
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Pedagogus aicina pieteikties dalībai 
Nacionālajā eTwinning konferencē 

Aicinām pedagogus 13. oktobrī piedalīties Nacionālajā eTwinning 
konferencē Rīgā, kurā skolu komandas prezentēs sešus pagājušā mācību 
gada veiksmīgākos sadarbības projektus. Būs iespēja “ieskatīties 
nākotnē” – kopā ar Normundu Bergu diskutēt par tehnoloģiju ietekmi uz 
nākotnes darbu, Bruno Baha vadībā izmēģināt, kā vizuālos elementus un 
karikatūras izmantot stundās, kā arī būt klāt “Nacionālā eTwinning balva 
2018” pasniegšanā. Pieteikšanās līdz 8.oktobra plkst 9:00, aizpildot 
pieteikuma anketu tiešsaistē! 

Plašāk par pieteikšanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference pirmajā daļā projektu veicēji, “Nacionālā eTwinning balva 
2018” finālisti, prezentēs (skolēni kopā ar skolotājiem) savus skolu 
sadarbības projektus, lai cīnītos par eTwinning nacionālo gada balvu. 
Konferences otrajā daļā Normunds Bergs stāstīs par tehnoloģiju 
ietekmi uz nākotnes darbu “Vai roboti mums atņems darbu?”. Otrajā 
nodarbībā konferences dalībnieki Iespējamās Misijas skolotāja un 
karikatūrista Bruno Baha vadībā izpētīt un pašiem izmēģināt, kā 
vizuālos elementus un karikatūras izmantot savās stundās. 
Konferences noslēgumā tiks paziņoti projektu konkursa “Nacionālā 
eTwinning balva 2018” rezultāti un apbalvoti uzvarētāji. 

Septembris 

 
 

https://etwinning.lv/pedagogus-aicina-pieteikties-dalibai-nacionalaja-etwinning-konference-2/


Starptautisks seminārs Rīgā par 
kritiskās domāšanas attīstīšanu 

Vēlies attīstīt skolēnu kritisko domāšanu, argumentācijas un 
debatēšanas prasmes? Līdz 30.septembrim piesakies eTwinning 
semināram “Argumentācijas, kritiskās domāšanas un debašu 
izmantošana mācību procesā un eTwinning projektos”, kas no šī gada 
18.līdz 21.oktobrim notiks Rīgā. 

Plašāka informācija un pieteikšanās 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zināmi konkursa „Nacionālā 
eTwinning balva 2018” finālisti 
Šī gada 11.septembrī noslēdzās projektu pieteikšana konkursam 
„Nacionālā eTwinning balva 2018”. eTwinning Nacionālā atbalsta 
dienesta pārstāvji kopā ar eTwinning vēstnieci un programmas 
„Iespējamā Misija” absolventi Edīti Sarvu izvērtēja 24 konkursam 
pieteiktos projektus un konkursa finālam izvirzīja 6 labākos projektus, 
kuri 13.oktobrī savus projektus prezentēs eTwinning konferencē Rīgā. 

Finālisti (nejaušā secībā): 

 BJC “Rīgas Skolēnu pils” projekts “Shakespeare in the wild” 
(projekta iesniedzēja Tatjana Gvozdeva) 

 Kalnciema vidusskolas projekts “Math code” (projekta 
iesniedzēja Ivita Saldava) 

 Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas projekts “Kustība PA” 
(projekta iesniedzēja Ineta Lielkalne) 

 Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” projekts “GPS 
ART” (projekta iesniedzēja Ilze Veidmane) 

 Siguldas pilsētas vidusskolas projekts “My international garden – 
the travelling seed” (projekta iesniedzēja Ieva Gaile) 

 Daugavpils 16. vidusskolas projekts “The magic world of 
quadrangles” (projekta iesniedzēja Regīna Urbanoviča) 
 

Plašāka informācija 

 

https://etwinning.lv/skolotajus-aicina-pieteikties-starptautiskam-etwinning-seminaram-par-kritiskas-domasanas-un-argumentacijas-prasmju-attistisanu/
https://etwinning.lv/zinami-konkursa-nacionala-etwinning-balva-2018-finalisti/


Skolas aicina pieteikties Erasmus+ 
mācībām par neformālo izglītību  
Ja Tevi interesē darbs ar jaunatni un savu eTwinning projektu pieredzi 
vēlies pielietot ‘Erasmus+:Jaunatne darbībā’ projektu īstenošanā, līdz 
15.oktobrim piesaki savu skolas komandu Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras organizētajām mācībām “Solis tālāk: ar eTwinning 
pie ‘Erasmus+:Jaunatne darbībā'”. 

Plašāka informācija un pieteikšanās 

  

 Aicina piedalīties vebinārā par 
pilsoniskās līdzdalības veicināšanu 

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla ietvaros šī gada 26.septembrī organizē vebināru, kurā Ventspils 
Valsts 1. ģimnāzijas direktora vietnieks metodiskajā darbā, politikas un 
tiesību skolotājs, eTwinning vēstnieks, programmas “Iespējamā misija” 
absolvents Oskars Kaulēns stāstīs par jauniešu pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanu politikas stundās. 

Plašāka informācija un pieteikšanās 

 
 
 

Aicina pieteikties dalībai eTwinning 
tiešsaistes apmācībām 
 

eTwinning Centrālais atbalsta dienests aicina skolotājus piedalīties 
profesionālās pilnveides pasākumos tiešsaistē. Pieteikšanās tiešsaistes 
apmācībām un semināriem – autorizējoties eTwinning Live portālā, 
profesionālās pilnveides sadaļā. 
 
Plašāka informācija un pieteikšanās 

 

Sazinies ar 
mums: 

https://etwinning.lv/skolu-komandas-aicina-pieteikties-erasmus-macibam-par-neformalo-izglitibu-un-erasmusjaunatne-darbiba-projektiem/
https://etwinning.lv/skolu-komandas-aicina-pieteikties-erasmus-macibam-par-neformalo-izglitibu-un-erasmusjaunatne-darbiba-projektiem/
https://etwinning.lv/skolu-komandas-aicina-pieteikties-erasmus-macibam-par-neformalo-izglitibu-un-erasmusjaunatne-darbiba-projektiem/
https://etwinning.lv/skolu-komandas-aicina-pieteikties-erasmus-macibam-par-neformalo-izglitibu-un-erasmusjaunatne-darbiba-projektiem/
https://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-ka-veicinat-jauniesu-pilsonisko-lidzdalibu/
https://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-ka-veicinat-jauniesu-pilsonisko-lidzdalibu/
http://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-radosas-programmesanas-pamatiem/
http://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-radosas-programmesanas-pamatiem/
https://etwinning.lv/aicina-pieteikties-dalibai-etwinning-net-tiessaistes-apmacibam-un-tiessaistes-seminariem/
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