
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Aicina pieteikt projektus 
Nacionālajam kvalitātes sertifikātam! 
Ja darbojies vienā vai vairākos eTwinning projektos un vēlies saņemt 
novērtējumu par to, piesaki savu projektu eTwinning Nacionālajam 
kvalitātes sertifikātam!  

To iespējams izdarīt, aizpildot pieteikuma anketu eTwinning Live sadaļā 
„Projekti”– pieteikties kvalitātes sertifikātam (pirms tam autorizējoties 
savā eTwinning profilā). 

Sertifikātu par projektu piešķir skolotājam, kurš to piesaka. Ja projektā 
darbojas vairāki skolotāji no iestādes, katrs sertifikātam piesakās 
individuāli, pieteikumā izvērtējot savu ieguldījumu projektā. 

Info un pieteikšanās 

 

 

 

 

 

 

 Kvalitātes sertifikāts apliecina Tavus sasniegumus un ieguldīto darbu 
eTwinning projektā. Sertifikāts apliecina arī skolēnu aktivitāti projektā, 
tāpat tas apliecina arī skolas iesaistīšanos Eiropas skolu sadarbības 
projektos. Skolēnu sertifikāts būs pieejams pēc tam, kad projektam būs 
piešķirts Nacionālais kvalitātes sertifikāts! 

Nacionālais kvalitātes sertifikāts ir galvenais priekšnoteikums Eiropas 
eTwinning kvalitātes sertifikāta saņemšanai, kā arī, lai savu projektu 
pieteiktu konkursam “Nacionālā eTwinning balva”. 

Projektu eTwinning Nacionālajam kvalitātes sertifikātam vari pieteikt 
visu gadu, bet tikai pēc tam, kad projekts ir noslēdzies. 

2019.gadā nedaudz izmainījām/ uzlabojām eTwinning projektu 
vērtēšanas kritērijus, tāpēc pirms pieteikšanās noteikti ieskaties tajos! 

Maijs 

 
 

https://etwinning.lv/piesaki-savu-projektu-etwinning-nacionalajam-kvalitates-sertifikatam/


Pieredzējušos projektu īstenotājus 
aicina kļūt par vēstniekiem 

Aicinām pieredzējušus eTwinning projektu īstenotājus līdz 8.jūnjam 
pieteikties atlasei, lai kļūtu par Latvijas eTwinning vēstniekiem. 
Vēstnieku mērķis ir popularizēt eTwinning ideju un izplatīt eTwinning 
platformā īstenoto projektu labās prakses piemērus. Mācību gada laikā 
Latvijā paredzēts darboties 20 – 25 eTwinning vēstniekiem. 

Info un pieteikšanās 

 

 

 
 
 
 
 

Tiešsaistes kurss par eTwinning 
projektu īstenošanu “lauku skolās” 

Šis eTwinning Live tiešsaistes kursa palīdzēs attālu vai mazattīstītu 
reģionu (visbiežāk lauku) skolu pedagogiem uzsākt eTwinning sadarbības 
projektus un dalīties pieredzē. Kurss sākas 1.jūnijā! 

Info un pieteikšanās 

 

 

 

 
 

 

Tiešsaistes kurss par tiešsaistes rīku 
izmantošanu svešvalodu apguvē  

Šis eTwinning Live tiešsaistes kursa palīdzēs svešvalodu skolotājiem 
iepazīt dažādus rīkus un lietotnes, kas paredzētas visiem valodu 
mācīšanās posmiem, kā arī mācot gramatiku. Kurss sākas 25.maijā! 

Info un pieteikšanās 

 

 

  
 
  
 
 

 

https://etwinning.lv/pieredzejusos-etwinning-projektu-istenotajus-aicina-klut-par-vestniekiem-3/
https://etwinning.lv/aicina-piedalities-etwinning-net-tiessaistes-kursa-par-etwinning-projektu-istenosanu-lauku-skolas/
https://etwinning.lv/aicina-piedalities-etwinning-net-tiessaistes-kursa-par-tiessaistes-riku-izmantosanu-svesvalodu-apguve/


eTwinning vebināru ieraksti 
 

Aprīlī un maijā organizējām vairākus vebinārus, kuru materiāli un video 
ieraksti pieejami mūsu tīmekļa vietnē.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Jautrie rīki tiešsaistē” 
Norises laiks: 2020.gada 19.maijs 
Vebināru vadīja: Kristaps Auzāns un Liene Millere 
 
“Kā mācīt medijpratību?”  
Norises laiks: 2020.gada 14.maijs 
Vebināru vadīja: Mārtiņš Hiršs (SkeptiCafe) 
 
“Kāpēc domāt labi ir sarežģīti?” 
Norises laiks: 2020.gada 12.maijs 
Vebināru vadīja: Mārtiņš Hiršs (SkeptiCafe)  
 
“Jautājumu nozīme skolēnu domāšanas prasmju attīstīšanai” 
Norises laiks: 2020.gada 7.maijs 
Vebināru vadīja: Oskars Kaulēns (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija) 
 
“Kā krīzes apstākļos vadīt/ motivēt sevi un savus skolēnus?” 
Norises laiks: 2020.gada 28.aprīlis 
Vebināru vadīja: psiholoģe Lauma Žubule 
 
“Psiholoģiskā noturība krīzes apstākļos” 
Norises laiks: 2020.gada 23.aprīlis 
Vebināru vadīja: psiholoģe Lauma Žubule 
 
“Socrative un Quizizz rīki tiešsaistes testu veidošanai” 
Norises laiks: 2020.gada 21.aprīlis 
Vebināru vadīja: Kristaps Auzāns un Liene Millere 
 
“Grafiti māksla un virtuālā vide”  
Norises laiks: 2020.gada 15.aprīlis 
Vebināru vadīja: Tatjana Gvozdeva (BJC “Rīgas Skolēnu pils”) 
 
“Atgriezeniskā saite attālinātās mācīšanās procesā: iespējas un 
izaicinājumi” 
Norises laiks: 2020.gada 8.aprīlis 
Vebināru vadīja: Oskars Kaulēns (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija) 

 

 

Sazinies ar 
mums: 

https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-jautriem-tiessaistes-rikiem/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-medijpratibu-2/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-kritisko-domasanu-tiessaiste/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-jautajumu-nozimi-skolenu-domasanas-prasmju-attistisanai/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-skolenu-vadisanu-motivesanu-krizes-apstaklos/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-psihologisko-noturibu-krizes-apstaklos/
https://etwinning.lv/pedagogus-aicina-piedalities-vebinara-par-testu-veidosanu-tiessaiste-ar-socrative-un-quizzes-rikiem-2/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-par-grafiti-makslu-un-grafiti-veidosanu-virtuala-vide/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-atgriezenisko-saiti-attalinatas-macisanas-procesa/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-atgriezenisko-saiti-attalinatas-macisanas-procesa/
mailto:info@etwinning.lv

