinning@ilearn.edu.mt
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://etwinning.skola.edu.mt
NĪDERLANDE
EP-Nuffic
Kontaktpersona: Marjolein Mennes: mmennes@epnuffic.nl,etwinning@epnuffic.nl
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.nl
+31 (0)70- 426 02 60
NORVĒĢIJA
Utdanningsdirektoratet
(Norvēģijas IKT izglītības centrs)
Kontaktpersona: Lisbeth Knutsdatter Gregersen: lisbeth.gregersen@iktsenteret.no
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning
POLIJA
Izglītības sistēmas attīstības fonds
Kontaktpersona: Barbara Milewska: barbara.milewska@frse.org.pl,
etwinning@frse.org.pl
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.pl
PORTUGĀLE
Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação
(Izglītības ģenerāldirektorāts – Izglītības un zinātnes ministrija)
Equipa de Recursos e Tecnologias (ERTE)
(Resursu un izglītības tehnoloģiju komanda)
Kontaktpersona: eTwinning@dge.mec.pt
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://etwinning.dge.mec.pt/
RUMĀNIJA
Institutul de Stiinte ale Educatiei
(Izglītības zinātņu institūts)
Kontaktpersona: Simona Velea echipa@etwinning.ro
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.ro
SERBIJA
Nodibinājums „Tempus”
Kontaktpersona: etwinning@tempus.ac.rs
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://erasmusplus.rs/
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SLOVĀKIJA
Žilinas Universitāte
Kontaktpersona: Lubica Sokolikova, Gabriela Podolanova:
lubica.sokolikova@uniza.sk
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.sk
SLOVĒNIJA
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS
(Slovēnijas Republikas izglītības apmācību programmu un mobilitātes centrs)
Kontaktpersona: etwinning@cmepius.si
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.cmepius.si/solskoizobrazevanje/etwinning/
SOMIJA
Opetushallitus
Nacionālā izglītības padome
Kontaktpersona: Yrjö Hyötyniemi: yrjo.hyotyniemi@oph.fi
National eTwinning websites: http://www.edu.fi/etwinning
www.edu.fi/etwinning/svenska (Swedish)
SPĀNIJA
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(Ministry of Education, Culture and Sports)
Kontaktpersona: Carlos J. Medina: asistencia@etwinning.es
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.es
TURCIJA
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(Izglītības ministrija: Inovāciju un izglītības tehnoloģiju ģenerāldirektorāts)
Kontaktpersona: Mehmet Fatih DÖĞER: mfatihdoger@hotmail.com
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://etwinning.meb.gov.tr
UNGĀRIJA
Oktatási Hivatal
Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály
Kontaktpersona: etwinning@oh.gov.hu
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.hu
VĀCIJA
Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz
Kontaktpersona: Ellen Kammertöns: etwinning@kmk.org
Hotline: 0800- 3 89 46 64 64
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.de
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ZVIEDRIJA
Universitets- och högskolerådet.
(Zviedru augstākās izglītības padome)
Kontaktpersona: Jenny Nordqvist: jenny.nordqvist@uhr.se
Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.utbyten.se

