
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Konferencē apbalvo labākos 
eTwinning sadarbības projektus 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros šī gada 10. oktobrī Rīgā, VEF Kultūrvietā 
“Spīdola” rīkoja Nacionālo eTwinning konferenci, kurā prezentēja sešus 
pagājušā mācību gada veiksmīgākos sadarbības projektus un apbalvoja 
konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2020” uzvarētājus. Konferences 
ietvaros Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs dalījās pieredzē 
attālinātās mācīšanās organizēšanā, bet diplomēta supervizore Evija van 
der Beek stāstīja par izdegšanas un ilgstoša stresa cēloņiem un sekām. 

Nacionālo eTwinning balvu 2020 starptautisko projektu kategorijā ieguva 
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projekts “Born to Read” 
(projekta iesniedzēja Anna Beļska). Nacionālo eTwinning balvu 2020 
nacionālo projektu kategorijā, kā arī skatītāju balvu ieguva Kalnciema 
vidusskolas projekts “Droši nedrošās spēles” (projekta iesniedzēja Inese 
Zvaigznone), kas īstenots kopā ar Bauskas Valsts ģimnāziju (projekta 
iesniedzēja Līga Bajāre). Apsveicam! 

Konferences video ieraksts 

 

 

 

 

 

 

 

No katra finālā pieteiktā projekta skolotājiem (vairākiem no skolas) 
tiek piešķirts eTwinning apbalvojums – apmaksāta dalība individuālās 
profesionālās pilnveides mācībās, par kuru vietu un laiku dalībnieki tiks 
informēti. Kad būs iespējams atsākt klātienes mācības, uz fināla 
projekta skolām dosies “Ziedoņa klase” komandu – izlaušanās istabas 
aktivitātes pamatskolas/ vidusskolas projektu finālistiem un “Lāča 
Andreja stunda” interaktīvā nodarbība sākumskolas projektu 
finālistiem. 

Oktobris 
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Vebinārs par labākajiem pagājušā 
mācību gada eTwinning projektiem 
28.oktobrī notiks vebinārs, kurā eTwinning vēstniece Edīte Sarva stāstīs 
par konkursam “Nacionālā eTwinning balva 2020” pieteiktajiem 
projektiem, izceļot metodes un aktivitātes, ko citi pedagogi var pārņemt 
savām mācību stundām un projektiem. Lai piedalītos, līdz vebināra 
sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. 

Plašāka informācija un pieteikšanās  
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Pieejams video no vebināra par 
Google Science Journal izmantošanu 

Noskaties 30.septembra eTwinning vebināra video ierakstu un uzzināsi, 
ko Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājs Andris Jenerts stāstīja par 
Google Science Journal lietotnes izmantošanu dabas zinību un fizikas 
stundās!   

Vebināra ieraksts 
 
 
 

 

 

 
 

 

68 dalībnieki uzsāk dalību eTwinning 
tiešsaistes kursā 
eTwinning tiešsaistes kursam “TwinSpace iespējas un ne tikai”, kas no šī 
gada 12.oktobra līdz 8.novembrim notiks tiešsaistē, pieteicās vairāk nekā 
100 skolotāji. No tiem 68 jau uzsākuši savas mācību gaitas un veikuši 
pirmos uzdevumus. Ņemot vērā lielo interesi, plānojam e-kursu atkārtoti 
īstenot 2021.gada sākumā! 

Plašāka informācija 
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Aicina tiešraidē seko līdzi Eiropas 
konferencei par klimata pārmaiņām 
Šogad eTwinning Eiropas konference, kurā katru gadu piedalās vairāk 
nekā 500 skolotāju, no 22.līdz 24.oktobrim notiks tiešsaistē un visiem 
interesentiem būs iespēja tiešraidē sekot līdzi balvu pasniegšanas 
ceremonijai un galvenajām uzstāšanās par šī gada aktuālo tēmu  
“Klimata pārmaiņas”.  

Seko līdzi eTwinning Eiropas balvu apbalvošanas ceremonijai 

Par eTwinning Eiropas balvām šogad sacentās 932 projekti, kas pieteikti 
4 vecuma kategorijās un vairākās speciālajās kategorijās. Ceturtdien, 
22.oktobrī 18:30 (pēc Latvijas laika) sāksies tiešraide, kurai vari sekot 
līdzi arī tu! 

Seko līdzi konferences atklāšanai un īpašajiem runātājiem 

Piektdien, 23.oktobrī seko līdzi konferences tiešraidei, kur uzstāsies: 

 11:00 – 11:30 (pēc Latvijas laika) 
Uzruna: Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes 
komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel) 

 Atklāšanas uzruna un ievads par klimatu ES: Klāra De La Torre 
(Clara de la Torre), ģenerāldirektora vietniece, Eiropas Komisijas 
Klimata politikas ģenerāldirektorāts 

 11:30 – 12:15 (pēc Latvijas laika) 
Galvenā uzstāšanās: “Mācīšana pandēmijas laikā: vai vēl ir 
iespējas uz projektiem balstītai izglītībai” Koens Timmers (Koen 
Timmers), “Global Teacher Prize 2017 & 2018” finālists un “Teach 
Sustainable Development Goals” dibinātājvēstnieks. 

 

Konferences tiešraide un informācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Sazinies ar 
mums: 

Sazinies ar 
mums: 
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