
Kā kļūt par eTwinning skolu  
sadarbības tīkla vēstnieku  
Latvijā? 



Kas ir  
eTwinning  
vēstnieks? 
 

eTwinning vēstnieks ir 
pieredzējis pedagogs, 
projektu īstenotājs un 
padomdevējs, kas pastāvīgi 
dalās savā pieredzē un vada 
nodarbības citiem 
eTwinning dalībniekiem.  
 
eTwinning vēstnieki 
darbojas arī eTwinning 
Eiropas līmenī.  



Vēstnieku 
mērķis 

Vēstnieku mērķis ir 
popularizēt eTwinning ideju 
un izplatīt eTwinning 
platformā īstenoto projektu 
labās prakses piemērus. 
 
Mācību gada laikā Latvijā 
paredzēts darboties 
20 līdz 25 eTwinning 
vēstniekiem. 



* Par nodarbību  
vadīšanu vēstnieki  
saņem atlīdzību 

Atbilstoši pieredzei, vada 

nodarbības* citiem eTwinneriem 
eTwinning 
vēstnieku 
funkcijas ir 
dažādas, 
galvenā no 
tām – 
popularizēt 
eTwinning 
ideju! 

Ko dara 
eTwinning 
vēstnieks? 

Organizē informatīvos 

pasākumus par eTwinning 

Sniedz konsultācijas, motivē 

uzsākt eTwinning projektus 

Popularizē eTwinning 

piedāvātās iespējas 

Dalās savā eTwinning pieredzē 

ar citiem pedagogiem 

Piedalās pasākumos eTwinning 

vēstniekiem Latvijā un Eiropā 



Ieguvumi ir 
dažādi, bet 
galvenie no 
tiem ir 
profesionālā 
pilnveide un 
jaunas idejas 
mācību 
darbam! 

Kāpēc kļūt 
par 
vēstnieku? 



Ieguvumi, 
darbojoties 
eTwinning 
vēstnieku 
tīklā 

Profesionālā pilnveide, 

piedaloties eTwinning pasākumos 

Iespēja vadīt nodarbības par 

projektu metodi un IKT 

Starptautiska pieredzes apmaiņa 

ar skolotājiem no visas Eiropas 

Iespēja popularizēt savu skolu 

vietējā un starptautiskā mērogā 

Jaunas un inovatīvas idejas 

mācību darbam 

eTwinning palīdz uzlabot savas 

IKT un valodas prasmes 



Augsta motivācija darboties kā 

eTwinning vēstniekam 

Ne mazāk kā divi veiksmīgi 

īstenoti eTwinning projekti 

Ne mazāka kā divu gadu darba 

pieredze pedagoģijas jomā 

Labas IKT prasmes, pieredze IKT 

izmantošanā mācību darbā 

Labas vismaz vienas svešvalodas 

(ES oficiālās valodas) zināšanas 

Augsta īstenoto eTwinning 

projektu kvalitāte un/ vai  balvas 

Lai kļūtu par 
eTwinning 
vēstnieku 
Latvijā, Tev 
jāatbilst 
šādiem 
kritērijiem: 



Līdz 7.jūnijam  

piesakies! 

Lai kļūtu par eTwinning 

vēstnieku, līdz 2021.gada  
7.jūnija plkst. 23:59 aizpildi  

pieteikuma anketu 

 tiešsaistē! 

Prezentācij
as 

Finālisti (skolēni+  

skolotāji) projektu  

prezentē eTwinning  

Nacionālajā  

konferencē Rīgā 

07
. 
10
. 

No 8.līdz 14.jūnijam 

Nacionālais 
atbalsta  dienests 

izvērtēs Tavu 

pieteikumu 

Pēc 14.jūnija Nacionālais  
atbalsta dienests paziņos  

rezultātus katram personīgi, 

kā arī publicēs tos 

www.etwinning.lv! 

*  NAD – eTwinning  
Nacionālais atbalsta  

dienests 

NAD* vērtē 

pieteikumus 

NAD paziņo 

rezultātus  

Pieteikšanās 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKuij4IJAqRmfqxwRzDV8AuW2BBd5Zw8MlVagSr2mrO_mIQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKuij4IJAqRmfqxwRzDV8AuW2BBd5Zw8MlVagSr2mrO_mIQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKuij4IJAqRmfqxwRzDV8AuW2BBd5Zw8MlVagSr2mrO_mIQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKuij4IJAqRmfqxwRzDV8AuW2BBd5Zw8MlVagSr2mrO_mIQw/viewform


Kontakti 

    
 

eTwinning Nacionālais atbalsta dienests 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

 
info@etwinning.lv  

67358067 
www.etwinning.lv  

 
Seko mums:  

Twitter @eTwinningLV 
Facebook: eTwinning Latvia 

 
 

mailto:info@etwinning.lv
http://www.etwinning.lv/

