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eTwinning aktualitātes
2021./2022. mācību gadam



TwitterVebināri

Vebināri + 
materiāli

2021.gadā:
18 vebināri/ 1900 
dalībnieki

Populārākie:
• grupu darbs (432 

dalībnieki) 2021
• svētki tiešsaistē 

(150) – 2020.gada 
nogalē

• No medijpratības: 
par pusaudžu 
emocionālo 
veselību (224)

Visi ieraksti 

https://etwinning.lv/visi-vebinaru-ieraksti/


TwitterStarptautiskie
ekursi un 
tirdziņi

Pavasarī: e-kurss  (LV –
JO – RS)
• Atrod partnerus un 

izplāno projektu (4 
nodarbības)

Augustā: tiešsaistes 
tirdziņš (LV – EE – PL):
• Atrod partnerus un, 

ja vēlas, plāno 
projektu (1 
nodarbība)

Augustā: tiešsaistes 
pasākums (LV – PL – SR):
• Atrod partnerus un, 

ja vēlas, plāno 
projektu (1 diena + 
konsultācijas un 
pieredzes forums)



TwitterVietējie 
projektu 
tirdziņi un 
ekursi

Rudenī (2020) un 
pavasarī (2021)  -
TwinSpace e-kurss
• Par TwinSpace

lietošanu (un ne 
tikai)

Februārī  - sadarbības 
projektu tirdziņš
• Atrod partnerus un,  

ja vēlas, plāno 
projektu                    
(1 nodarbība)



Augusta 
pasākumi 
klātienē

Jauna vizuālā 
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Aktivitātes 
sociālos tīklos

Svarīgākie 
pasākumi

Vairākas 24h mācības augustā:

• Mācības eTwinning
vēstniekiem

• Starppriekšmetu saikne
• Profesionālās skolas                 
• Laboratorijas darbi 

Mācības jaunajām 
«eTwinning Skolām»:

• 1.daļa augustā
• 2.daļa 2022.gada februārī

Mācības «Nacionālā eTwinning
balva 2020» finālistiem



Izgatavotas 
kartītes

Kartīšu 
komplekti

Projekta plānošanas soļi 
+ 4 projektu plānu 
piemēri – pirmsskolai, 
sākumskolai, 
pamatskolai un 
vidusskolai 
(elektroniskā versija 
šeit)

eTwinning projekta 10 
populārāko aktivitāšu 
piemēri 
(elektroniskā versija 
šeit)

https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2021/04/kartinas-148x105_c-WEB.pdf
https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2021/04/kartinas-print-148x105_c-WEB.pdf


Atbalsta 
materiāli

Pirmā eTwinning projekta 
palīdzības komplekts

Kā organizēt grupu darbu 
tiesšasitē

Darbs ar tekstu mazās
grupās tiešsaistē

Populāri IK rīki 

Medijpratības vebināru
materiāli (eDrošības
noteikumi utt.)

Kā (iz)vērtēt mācību
projektus – digitālais 
portfolio

IKT rīki tavā mācību 
procesā un projektos

https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2021/04/etw_palidziba_2021.pdf
https://etwinning.lv/pieejams-video-un-materiali-no-vebinara-par-to-ka-organizet-grupu-darbu-tiessaiste/
https://etwinning.lv/darbs-ar-tekstu-mazas-grupas-tiessaiste/
https://www.tricider.com/brainstorming/2wdf9PmaFK7;jsessionid=gB-DFa1udSzd9f6zw2HSBA
https://etwinning.lv/etwinning-medijpratibas-vebinaru-video-vienuviet/
https://etwinning.lv/video-un-materiali-no-vebinara-par-to-ka-izvertet-macibu-projektus/
https://etwinning.lv/iktriki/?fbclid=IwAR13letRaLosiZDDIja4is0pqfj0j155BczKfZnc8D2EfZY5--sNpUE0NjQ


eTwinning
kalendārs

Saņem visi, kuri 
iepriekšējā mācību gadā 
veiksmīgi īstenojuši 
eTwinning projektu + 
«eTwinning Skolas»

• Plānotājs
• Projekta plānu  

piemēri
• Kā plānot eTwinning

projektu?
• Plānošanas darba lapa
• Jaunie kritēriji
• Visu eTwinning valstu 

svētku dienas

Šogad saņem 
600 pedagogi



TwitterVēstnieku 
tīkls

Šogad 25 
vēstnieki

2 jauni vēstnieki:
• Sandra Trošina

(Austrumlatvijas
Tehnoloģiju 
vidusskola)

