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Latvijas eTwinning jaunumi  

Novembris 2022 
 

Mēneša fokusā -  Jaunas iespējas 
starptautiskiem projektiem 
Sveiks, eTwinning skolotāj! 

No sirds sveicam Jūs visus valsts svētkos! Novēlam, lai šis laiks būtu patīkams, iedvesmojošs, 

saliedējošs un aizrit patriotiskā noskaņā!  Viens veids, kā nest Latvijas valsts vārdu Eiropā un pasaulē 

ir starptautisku projektu īstenošana, kuros projekta partneriem varam parādīt sevi, savu zemi un 

vērtības. Apskati šī mēneša piedāvājumu ziņu lapā un piesakies starptautiskajiem projektu tirdziņiem, 

starptautiskam e-kursam vai vebināram par starpdisciplināro kursu “Projekta darbs”! 

Ziņu lapā esam arī iekļāvušas ziņu par skolēnu piekļuvi TwinSpace jaunajā eTwinning platformā. Ja tas 

ir aktuāls temats, noteikti saglabā ziņā norādīto saiti, lai vari ar to dalīties ar saviem skolēniem! Tu vari 

uzzināt, kā pievienot skolēnus savam projektam, apskatot vebināra ierakstu “eTwinning jaunā 

platforma – līdzīgais un atšķirīgais”. Šajā vebināra ierakstā atradīsi noderīgus padomus profila 

rediģēšanai, projekta partneru meklēšanai, kā arī  mazu ieskatu TwinSpace lietošanā.  

Tavs eTwinning Nacionālais atbalsta dienests 
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Piesakies eTwinning pasākumiem! 

Aicina STEM skolotājus piedalīties starptautiskā projektu 

partneru tirdziņā 

Pēdējā pusgada laikā īpaši nozīmīgi un pieprasīti visās eTwinning dalībvalstīs ir kļuvuši starptautiskie 

projekti. Latvijas Nacionālais atbalsta dienests decembrī organizē vairākus pasākumus ar mērķi 

palīdzēt Latvijas skolotājiem atrast sadarbības partnerus Eiropā. Viens no piedāvātajiem pasākumiem 

ir starptautisko projektu partneru tirdziņš tieši STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes un 

matemātikas) skolotājiem, kuri māca no 1. līdz 12. klasei.  

Tirdziņam jāpiesakās līdz 2022. gada 21. novembrim. 

 

LASI VISU ZIŅU 

 

 

 

 

Aicina profesionālo izglītības iestāžu skolotājus piedalīties 

projektu partneru tirdziņā 

eTwinning Latvija Nacionālais atbalsta dienests aicina profesionālo izglītības iestāžu skolotājus 

pieteikties dalībai starptautiskā eTwinning projektu partneru tirdziņā. Tirdziņš norisināsies 

13.decembrī tiešsaistē, tajā piedalīsies pedagogi no Latvijas, Igaunijas Polijas, Rumānijas un Horvātijas. 

Pasākuma mērķis ir  palīdzēt Latvijas skolotājiem atrast sadarbības partnerus Eiropā eTwinning 

projektu īstenošanai. 

Tirdziņam jāpiesakās līdz 2022. gada 21. novembrim. 

 

LASI VISU ZIŅU 

https://etwinning.lv/etwinning-aicina-stem-skolotajus-piedalities-starptautiska-projektu-partneru-tirdzina/
https://etwinning.lv/etwinning-aicina-profesionalo-izglitibas-iestazu-skolotajus-piedalities-starptautiska-projektu-partneru-tirdzina/
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Aicina piedalīties starptautiskā tiešsaistes kursā 

skolotājiem par eTwinning projektu organizēšanu 

Līdz šī gada 28. novembrim eTwinning aicina visu priekšmetu skolotājus, kuri māca no 1. līdz 9. 

klasei, pieteikties starptautiskam tiešsaistes kursam. Kurss veidots, lai palīdzētu skolotājiem atrast 

projektu partnerus, izplānot un īstenot savu starptautisko projektu kopā ar kolēģiem no Polijas, 

Igaunijas, Serbijas vai Moldovas. Šoreiz īpašu uzmanību kursā pievērsīsim skolēnu iesaistei un idejām 

jau projekta plānošanas procesā. 

LASI VISU ZIŅU 

 

 

 

 

 

 

 

23.novembris - aicina piedalīties vebinārā par kursa 

“Projekta darbs” īstenošanu eTwinning projektā 

eTwinning Nacionālais atbalsta dienests aicina eTwinning projektu īstenotājus un vidusskolu 

skolotājus, kuri vada kursu “Projekta darbs”, 23. novembrī plkst. 18:00 piedalīties vebinārā par to, kā šo 

vidusskolas kursu īstenot, izmantojot eTwinning projektu. Vebināru vadīs eTwinning vēstniece un 

Limbažu Valsts ģimnāzijas metodiķe Edīte Sarva. Vebinārā uzzināsiet par Limbažu Valsts ģimnāzijas un 

Draudzīgā Aicinājums Cēsu Valsts ģimnāzijas pieredzi, īstenojot kursu “Projekta darbs” kā eTwinning 

projektu. Dalībnieki dalīsies ar idejām un kopīgi radīs jaunas idejas eTwinning projektu rīkošanai kursa 

“Projekta darbs” īstenošanai. 

