
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Aicina piedalīties vebinārā par 
jaunās eTwinning projektu vides 
“TwinSpace” izmantošanu 
Varbūt esi pamanījis, ka no 7.decembra eTwinning projektu sadarbības 
vide TwinSpace ir izmainījusies: tai ir uzlabots dizains, kā arī pievienotas 
jaunas un noderīgas funkcijas. 12.decembrī organizēsim vebināru, kurā 
eTwinning koordinators Latvijā Kristaps Auzāns izskaidros un svarīgākais, 
demonstrēs jaunās pārmaiņas un dos padomus efektīvākai projekta 
sadarbības vides izmantošanai. 

Tēma: “Jaunās projektu sadarbības vides TwinSpace izmantošana” 
Laiks: 2018.gada 12.decembra plkst. 18:00 – 19:00 
Norises vieta: tiešsaistes platforma AnyMeeting 
Vebināru vada: eTwinning koordinators Latvijā Kristaps Auzāns 
 

Plašāk par pasākumu 

 

Dažas jaunā TwinSpace funkcijas: 1) Iebūvēta virtuālā TwinBoard siena, 
kurā var pievienot dažādas datnes, saites, foto, video utt. 2) Iebūvēts 
balsošanas rīks TwinPoll, kas noderēs aktivitāšu izvērtēšanai un 
balsošanai visos projekta īstenošanas posmos. 3) Iespēja aktivitāšu 
lapām pievienot diskusijas sadaļu. 4) Līdzīgi sociālajos tīklos, arī jaunajā 
TwinSpace ir izveidota projekta “siena”, kurā varēs veikt ierakstus (ar 
foto, video u.tml.), kā arī redzēt visas TwinSpace veiktās izmaiņas, lai 
labāk sekotu projekta aktivitātēm. 

Decembris 

 
 

https://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-vebinara-par-jaunas-etwinning-projektu-vides-twinspace-izmantosanu/


Pieejams video no vebināra par kino 
skolā 

Šī gada 6.decembrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
Eiropas skolu sadarbības tīkla ietvaros organizēja vebināru, kurā RSU 
docētāja, Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma pastāstīja, kā un 
kāpēc ir svarīgi runāt par kino skolā. 

Noskaties video ierakstu 
 

 

 
Piedalies eTwinning monitoringa 
aptaujā un izsaki savu viedokli! 
Monitorings mums ir svarīgs, lai saprastu eTwinning dalībnieku 
vajadzības un uzlabotu rīkus, resursus un atbalstu, ko Tev piedāvājam.  

Palīdzi mums iegūt vērtīgu priekšstatu par: 

 platformas lietošanu un tās aktivitāšu atbilstību Tavām 
vajadzībām; 

 eTwinning ietekmi uz Tavu ikdienas darbu skolā; 

 cik saistošas Tavam darbam ir piedāvātās profesionālās 
pilnveides iespējas.  

Pēc aptaujas aizpildīšanas vari izvēlēties piedalīties balvu izlozē un laimēt 
kādu eTwinning balviņu. Ja vēlies piedalīties izlozē, vienkārši aizpildi 
pēdējo aptaujas lappusi. 

Plašāka informācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etwinning.lv/pieejams-video-no-vebinara-ar-ditu-rietumu-par-kino-skola/
https://etwinning.lv/etwinning-2018-gada-monitoringa-aptauja-piedalies-un-izsaki-savu-viedokli/


Aicina piedalīties SEG vebinārā par 
iekļaušanas pieredzi pirmsskolas 
izglītībā un aprūpē 
Izglītības portāls School Education Gateway aicina skolu direktorus, 
vietniekus un pirmsskolas pedagogus piedalīties bezmaksas vebinārā par 
iekļaušanas pieredzi pirmsskolas izglītībā un aprūpē. 

Lai reģistrētos vebināram, jāreģistrējas School Education Gateway 
portālā. eTwinning lietotāji portāla var autorizēties ar savu 
eTwinning.net lietotājvārdu un paroli. 

Plašāka informācija 

  

 Piedalies School Education Gateway 
lietotāju aptaujā 

 

Vēlamies atkal uzklausīt mūsu lietotāju viedokļus par saturu un 
pakalpojumiem. Tāpēc lūdzam veltīt mirkli laika, lai atbildētu uz dažiem 
jautājumiem par School Education Gateway. Anketas aizpildīšana 
aizņems 5-10 minūtes. 

Plašāka informācija un anketa 

eTwinning piedāvā piecas jaunas 
projektu sagataves 

 

eTwinning projektu sagataves var tikt izmantotas kā iedvesmojoši 
ceļveži, kuri lietotājiem soli pa solim palīdz izstrādāt veiksmīgus 
projektus. Priecājamies piedāvāt piecas jaunas projektu sagataves visās 
valodās. Šīs sagataves aplūko būtiskus tematus, piemēram, daudzkultūru 
lasītprasme, personīgās un sociālās prasmes, pilsoniskums un 
demokrātiskas vērtības  
 
Ienāc un apskati sagataves! 
 

 

Sazinies ar 
mums: 

https://etwinning.lv/aicina-skolotajus-piedalities-seg-vebinara-par-ieklausanas-pieredzi-pirmsskolas-izglitiba-un-aprupe/
https://etwinning.lv/piedalies-school-education-gateway-lietotaju-aptauja/
https://etwinning.lv/piedalies-school-education-gateway-lietotaju-aptauja/
https://www.etwinning.net/lv/pub/highlights/etwinning-is-happy.htm
https://www.etwinning.net/lv/pub/highlights/etwinning-is-happy.htm
mailto:info@etwinning.lv