• Agnija Grigore
(Baložu vidusskola)

Vēstnieku kontakti

No pirmsskolas līdz 
profesionālās izglītības 
iestādēm

Vada eTwinning mācības, 
mentorē citus skolotājus

https://etwinning.lv/komanda/


TwittereTwinning
Skolas

Šogad saņem 
22 iestādes

Martā «eTwinning
Skola» statusu saņēma 
22 iestādes (12 no 
pirmoreiz), kopā jau 47 
«eTwinning Skolas»

Rudenī skolas saņems 
plāksnes un karogu

Šogad skolas saņēma 
kartītes, projektu 
rokasgrāmatas un 
kalendārus 

Būs informācija par 
nākamo termiņu



TwitterKvalitātes 
sertifikāti

Statistika

2020.gadā piešķirti
89 Nacionālie 
kvalitātes sertifikāti  
(66 projektiem)

2021. gadā (līdz 
15.augustam) piešķirti
jau 109 Nacionālie 
kvalitātes sertifikāti 

Vairāk nekā 36 projekti 
kvalificējas prof. 
pilnveides apliecībai! 



Kas bija 
noderīgs?

Jauna vizuālā 
identitāte

Jauna lapa 
www.etwinning.lv

Aktivitātes 
sociālos tīklos

Svarīgākie 
pasākumi

Dodieties uz 
menti.com, 
ievadiet kodu 
9512 1587



Plāns jaunajam mācību 
gadam



Vieta: Fantadroms
(Jaunā Teika)

Notiks gan klātienē, gan 
tiešsaistē

Laiks: 9.okotbris (10:00 
– 16:00)

«Nacionālā eTwinning
balva 2021» labāko 
projektu prezentācijas

Balvas pasniegšana

Tēma: medijpratība

9.oktobris

Nacionālā 
konference
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Eiropas konference (tiešsaistē) –
28.-30.oktobris 

eTwinning skolu 
Forums (13.novembris?)

TwinSpace tiešsaistes kurss 
(oktobris-novembris)

2 dienu mācības pieredzējušām 
«eTwinning skolām» (oktobris)

2 dienu mentoru mācības 
(oktobris)

Vebināri (13.oktobris – labās 
prakses piemēri, labāko 
projektu analīze)



5 kritēriji:
• Pedagoģiskā pieeja
• Sasaiste ar mācību 

saturu
• Sadarbība starp 

partnerskolām
• IKT lietojums
• Rezultāts

25 punkti (nemainās)

Obligāti jābūt:
• Skolēnu sadarbībai
• Ievērotai drošībai 

tiešsaistē
• Veiksmīgi 

izmantotiem IKT 

Vērtēšanas 
kritēriji

Jaunie 
kritēriji







TwitterKvalitātes 
sertifikāti

Vērtēt pēc 5 kritērijiem

1 skolotājs gadā var 
saņemt 4 Nacionālos 
kvalitātes sertifikātus
(augusts 2021.- jūlijs 
2022.)

Eiropas kvalitātes 
sertifikātam projektu 
nominē nacionālais 
atbalsta dienests.



TwitterProf. 
pilnveides 
apliecība

Ja projekts Nacionālajā 
kvalitātes sertifikātā 
saņem vismaz 18 
punktus (no 25), ir 
iespēja saņemt 
apliecību līdz 36h par 
pedagoga profesionālās 
kompetences pilnveidi.

• Papildus anketa
• Pieteikšanās 2x 

gadā
• Apliecību var 

saņemt reizi 2 
gados



Kas jādara:

Mentorings

Piesakies par mentoru

Ja esi pieredzējis projektu 
īstenotājs, 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/


TwitterSEG un 
eTwinning
apvienošana

Apvienos 2 
portālus

Pārmaiņas no 
2022.gada janvāra

eTwinning lietotājiem 
paliek sava platforma

Plašāka auditorija

Pieeja ar EU login
(visiem  jāreģistrējas)

Dosim ziņu par 
testēšanu



Jautājumi?

Jauna vizuālā 
identitāte
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Svarīgākie 
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eTwinning Nacionālais atbalsta dienests
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

info@etwinning.lv
67358067

www.etwinning.lv

Seko mums: 
Twitter @eTwinningLV

Facebook: eTwinning Latvia

Kontakti

mailto:info@etwinning.lv
http://www.etwinning.lv/