LASI VISU ZIŅU 

https://etwinning.lv/etwinning-ekurss-2022/
https://etwinning.lv/veb-projekta-darbs/
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Citas eTwinning aktualitātes 
Skolēni jaunajā platformā 
Mēs bieži saņemam jautājumu par skolēnu pievienošanu TwinSpace jaunajā platformā. Lūk, 

atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem: 

● Jā, skolēnus var pievienot TwinSpce. 

● Nē, viņiem nav jāreģistrējas European School Education platformā, lai pievienotos TwinSpace. 

● Skolotājs katram skolēnam izveido lietotājvārdu un paroli konkrētā projekta TwinSpace vidē.  

● Skolēni TwinSpace piekļūst autorizējoties šeit: https://school-

education.ec.europa.eu/en/pupil-login  

Saglabā augstāk norādīto saiti! Ar tās palīdzību skolēni varēs izmantot tevis izveidoto lietotājvārdu un 

paroli, lai piekļūtu TwinSpace videi.  

Ja vēl nezini, kā izveidot skolēnu lietotājvārdus un paroles, noskaties pamācību no vebināra par jauno 

eTwinning platformu (video laiks – 1:02:08). 

 

Pieejams ieraksts no vebināra par European School Education 

platformu 

19. oktobrī notika eTwinning vebinārs “eTwinning jaunā platforma – līdzīgais un atšķirīgais”, kurā 

eTwinning pedagoģiskā eksperte Liene Millere pedagogus iepazīstināja ar European School Education 

platformas pamatfunkcijām. Vebinārā apskatītās darbības un iespējas noderēs jebkuram pedagogam, 

kurš vēlas īstenot eTwinning projektus.  

LASI VISU ZIŅU 

 

 

 

 

 

 

https://school-education.ec.europa.eu/en/pupil-login
https://school-education.ec.europa.eu/en/pupil-login
https://etwinning.lv/pieejams-ieraksts-no-vebinara-par-european-school-education-platformu/
https://etwinning.lv/pieejams-ieraksts-no-vebinara-par-european-school-education-platformu/
https://etwinning.lv/pieejams-ieraksts-no-vebinara-par-european-school-education-platformu/
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Pieejams video no vebināra par labākajiem pagājušā mācību gada 

eTwinning projektiem 
26. oktobrī norisinājās eTwinning vebinārs, kurā eTwinning balvai pieteikto projektu vērtētāja Santa 

Prancāne dalījās ar novērojumiem par pagājušajā mācību gadā īstenotajiem projektiem, izceļot 

metodes un aktivitātes, ko citi pedagogi var pārņemt savām mācību stundām un projektiem. 

Noskaties video, lai: 

● Uzzinātu par Latvijā īstenoto eTwinning projektu stiprajām pusēm un trūkumiem 2021./2022. 

mācību gadā 

● Iepazītos ar labās prakses piemēriem eTwinning kritēriju īstenošanā projektos 2021./2022. 

mācību gadā 

● Plānotu idejas eTwinning kritēriju īstenošanai savos mācību projektos 

LASI VISU ZIŅU 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas skolotāji dodas pieredzes apmaiņā uz Tartu 

2022.gada 4.novembrī Latvijas skolotāji – eTwinning gada balvas 2021. un 2022.gada finālisti – devās 

pieredzes apmaiņas braucienā uz Tartu, kur apmeklēja eTwinning Skolu, tikās ar eTwinning vēstnieci 

un veiksmīgu projektu autori, kā arī apmeklēja Igauņu tautas muzeju un Tartu pilsētu. Par pieredzes 

apmaiņā piedzīvoto, redzēto un darīto dalījās eTwinning vēstniece un Baložu vidusskolas skolotāja 

Agnija Grigore.  

 

LASI VISU ZIŅU 

https://etwinning.lv/pieejams-video-no-vebinara-par-labakajiem-pagajusa-macibu-gada-etwinning-projektiem-2/
https://etwinning.lv/latvijas-skolotaji-dodas-pieredzes-apmaina-uz-tartu/
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JSPA aktualitātes 
Aicina paust atgriezenisko saiti! 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina izteikt viedokli par JSPA (tostarp arī 

eTwinning) un tās darbu 2022. gadā. Pēdējie gadi ir bijuši pārmaiņu pilni. Lai sekmētu izaugsmi, 

nepieciešams atskatīties uz jau paveikto. Lai varam jums sniegt pēc iespējas labākus pakalpojumus un 

īstenot kvalitatīvu sadarbību, aicinām aizpildīt anketu. 

 Atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas tikai JSPA darba vērtējumam. Anketas aizpildīšana aizņems 

~10 minūtes. 

 Lūgums anketu aizpildīt līdz 26. novembrim (ieskaitot). 

 Jau iepriekš liels paldies par Jūsu atsaucību!  

APTAUJAS ANKETA 

 

 

 

 

 

           

www.etwinning.lv 
 

Ja vēlies atteikties no mūsu sūtītās ziņu lapas,  

sūti "atteikties no ziņu lapas" uz info@etwinning.lv 

https://forms.office.com/r/V8pLWjwPKe?fbclid=IwAR2CWwjMn40vCMlX9Do2kYNYY3M0KjL6FWq2CWmIuO6qCS0aDF4B5Mix4Yo
mailto:info@etwinning.lv

