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SKOLOTĀJUS AICINA PIEDALĪTIES BEZMAKSAS VEBINĀRĀ PAR ETWINNING 

SKOLU SADARBĪBAS TĪKLA AKTUALITĀTĒM 
Šī gada 29. augustā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu 
sadarbības tīklā eTwinning organizē vebināru par eTwinning aktualitātēm 2016./2017. 
mācību gadam. Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa 
http://bit.ly/anketa_vebinar08.  
Vebināra dalībnieki uzzinās: 

• Kas ir eTwinning projektu nedēļa? 
• Ko piedāvās jaunais eTwinning.net portāls? 
• Kāpēc pieteikt savu projektu Nacionālajai eTwinning balvai un kvalitātes sertifikātam? 
• Kā, īstenojot kvalitatīvu eTwinning projektu, iegūt 36 pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides stundas? 
• Kādus seminārus, kursus un citus vietējā/ starptautiskā mēroga pasākumus eTwinning 

piedāvās pedagogiem 2016./2017. mācību gadā? 
• Kā iesaistīties eTwinning mentoringa programmā? 

 
Tēma: “eTwinning aktualitātes 2016./2017. mācību gadam” 
Laiks: 2016. gada 29. augusts 18:00–19:00 
Norises vieta: tiešsaistes platforma AnyMeeting (dalībniekiem e-pastā tiks sniegta visa 
nepieciešamā informācija) 
Nepieciešamais aprīkojums: dators ar pieslēgumu internetam, austiņas ar mikrofonu un video 
kamera, ja ir vēlēšanās. 
Darba valoda: latviešu 
Maksimālais dalībnieku skaits: 200 
Vebināru vada: Kristaps Auzāns, eTwinning koordinators Latvijā 
 
Aizpildot vebināra reģistrācijas anketu http://bit.ly/anketa_vebinar08, dalībnieks saņems e-
vēstuli ar apstiprinājumu un saiti uz vebināru. Saite ir aktīva tikai vebināra norises laikā.  

Jautājumus par vebināru var uzdot, rakstot uz info[at]etwinning.lv (tematā norādot “eTwinning 
vebinārs”) vai zvanot uz 67358067. 
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 gandrīz 400 000 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 


