
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Aicina piedalīties novembra vebinārā 
par praktiskām metodēm dažādos 
sākumskolas priekšmetos 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros 26.novembrī organizē vebināru, kurā eTwinning 
vēstniece un Bauskas sākumskolas skolotāja Līga Bajāre stāstīs, kā 
sākumskolā praktiski mācīt par apkārtējo vidi, naudu, tehnoloģiju 
jēgpilnu lietošanu un sadarbību. 

Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Ja 
vēlies, atzīmē Facebook, ka “nāksi” uz pasākumu. 

Tēma: “Kā sākumskolā praktiski mācīt par apkārtējo vidi, naudu, 

tehnoloģiju jēgpilnu lietošanu un sadarbību” 

Laiks: 2019.gada 26.novembra plkst. 18:00 – 19:00 

Darba valoda: latviešu 

Vebināru vada: eTwinning vēstniece, Bauskas sākumskolas skolotāja Līga 

Bajāre 

Plašāka informācija un pieteikšanās 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Līga stāstīs savu pieredzi sākumskolas stundu organizēšanā, kurās 
skolēni, praktiski darbojoties, nonāk pie sasniedzamā rezultāta. Līgas 
skolēni dažādus uzdevumu pildījuši apmeklējot veikalu, mācoties paši 
skaitīt naudu un analīzēt čekus. Tāpat vebināra dalībnieki varēs 
uzzināt, kā Līga kopā ar saviem skolēniem klasē ikdienā rūpējas par 
apkārtējo vidi un kā veicas ar tehnoloģiju izmantošanu mācību stundās. 

Novembris 
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Pieejami materiāli no vebināra par 
labākajiem pagājušā mācību gada 
eTwinning projektiem 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros 30.oktobrī organizēja vebināru, kurā eTwinning 
vēstniece Edīte Sarva stāstīja par konkursam “Nacionālā eTwinning balva 
2019” pieteiktajiem projektiem, izceļot metodes un aktivitātes, ko citi 
pedagogi var pārņemt savām mācību stundām un projektiem. 

Ieskaties vebināra prezentācijā (PDF) vai izpēti Padlet interaktīvo 
ziņojumu dēli, lai smeltos idejas saviem projektiem! 

Materiāli pieejami šeit 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sveicam eTwinning Eiropas 
kvalitātes sertifikātu ieguvējus! 

Kākatru gadu, arī šoruden veiksmīgākie eTwinning projekti visā Eiropā 
tiek apbalvoti ar eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu.  

No Latvijas eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu saņem 40 projekti (42 
sertifikāti), kas īstenoti iepriekšējā mācību gadā. Sveicam sertifikātu 
ieguvējus! 

eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu ieguvēju saraksts 
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eTwinning vēstniece Ainažos uzsāk 
savu simto sadarbības projektu 

 

Šī gada novembrī Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja un 
vēstniece Ineta Lielkalne uzsāka savu simto eTwinning sadarbības 
projektu. Inetas un viņas skolēnu īstenotie sadarbības projekti jau 
vairākus gadus ir starp “Nacionālā eTwinning balva” finālistiem un 
uzvarētājiem. Lai uzzinātu šo panākumu atslēgu un Inetas motivāciju 
darboties eTwinning, aicinājām viņu uz sarunu. 

Interviju ar Inetu Lielkalni lasi šeit 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Pieteikšanās “eTwinning Skolām”  
 

Lai iegūtu “eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai 
eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību 
interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā 
pedagogu profesionālo pilnveidi un skolotāju sadarbību. Ja skola atbilst 
kritērijiem, e-pastā saņems uzaicinājumu līdz 2020.gada 7.februārim 
aizpildīt pašvērtējuma pieteikumu eTwinning Live. 

Vairāk lasi šeit 

 
 
 

Tiešsaistes vebināri eTwinning.net 
 

eTwinning.net reģistrētie lietotāji var pieteikties dalībai tiešsaistes 
semināros 20.novembrī (par audio un mūzikas radīšanu eTwinning 
projektiem) un 25.novembrī (sociālemocionālo mācīšanos 
uzņēmējspēju veicināšanai). Semināri notiek angļu valodā, 
pieteikšanās, autorizējoties savā eTwinning Live profilā! 

 

Sazinies ar 
mums: 
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