
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Aicina pieteikties dalībai Nacionālajā 
eTwinning konferencē 
Aicinām pedagogus 12. oktobrī piedalīties Nacionālajā eTwinning 
konferencē Rīgā, kurā skolu komandas prezentēs sešus pagājušā mācību 
gada veiksmīgākos eTwinning sadarbības projektus. Būs iespēja satikt 
ASV izglītības līderes (Nady Persons & Porscha Williams, ASV), uzzināt 
viņu pieredzi iekļaujošas vides veidošanā un skolotāja lomas mainīšanā 
klasē, kā arī būt klāt konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2019” 
uzvarētāju apbalvošanā. Pieteikšanās līdz 7.oktobra plkst 9:00! 

Aicinām dalībai pieteikties eTwinning skolotājus, skolu vadības un 
izglītības pārvalžu pārstāvjus, kuru interesē projektu organizēšana, 
tehnoloģiju izmantošana mācību darbā un 21.gadsimta izglītība. 

Pieteikuma termiņš: 7.oktobra plkst. 09:00, aizpildot pieteikuma anketu 
tiešsaistē. 

Info un pieteikšanās 
 

 

 Gan skolēni, gan skolotāji nāk no dažādām vidēm, pieredzēm un 
kultūrām. Kā pieņemt un izprast atšķirīgo, strādājot ar dažādiem 
skolēniem un pieaugušajiem? Kā veidot cieņpilnu un iekļaujošu vidi 
klasē un skolā? Uz šiem jautājumiem konferencē centīsies atbildēt ASV 
izglītības līderes Nady Persons & Porscha Williams, kas aktīvi 
darbojušās izglītības sistēmas atjaunošanā Ņūorleānā pēc postošās 
viesuļvētras “Katrīna”. Nady Persons & Porscha Williams uzstāšanās 
laikā tiks nodrošināta tulkošana no angļu valodas.  

Septembris 

 
 

https://etwinning.lv/pedagogus-aicina-pieteikties-dalibai-nacionalaja-etwinning-konference-3/


Zināmi konkursa „Nacionālā 
eTwinning balva 2019” finālisti! 

 Izvērtējot 19 konkursam „Nacionālā eTwinning balva 2019”pieteiktos 
projektus, finālam izvirzīti 6 labākie projekti, kuri 12.oktobrī savus 
projektus prezentēs eTwinning konferencē Rīgā.  

Finālisti (nejaušā secībā): 

 Rīgas Teikas vidusskola projekts “Perfekt zusammen lernen” 
(projekta iesniedzēja Helēna Briede) 

 Riebiņu vidusskolas projekts “Rokasgrāmata skolotājiem, 
skolēniem un sliņķiem par siltumu” (projekta iesniedzēja Laila 
Vibornā), kas īstenots kopā Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolu 
(projekta vadītāja Ineta Lielkalne) 

 Siguldas pilsētas vidusskolas projekts “You can be a hero” 
(projekta iesniedzēja Ināra Vimba) 

 Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” projekts 
“Stories about Minibeasts” (projekta iesniedzēja Kristīna 
Bernāne) 

 Daugavpils 16. vidusskolas projekts “The music of equations” 
(projekta iesniedzēja Regīna Urbanoviča) 

 J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas projekts “READ(Y)?” (projekta 
iesniedzēja Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta) 

Plašāka informācija 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Izmaiņas eTwinning projektu 
vērtēšanas kritērijos 

Esam  veikuši nelielas izmaiņas/ uzlabojumus eTwinning projektu 
vērtēšanas kritērijos. eTwinning projektus, kuri pieteikti Nacionālajam 
vai Eiropas kvalitātes sertifikātam, nacionāla vai Eiropas mēroga projektu 
konkursiem, iepriekšējo 6 kritēriju vietā turpmāk vērtēs pēc šādiem 5 
kritērijiem: 1) Skolēnu iesaiste un pedagoģiskie jauninājumi; 2) Sasaite ar 
mācību saturu; 3) Sadarbība starp partnerskolu skolēniem;                        
4) IKT lietojums; 5) Rezultāts un ietekme. 

