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Iepazīstināt pedagogus 
ar pagājušā gada 
statistiku un nākamā 
mācību gada aktivitātēm

Mērķis



Ko darīsim

Izrunāsim par sasniegto un vēl 
paveicamo, kā arī iespējas skolotājiem.

Detalizēti runāsim par projektu 
kritērijiem

Process



eTwinning pagājušā 
gada rādītāji



Statistika Eiropā

Skaitļi

91234
Projekti

694916
Skolotāji

192019
Skolas

Pērn:    580599 192260 75215

+19.7% -0.01% +21.3%



Statistika Latvijā

Skaitļi

3553
Projekti

6585
Skolotāji

1132
Skolas

Pērn:        6001 1113 2889

+9.7% +1.7% +23%



Projekti
citās 
valstīs

šogad

Latvijā: 3578

2888

3349

6703

2517

3603

935

2359



2018. gada 
skaitļi

Latvijā: 3313

5367 cilvēki piedalījušies 67 mūsu 
informatīvajos pasākumos 

883 cilvēki piedalījušies 52 mūsu mācībās

300 raksti/ziņas par eTwinning, kas 
atspoguļoti Latvijas medijos

13 107 unikālie mājaslapas apmeklētāji (dati 
ievākti reizi ceturksnī)

x2

x6

x10



Tituls uz diviem gadiem;

Pasniegšanas 
ceremonijas;

Iespēja pārējiem arī 
nākamgad;

eTwinning skolu 
«zināšanu tirdziņš»

34 eTwinning 
skolas

Sasniegumi

Aktualitātes



eTwinning jaunumi 
un aktualitātes



Keynote 1 – Conscious roots,
Nady & Proscha, skolotāju 
pieredze dažādās valstīs, 
pedagoga sevis apzināšanās.

12.oktobrī

Nacionālā 
konference

Aktualitātes

Keynote 2 – Precizēsim!

Balvas skolām – Aspired
interactive nodarbības.



Vietējās:

Nodarbības

Pašlaik aktuālās nodarbības

6h mācības; 
eTwinning skolu mācības;
Mācības Baltijas jūras 
reģiona skolām;
Vizuālo elementu 
izmantošana 
(starptautiskās); 

Nākamgad –
Sociālā iekļaušana ar 
digitālām metodēm;
Robotika;



Septembris

Dziesmas programmēšana 
ar Learn It

Vebināri Novembris

Tiks precizēts – «vide»

Oktobris

Gada labāko projektu 
analīze



Kas jādara:

Mentorings

Piesakies par mentoru

Ja esi pieredzējis projektu 
autors, atrod kādu 
mentorējamo bez 
pieredzes, piedāvā kļūt 
viņam par mentoru. Kad 
jaunais censonis ir 
izstradājis projektu, 
mentorēšana noslēdzas.

Ja tev vēl nav projekta un 
gribi mentoru, piesakies 
nacionālajam atbalsta 
dienestam.
http://etwinning.lv/ment
orings/

http://etwinning.lv/mentorings/


Gada tēmas:

Gada 
tēmas

Eiropā –
ILGTSPĒJĪGA VIDE

Latvijā –
IKT gads



Latvijas eTwinning skolotāji

Facebook
grupa



• 5 kritēriji;
• 25 punkti;
• Savienoti ar Eiropas 

kritērijiem;
• QL no 12 punktiem;
• Spēkā no 01.09.2019.

Vērtēšanas 
kritēriji

Jaunie 
kritēriji

Projektus vērtēsim 
smalkāk



Jautājumi, komentāri?
Paldies 
par 
uzmanību


