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METODISKO APVIENĪBU VADĪTĀJUS UN DIREKTORU VIETNIEKUS AICINA 

PIETEIKTIES ETWINNING KONFERENCEI ITĀLIJĀ  

 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīklā eTwinning 
izsludina pieteikšanos dalībai eTwinning konferencē metodisko apvienību vadītājiem un 
skolu direktoru vietniekiem “Eiropas pilsonība 21. gadsimtā”. Konference notiks no 21. 
līdz 23. septembrim Florencē Itālijā. Pieteikšanās termiņš – 2016. gada 20. jūnijs (plkst. 
09:00), tiešsaistē jāaizpilda anketa: http://bit.ly/anketa_etw_conf. Konferenci organizē 
Itālijas eTwinning Nacionālais atbalsta dienests. Darba valoda – angļu.  
 
Konference organizēta kontekstā ar 2015. gadā noslēgto Parīzes deklarāciju “Deklarācija par 
pilsoniskuma un kopīgo vērtību — brīvības, iecietības un nediskriminācijas — veicināšanu ar 
izglītības palīdzību”, meklējot risinājumus, kā mācību procesā veicināt iecietību, dažādību un 
citas demokrātijas pamatvērtības. Skolotāju īstenotie eTwinning sadarbības projekti Eiropā 
veiksmīgi pierāda, ka valstu dažādās kultūras palīdz izprast dažādību, attīstīt personību un 
veicināt iecietību, tāpēc konferencē eTwinning prezentēs paveikto, kā arī meklēs jaunus 
risinājumus.  
 
Konferencē piedalās: vairāk nekā 200 izglītības pārstāvju no visas Eiropas 
Tēma: “Eiropas pilsonība 21. gadsimtā” 
Laiks: 2016. gada 21.–23. septembris 
Vieta: Florence, Itālija 
Darba valoda: angļu 
Dalībnieku skaits no Latvijas: 2 dalībnieki 
 
Prasības pretendentiem: 

• Metodiskās apvienības vadītājs/-a vai direktora vietnieks/-ce 
• Reģistrējies www.etwinning.net 
• Ir idejas eTwinning projektiem  
• Var sazināties angļu valodā 
• Pēc konferences gatavs realizēt eTwinning projektu savā izglītības iestādē 
• Gatavs izplatīt informāciju par eTwinning sava reģiona izglītības iestādēs (vismaz 2 

uzstāšanās 3 mēnešu laikā pēc pasākuma). 
 
eTwinning nodrošina transportu un sedz transporta izmaksas Rīga–Florence–Rīga, ieskaitot 
transporta izmaksas konferences programmā. Tāpat eTwinning sedz semināra dalības maksu, 
viesnīcas un ēdināšanas izdevumus. Dalībnieks pirms pasākuma slēdz sadarbības līgumu ar 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. 
 
Lai pieteiktos konferencei, līdz šī gada 20. jūnija plkst. 09:00 jāaizpilda pieteikuma anketa 
tiešsaistē http://bit.ly/anketa_etw_conf. Jautājumus par konferenci var uzdot, rakstot uz 
info[at]etwinning.lv (tematā norādot „eTwinning konference Itālijā”) vai zvanot uz 67358067. 
 
Informācija par konferenci eTwinning.lv tīmekļa vietnē: http://bit.ly/info_etwin_conf  
Konferences programma (angļu valodā): http://bit.ly/prog_etw_conf  
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eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot IKT. 
eTwinning tiek īstenots Eiropas Savienības programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+, 
izmantojot projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu 
jomā. eTwinning piedāvā drošu bezmaksas sadarbības platformu www.etwinning.net, kurā skolotāji no 36 Eiropas 
valstīm var īstenot virtuālus sadarbības projektus, piedalīties dažādos klātienes un tiešsaistes profesionālās 
kompetences pilnveides pasākumos, kā arī atrast sadarbības partnerus un izmantot virtuālo vidi citiem izglītības 
projektiem. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies vairāk nekā 300 000 skolotāju. Informācija par citiem 
eTwinning pasākumiem: www.etwinning.lv. 
 
Informāciju sagatavojusi: 

Baiba Suseja 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore  
(eTwinning komunikācijas jautājumos) 
Mūkusalas iela 41 (2. stāvs), Rīga, LV-1004, Latvija 
Tālr.: +371 67358067 
www.etwinning.lv 
 


