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NOTEIKS VEIKSMĪGĀKOS 2015./2016. MĀCĪBU GADĀ ĪSTENOTOS ETWINNING 
SKOLU SADARBĪBAS PROJEKTUS 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīklā eTwinning 
organizē projektu konkursu “Nacionālā eTwinning balva 2016”, kurā noteiks sešus 
veiksmīgākos 2015./2016. mācību gadā īstenotus eTwinning projektus. Konkursa mērķis ir 
identificēt labās prakses piemērus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot 
veiksmīgākos projektu īstenotājus. Konkursa rezultāti tiks paziņoti eTwinning Nacionālajā 
konferencē 8. oktobrī. Seši veiksmīgākie projektu īstenotāji oktobra beigās piedalīsies 
eTwinning Eiropas konferencē Grieķijā. 
 
Savus projektus konkursam var pieteikt skolotāji, kuri 2015./2016. mācību gadā eTwinning 
platformā īstenojuši skolu sadarbības projektus. Lai piedalītos konkursā, līdz šī gada 11. septembra 
plkst. 24:00 jāaizpilda dalībnieka pieteikums tiešsaistē http://bit.ly/anketa_balva2016 un tīmekļa 
vietnē www.etwinning.net projekts jāpiesaka Nacionālam kvalitātes sertifikātam. Konkursam var 
pieteikt arī eTwinning platformā īstenotos Erasmus+ skolu projektus. 

Projektu izvērtēšana notiks divās kārtās. Pirmā kārta (no 2016. gada 12. līdz 25. septembrim) – 
projektu apkopošana un vērtēšana eTwinning vidē. Projektu vērtēšanas rezultātā tiek noteikti 6 
finālisti. Otrā kārta (no 2016. gada 25. septembra līdz 30. oktobrim) – finālistu pieteikto projektu 
prezentācijas klātienē un “Nacionālā eTwinning balva 2016” ieguvēja izvēle. No katra finālā 
pieteiktā projekta vienam projektā iesaistītajam skolotājam (starptautisko projektu kategorija) un 2 
projekta dibinātājiem (nacionālo projektu kategorija) tiek piešķirts eTwinning apbalvojums – 
apmaksāta dalība eTwinning ikgadējā starptautiskajā konferencē no 27. līdz 29. oktobrim Atēnās, 
Grieķijā.  
 
Konkursa nolikums un plašāka informācija: http://bit.ly/info_balva2016. 
 
2015. gadā eTwinning Nacionālo gada balvu ieguva Daugavpils Saskaņas pamatskolas īstenotais 
projekts “MAVEN—MAth Via ENglish”. Projekta galvenā ideja bija iedvesmot skolēnus mācīties 
matemātiku angļu valodā neformālā atmosfērā, izmantojot video/audio stundas ar ārvalstu 
partneriem, interaktīvas spēles tiešsaistē, stāstu ar matemātiskiem rēbusu sacerēšanu, kā arī 
integrējot matemātikas un angļu valodas mācību programmas ar citu priekšmetu mācību 
programmām (piemēram, ar ģeogrāfiju). 
 
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. 
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