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EPALE Nacionālā atbalsta dienesta
projekta vadītāja

2022. gada 9. augustā

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitāte pieaugušo izglītības sektorā”
īstermiņa mobilitātes projektu vadības seminārs



Šodien:

uzzināsim, kas ir EPALE;

kādas ir EPALE pašreizējās aktualitātes;

sapratīsim vairāk par VET praktiķu grupu;

izpētīsim, kā EPALE var tikt izmantota Erasmus+ 
projektu īstenošanā;

noskaidrosim, kā darbojas Erasmus+ telpa;

kāpēc ir vērts reģistrēties EPALE platformā.

https://epale.ec.europa.eu/lv

https://epale.ec.europa.eu/lv


2016

37 Nacionālie atbalsta
centri

>30 Eiropas valodu

https://epale.ec.europa.eu/lv

https://epale.ec.europa.eu/lv




EPALE pasākumi



Tuvākā EPALE akadēmijas nodarbība

https://epale.ec.europa.eu/lv/content/
aicinam-pieteikties-seminaram-par-
kompetencu-pieeju-izglitiba

https://epale.ec.europa.eu/lv/content/aicinam-pieteikties-seminaram-par-kompetencu-pieeju-izglitiba


Gada tematiskie fokusi

Vispopulārāko Latvijas emuāru

autori iegūs mūsu sagatavotos

suvenīrus

https://epale.ec.europa.eu/lv/node/313872

https://epale.ec.europa.eu/lv/node/313872


2022. gada Kopienas stāstu iniciatīva

• Kuras ir agrākās mācīšanās atmiņas? Kas bija jums blakus 
un palīdzēja šim brīdim kļūt patīkamam? Kāpēc jūs izlēmāt 
turpināt attīstīt zināšanas un prasmes? Un kad jūs izlēmāt 
atbalstīt pieaugušos viņu personīgajā un profesionālajā 
izaugsmē?

• Kas jūs motivē? Kas dienas beigās ļauj jums just 
gandarījumu? Kas jums kā pieaugušo izglītības profesionālim 
ļauj justies labi? Un kā izglītība mainījusi jūsu dzīvi?

• Visi dalībnieki tiks ielūgti piedalīties bezmaksas un ekskluzīvās augsta līmeņa stāstīšanas un personīgā 
stāsta tiešsaistes mācībās, kas notiks pēc iniciatīvas noslēguma.

• Latvijas stāstu autori katrs saņems īpašus suvenīrus, bet visvairāk īkšķīšus ieguvušā stāsta īpašnieks iegūs 
Brain Games dāvanu karti 50 eiro vērtībā!

• Par sev tīkamāko stāstu varēs balsot arī EPALE Latvijas Facebook kontā, atzīmējot to ar "patīk". Visvairāk 
atzīmes ieguvušais stāsts papildinās platformas balsojumus par pieciem īkšķīšiem, otrās vietas ieguvējs - par 
trijiem, trešās vietas ieguvējs - par diviem īkšķīšiem. Nosakot populārāko EPALE Latvijas kopienas stāsta 
autoru, tiks saskaitīti īkšķīši platformā un iepriekš minētie punkti Facebook.

• Bet tas vēl nav viss! Arī viens Latvijas stāstu komentētājs izlases veidā iegūs mūsu īpašos 
suvenīrus (komentāram jābūt latviski EPALE platformā pie konkrētā stāsta)!

Stāstu iesniegšana:

2022. gada 21. aprīlis - 2022. gada 30. 
oktobris

https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/2022-gada-kopienas-stastu-iniciativa

https://www.facebook.com/EPALE.LV
https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/2022-gada-kopienas-stastu-iniciativa




Dalieties ar savām pirmajām mācīšanās atmiņām!

• Visus komentārus apkoposim augustā un 
diviem to autoriem izlases kārtībā dāvināsim 
mūsu suvenīrus!

• Ja iesūtīsiet mums video ar stāstījumu par 
mācīšanās atmiņām, saņemsiet garantētu 
dāvanu!

• Video drīkst veidot, publicēt un iesūtīt jebkurā 
sociālajā tīklā, kā arī nosūtīt uz e-
pastu epale@izm.gov.lv.

https://epale.ec.europa.eu/lv/
content/dalieties-ar-savam-
pirmajam-macisanas-atminam

https://epale.ec.europa.eu/lv/content/sekojiet-epale-latvija-ari-socialajos-tiklos
mailto:epale@izm.gov.lv
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/dalieties-ar-savam-pirmajam-macisanas-atminam


EPALE platforma

https://epale.ec.europa.eu/lv

https://epale.ec.europa.eu/lv


Kā EPALE var noderēt jūsu projektos? 

https://epale.ec.europa.eu/lv/content/epa
le-piedavatas-iespejas-jusu-projektam

https://epale.ec.europa.eu/lv/content/epale-piedavatas-iespejas-jusu-projektam


VET praktiķu kopiena

https://epale.ec.europa.eu/en/private/community-european-vet-
practitioners-members-group

https://epale.ec.europa.eu/en/private/community-european-vet-practitioners-members-group


Erasmus+ telpa paredzēta Erasmus projektu 
vajadzībām, it sevišķi Erasmus KA1 un KA2 projektu

vadībai. 





Kā izveidot savu Erasmus+ telpu? 

https://epale.ec.europa.eu/lv/content/izveido-savu-
erasmus-telpu-jau-tagad

https://epale.ec.europa.eu/en/content
/erasmus-space-request-form

https://epale.ec.europa.eu/lv/content/izveido-savu-erasmus-telpu-jau-tagad
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/izveido-savu-erasmus-telpu-jau-tagad
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/izveido-savu-erasmus-telpu-jau-tagad
https://epale.ec.europa.eu/en/content/erasmus-space-request-form


Meklējiet projekta partnerus



Lai iesaistītos!

Kāpēc reģistrēties?



Paldies par uzmanību!
Laiks jūsu jautājumiem

sanda.roze@izm.gov.lv, epale@izm.gov.lv 

https://epale.ec.europa.eu/lv


