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2021.gada 16. augusts 

Tiešsaistē 

 

Sasniedzamais rezultāts 

1. iesaistīšanās līmenis - viesis – plāno eTwinning projektu. 

2. iesaistīšanās līmenis - pētnieks – reģistrē un uzsāk eTwinning projektu, dalās projektu pieredzē. 

3. iesaistīšanās līmenis - meistars – īsteno eTwinning projektu, prezentē to citiem. 

Mērķi 

1. iesaistīšanās līmenis – viesis. 

1. Atrod projektu partneri. 

2. Plānot eTwinning projektu kopā ar partneri. 

3. Prezentēt projektu idejas. 

2. iesaistīšanās līmenis - pētnieks – reģistrējis un uzsācis eTwinning projektu. 

1. Reģistrē eTwinning projektu.  

2. Veic plānotās aktivitātes. 

3. Piedalās personalizētās projekta grupu konsultācijās. 

3. iesaistīšanās līmenis – meistars. 

1. Īsteno eTwinning projektu. 

2. Prezentē projektu pieredzes apmaiņas forumā. 

3. Piesaka projektu eTwinning Kvalitātes sertifikātam. 

Dalībnieki 

1. Piedalās līdz 40 eTwinning skolotāji no 3-5 valstīm. 

2. Nav ierobežojumi vecuma grupām un mācību priekšmetiem (iespējams piedalīties ar jaukta 

vecuma un mācību priekšmetu grupām). 

3. Jābūt reģistrētam eTwinning dalībniekam un vismaz vienam realizētam eTwinning projektam.  

4. Ir vēlme uzsākt eTwinning projektu savā skolā ne vēlāk kā mēnesi pēc mācību noslēguma.  

5. Rekomendējam pieteikties kopā ar vēl vienu skolotāju no Jūsu izglītības iestādes, lai nodrošinātu 

lielāku savstarpējo atbalstu mācību un projekta realizācijas laikā.  



6. Tā kā pasākums notiks Zoom platformā un tiks izmantotas Zoom istabas, aicinām pieslēgties 

pasākumam no sava datora nevis telefona, lai pilnvērtīgi varētu piedalīties grupu darbā. 

 

Darba kārtība 

16.08.2021.  

(10:00-16:00 CET+2h) 

20.-21.09.2021.  

(30 minūšu konsultācija 

katrai grupai) 

18.10.2021. 

(15:00-17:00 CET+2h) 

1. Atrod projektu partneri. 

2. Plāno projektu kopā ar 

partneri (iespējams arī 

reģistrēt projektu).  

3. Prezentē projektu idejas 

(ja vēlas, ir iespēja 

pievienoties vairākiem 

projektiem). 

1. Iepriekš noteikts 

tikšanās laiks.  

2. Personalizētas grupu 

konsultācijas ar mērķi 

apzināt progresu un 

sniegt palīdzību, kur tas 

nepieciešams.  

1. Pieredzes apmaiņas 

forums (iespējams 

piedalīties kā 

prezentētājam vai 

klausītājam). 

2. Informācija par to kā 

pieteikties eTwinning 

Kvalitātes sertifikātam.  

 

 


