
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Aicina pieteikt projektus konkursam 
„Nacionālā eTwinning balva 2018”

 

Skolotājus, kuri 2017./2018. mācību gadā īstenojuši eTwinning projektus, 
aicinām līdz šī gada 3.septembrim savus projektus pieteikt konkursam 
“Nacionālā eTwinning balva 2018”. Konkursam var pieteikt gan 
starptautiskos projektus (projekta dibinātāji no 2 dažādām valstīm), gan 
nacionālos projektus (projektu dibina 2 skolotāji no Latvijas), kuri 
ieguvuši eTwinning Nacionālo kvalitātes sertifikātu. 

Nenokavē un piesaki savu projektu Nacionālajai eTwinning balvai un 
kopā ar citiem konkursa finālistiem šī gada oktobrī dodies uz eTwinning 
Eiropas konferenci Polijā, kur satiekas vairāk nekā 500 eTwinning 
projektu īstenotāji no 36 eTwinning un 8 eTwinning Plus valstīm! 
Paredzētas arī speciālas balvas un nominācijas. 

Plašāk par pieteikšanos 

 

Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus eTwinning 
projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmīgākos projektu 
īstenotājus. Lai piedalītos konkursā, līdz šī gada 3. septembra plkst. 
09:00 jāaizpilda dalībnieka pieteikums tiešsaistē un tīmekļa vietnē 
www.etwinning.net projekts jāpiesaka Nacionālam kvalitātes 
sertifikātam. Konkursam var pieteikt arī eTwinning platformā īstenotos 
Erasmus+ skolu sadarbības projektus. 

Augusts 

 
 

http://etwinning.lv/aicina-pieteikt-projektus-konkursam-nacionala-etwinning-balva-2018/


Starptautisks seminārs 
Luksemburgā par digitālo spēļu 
izmantošanu mācību stundās 

Tavi skolēni stundu laikā slepus spēlē videospēles, bet tev nav ne 
mazākās jausmas, kas tieši viņus tajās interesē? Līdz 2.septembrim 
piesakies eTwinning mācībām Luksemburgā un, iespējams, tieši tu 
oktobrī dosies uz Luksemburgu, lai piedalītos starptautiskā seminārā par 
digitālo spēļu elementu izmantošanu mācību stundās. 

 Plašāka informācija un pieteikšanās 
 

 

 

Vebinārs par eTwinning aktualitātēm 
2018./2019. mācību gadā 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros šī gada 29.augustā organizē informatīvu 
vebināru par 2018./2019. mācību gada pasākumiem eTwinning ietvaros. 
Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. 

Plašāka informācija un pieteikšanās  

  

 

Nacionālā eTwinning konference 
notiks 13.oktobrī Rīgā! 

Rezervē datumu! 13.oktobrī Rīgā notiks Ikgadējā 
eTwinning Nacionālā konference, kurā piedalīsies 
eTwinning balva fināla projekti, paredzētas 
interesantas darbnīcas un būs iespēja satikt 
eTwinning projektu īstenotājus. Plašāka informācija 
un pieteikšanās būs pieejama septembrī! 

 

http://etwinning.lv/piesakies-starptautiskam-etwinning-seminaram-luksemburga-par-digitalo-spelu-elementu-izmantosanu-macibu-stundas/
http://etwinning.lv/aicina-piedalities-informativa-vebinara-par-etwinning-skolu-sadarbibas-tikla-aktualitatem-2018-2019-macibu-gada/
http://etwinning.lv/aicina-piedalities-informativa-vebinara-par-etwinning-skolu-sadarbibas-tikla-aktualitatem-2018-2019-macibu-gada/


24 izglītības iestādēm pasniegs 
“eTwinning Skola” zīmes un Eiropas 
Komisijas pateicības vēstuli

 

Šī gada aprīlī 24 Latvijas izglītības iestādēm eTwinning Centrālais atbalsta 
dienests piešķīra “eTwinning Skola” statusu, tādējādi novērtējot iestāžu 
aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu 
profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Augusta beigās īsi pirms 
jaunā mācību gada eTwinning komanda dosies uz dažādām izglītības 
konferencēm Latvijā, lai iestāžu vadītajiem pasniegtu “eTwinning Skola” 
plāksnes, suvenīrus un ES izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras 
komisāra Tibora Navračiča pateicības vēstuli. 

Ieskaties, vai Tavā novadā ir eTwinning skola! 

 

 

 eTwinning vēstnieki gatavojas 
jaunajam mācību gadam  

 

Kaut arī vasara vēl pilnās burās, eTwinning komanda jau cītīga gatavojas 
jaunajam mācību gadam. Lai kopīgi plānotu dažādas aktivitātes, kā arī 
gūtu iedvesmu jaunajam darba cēlienam, augusta sākumā vēstnieki kopā 
ar eTwinning komandu tikās mācību nometnē Priekuļos. 

P.S. Visu eTwinning atjaunotos kontaktus un info meklē vietnes sadaļā 
“KOMANDA”! 

Lasīt visu ziņu 
 

 
 

 
 

 

 

Sazinies ar 
mums: 

http://etwinning.lv/24-izglitibas-iestadem-pasniegs-etwinning-skola-plaksnes-un-eiropas-komisijas-pateicibas-vestules/
http://etwinning.lv/24-izglitibas-iestadem-pasniegs-etwinning-skola-plaksnes-un-eiropas-komisijas-pateicibas-vestules/
http://etwinning.lv/komanda/
http://etwinning.lv/etwinning-vestnieki-gatavojas-jaunajam-macibu-gadam/
http://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-radosas-programmesanas-pamatiem/
http://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-radosas-programmesanas-pamatiem/
mailto:info@etwinning.lv