Vairāk lasi šeit 

 

 

https://etwinning.lv/zinami-konkursa-nacionala-etwinning-balva-2019-finalisti/
https://etwinning.lv/izmainas-etwinning-projektu-vertesanas-kriterijos/


Skolu komandas aicina pieteikties 
Erasmus+ mācībām  
Ja Tevi interesē darbs ar jaunatni un savu eTwinning projektu pieredzi 
vēlies pielietot ‘Erasmus+:Jaunatne darbībā’ projektu īstenošanā, līdz 14. 
oktobrim piesaki savu skolas komandu Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras organizētajām mācībām! 

Vairāk lasi šeit 
 

 
 
 
 
 

 

Aicina piedalīties vebinārā par ES 
programmēšanas nedēļu 
 eTwinning sadarbībā ar programmēšanas skolu Learn IT šī gada 
3.oktobrī organizē vebināru, kurā Learn IT dibinātāja Elīna Ingelande 
skolotājiem pastāstīs par iespējām piedalīties Eiropas Savienības 
programmēšanas nedēļā un Learn IT organizētā konkursā “Izveido 
mūzikas video ar Scratch”. Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam 
jāaizpilda reģistrācijas anketa. 

Vairāk lasi šeit 
 

 

 

 

 

 
 

Pieejams video no vebināra par 
eTwinning aktualitātēm  

 

eTwinning šī gada 28.augustā organizēja informatīvu vebināru par 
eTwinning 2019./2020. mācību gada aktualitātēm.  Noskaties video 
ierakstu (zemāk) vai lejupielādē prezentācijas 
lai uzzinātu pa atjaunotajiem eTwinning projektu vērtēšanas kritērijiem; 
eTwinning konferenci un plānotajām mācībām pedagogiem. 
 
Vairāk lasi šeit 

Sazinies ar 
mums: 

https://etwinning.lv/skolu-komandas-aicina-pieteikties-erasmus-macibam-par-neformalo-izglitibu/
https://etwinning.lv/aicina-piedalities-vebinara-par-es-programmesanas-nedelas-aktivitatem/
https://etwinning.lv/pieejams-video-no-vebinara-par-etwinning-aktualitatem-2019-2020-macibu-gada/


40 skolotāju starptautiskajās 
mācībās Valmierā apgūs robotiku 

 

 No šī gada 19.līdz 22.augustam eTwinning organizēts seminārs Valmierā 
pulcēja 40 pedagogus dažādām valstīm, lai zinošu profesionāļu vadībā 
apgūtu robotikas un programmēšanas prasmes, kā arī veidotu 
starptautiskus skolu sadarbības projektus tiešsaistē. Trīs dienu garumā 
skolotājiem bija iespēja ne tikai apgūt robotikas pamatus, bet arī katram 
uzkonstruēt savu Arduino robotu.  

Vairāk lasi šeit 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mācības par stāstu stāstīšanu 
 

 No 26.līdz 28.augustam Siguldā pulcējās 30 valodu un sākumskolas 
skolotāju no visas Latvijas, lai smeltos iedvesmu jaunajam mācību gadam 
un apgūtu stāstu stāstīšanas metodes. Trīs dienu garumā kopā ar 
eTwinning vēstniecēm Annu Beļsku un Natāliju Karpenko skolotāji 
apguva metodes, radoši darbojās Ziedoņa muzejā, meklēja idejas 
sadarbības projektiem un kopīgi uzsāka projektus par dažādām tēmām. 

Vairāk lasi šeit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mācības par orientēšanos pilsētvidē 
 

Šī gada augustā notika eTwinning trīs dienu mācības par orientēšanos 
pilsētvidē un metodes iekļaušanu sadarbības projektos. Lai to veiksmīgi 
izdarītu, skolotāji uz savas ādas izmēģināja un iepazina orientēšanās 
spēļu veidošanas lietotni Actionbound. 

Vairāk lasi šeit 

 

Sazinies ar 
mums: 

https://etwinning.lv/40-skolotaju-no-dazadam-eiropas-valstim-etwinning-macibas-valmiera-apgus-robotiku/
https://etwinning.lv/skolotaji-uzsak-projektus-par-stastu-stastisanu/
https://etwinning.lv/tris-dienas-izveido-speles-un-projektus-par-orientesanos-pilsetvide/
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