
eTwinning aktualitātes 
2020./2021. m.g. 



Iepazīstināt pedagogus 
ar pagājušā gada 
statistiku un nākamā 
mācību gada aktivitātēm 

Mērķis 



Ko darīsim 

 

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

Process 



eTwinning pagājušā 
gada rādītāji 



Statistika Eiropā 

Skaitļi 

107404 
Projekti 

817200 
Skolotāji 

208064 
Skolas 

Pērn:    694916  192019   91234 

+122284 +16045 +16170 



Statistika Latvijā 

Skaitļi 

4093 
Projekti 

7105 
Skolotāji 

1163 
Skolas 

Pērn:        6585      1132           3553 

+520 +31 +540 



Salīdzināmie 
dati 

Projekti/ Skolotāji 

Skolotāji/ Skolas 

0,58 0,13 

0 1 

0 10 

3.93 6.1 



Projekti 
citās 
valstīs 
 
šogad 

Latvijā: 4093 

3242 

3753 

8009 

2772 

4086 

1037 

2630 



2019. gada 
skaitļi 

75 projekti ieguvuši nacionālo kvalitātes sertifikātu; 
40 projekti ieguvuši Eiropas kvalitātes sertifikātu; 

600 skolotāji piedalījušies eTwinning klātienes 
mācībās un 484 piedalījās vebināros; 

 

 
15 491 unikālie mājaslapas apmeklētāji (dati 
ievākti reizi ceturksnī) 

 

 



2020. gada mācības 

Pasākumi 

Veselību veicinošie projekti; 
 

Laboratorijas darbi, ko veikt 
tiešsaistē; 
 

Sadarbība pirmsskolā; 
 

Stāstu veidošanā; 
 

Mācības universitāšu studentiem; 
 

Mentoringa mācības 
eTwinning skolām; 

 
 



Mazāk projektu un 
skolotāju 

Izaicinājumi 

Nav starptautisko 
pasākumu 

eTwinning skolu 
pakas tikai 
septembrī 

Ko lai iesāk ar 
stendu 



eTwinning jaunumi 
un aktualitātes 



Tituls uz diviem gadiem; 
 
Kad būs skolu pakas? 
 
Iespēja pārējiem arī 
nākamgad; 
 
eTwinning skolu forums; 

35 eTwinning 
skolas 

eTwinning 
skolu pakas 

Aktualitātes 



Tituls uz diviem gadiem; 
 
Pasniegšanas 
ceremonijas; 
 
Iespēja pārējiem arī 
nākamgad; 
 
eTwinning skolu 
«zināšanu tirdziņš» 

35 eTwinning 
skolas 

eTwinning 
skolu pakas 

Aktualitātes 



Runātāji: 
Igors Grigorjevs – Plānveidīga 
attālinātā darba organizēšana 
skolā; 

10.oktobrī 

Nacionālā 
konference 

Aktualitātes 

Precizēsim - Izdegšana darbā; 

Balvas skolām – Ziedoņa klases 
stundas skolās. 

Klātienē <80 cilvēkiem, 
nodrošināta konferences 
translēšana tiešsaistē; 

Piesaki 
savu 
projektu! 



Vietējās: 

Nodarbības 

Pašlaik aktuālās nodarbības 

6h mācības;  
eTwinning skolu mācības; 
Vebināri (1-2 reizes 
mēnesī)  
Septembrī – Science 
Journal izmantošana 
darbam; 
Oktobrī - Labāko projektu 
analīze; 
 
 
Modelēšana; 
Robotika; 
Programmēšana 
sākumskolā 
(starptautiskās);  
Stāstu stāstīšana 
(starptautiskās); 

Nākamgad: 



Starptautiskās: 

Pašlaik aktuālās nodarbības 

24.-25. septembris: 
  
Baltijas jūras reģiona 
valstu mācības. Rīko 
Somijas Nacionālais 
atbalsta dienests. Nodarbības 



Tiešsaistes 
kurss: 

Pašlaik aktuālās nodarbības 

No 12 oktobra 4 nedēļu 
«learning event»; 
 
Tiešsaistes tikšanās reizi 
nedēļā un uzdevumi 
praktiski; 
 
Dalībnieki kļūs par 
TwinSpace guru un pratīs 
izveidot organizētu 
projektu. 
 
Mācības atvērtas visiem, 
piesakās ar pārinieku; 

Nodarbības 



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

 

http://etwinning.lv/mentorings/
http://etwinning.lv/mentorings/


Latvijas eTwinning skolotāji 

Facebook 
grupa 



A) Uzrakstiet kopīgi 10 lietas, ko novēlat 
skolotājiem nākamajam mācību darbam! 

Noslēguma 
uzdevums 
grupās 

B) Apkopojiet vārdus wordart.com un  
piemeklējiett piemērotu bildi! 

C) Dalieties ar savu rezultātu Padlet lapā: 
ej.uz/septembris2020 
 



Jautājumi, komentāri? 
Paldies 
par 
uzmanību 


