
Pirmā 
eTwinning projekta 
palīdzības komplekts



Projekta 
plānošanai

Projekta 
rokasgrāmata

Saturs:

- Projekta plānošanas   
posmi
- Projektu vērtēšanas 
kritēriji
- Projektu piemēri 
- Idejas IKT 
izmantošanai

Lejupielādē PDF versiju

https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2021/12/Projektu_rokasgramata_2021_WEB.pdf


Projekta 
plānošanai

Darba lapa 
plānošanai

Izmanto mūsu 
izveidoto projekta 
plānošanas darba lapu!

Lejupielādē DOC versiju

https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2021/02/proj.planosanas-darba-lapa_etwinning_2021.docx


Projekta 
plānošanai

Plānošanas 
kartītes

Saturs:

- Projekta plānošanas   
posmi
- 4 projekta plāni: 

✓ pirmsskolai, 
✓ sākumskolai, 
✓ pamatskolai un 
✓ vidusskolai

Lejupielādē PDF versiju

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


Projekta 
plānošanai

Aktivitāšu
kartītes

Saturs:

- Kartītēs izskaidroti 
eTwinning projekta 10 
populārāko aktivitāšu 
piemēri un paskaidrots, 
kāpēc konkrēto 
aktivitāti izmantot 
projektā.

Lejupielādē PDF versiju

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


Projekta 
plānošanai 
– video 

eTwinning projektu 
vērtēšanas kritēriji

eTwinning projekta 
plānošanas piemērs

eTwinning
projektu plānošana

Video ar 

eTwinning vēstniekiem 
E.Sarvu un 

O.Kaulēnu

Noskaties video

Video ar 

eTwinning vēstniekiem 
E.Sarvu un 

O.Kaulēnu

Noskaties video

Video ar 

eTwinning vēstniekiem 
E.Sarvu un 

O.Kaulēnu

Noskaties video

https://youtu.be/YY_GZFBmDWI
https://youtu.be/0Ntd-PU5Fsw
https://youtu.be/XQEBqDSxsZ8


IKT rīki 

Mazāk ir 
vairāk!

Noskaties video 
ierakstus un 
materiālus, kas palīdzēs 
jēgpilni izmantot IKT 
rīkus!

Apskati arī citus 
vebināra ierakstus 
etwinning.lv lapā vai 
mūsu YouTube kanālā!

Nebaidies jautāt 
padomu citiem –
pievienojies eTwinning
Latvijas skolotāju 
Facebook grupai!

Vebinārs par TwinSpace
iespējām

Vebinārs par Google Diska un 
Classdojo iespējām

Vebinārs par virtuāla adventes 
kalendāra izveidi, Tricider
lietošanu un balto tāfeli

Vebinārs par Fakebook, 
LearningApps un Memegenerator

eTwinning skolotāju vidū populāri 
rīki ar skolotāju komentāriem

https://etwinning.lv/visi-vebinaru-ieraksti/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi6IZxr4SxkpxV0U9TGKD0Hav731rNnBT
https://www.facebook.com/groups/1289185494593788
https://youtu.be/r-agBf75akI
https://youtu.be/930pWExpm5w
https://youtu.be/bMEQX8JAXwo
https://www.youtube.com/watch?v=MgR_40Hnq-k&t=1882s&ab_channel=eTwinningLatvia
http://www.tricider.com/brainstorming/2wdf9PmaFK7
http://www.tricider.com/brainstorming/2wdf9PmaFK7


IKT rīki 

Noderīgi IKT
rīki vienuviet!

Apskati mūsu izveidoto 
«špikeri» ar IKT rīkiem, 
kuri iedalīti deviņās 
grupās.

Skolotāju ērtībai, esam 
arī katru rīku 
sasaistījuši ar mājas 
lapu. Spied uz logo un 
nonāc attiecīgā rīka 
vietnē, kur iespējams 
uzzināt vairāk par tā 
opcijām un mērķi.

Apskati prezentāciju 
mūsu tīmekļa vietnē!

https://etwinning.lv/iktriki/


Projektu 
metožu kartītes

Projektu 
piemēru kartītes

Noderīgas metodes

projekta īstenošanai

PDF

Projektu piemēru kartītes, 
lai smeltos iedvesmu

PDF

Iedvesmai

https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2018/01/73372_Jaunatne_Metozu_kartites_web.pdf
https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2018/01/74756_Jaunatne_e-Twinning_kartites-web.pdf


Iedvesmai

Praktizē demokrātiju 
ar eTwinning

Skolēnu kompetenču 
pilnveide

Mācīšana par 
klimata pārmaiņām 

Eiropas eTwinning projektu 
piemēri par klimata 

pārmaiņām 

Grāmata  (PDF)

Eiropas eTwinning projektu 
piemēri un metodes par 

demokrātijas praktizēšanu

Grāmata  (PDF)

Piemēri, kā projektā  
īstenot 8 Eiropas 

pamatkompetences

Grāmata  (PDF)

http://files.eun.org/etwinning/2020_book_teaching_climate_change_with_eTwinning_LV.pdf
http://files.eun.org/etwinning/learn_and_practice_democracy_with_etwinning_LV.pdf
http://files.eun.org/etwinning/book2014/LV_Etwinning_2014.pdf


Citi projektu 
piemēri

Apbalvotie 
projekti

Apskati «Nacionālā 
eTwinning balva» fināla 
projektus –
etwinning.lv lapā!

Noskaties 2021.gada 
labāko eTwinning 
projektu prezentācijas 
(video) – iespējams, ka 
kāda ideja noderēs arī 
tavam projektam!

https://etwinning.lv/projekti/
https://www.youtube.com/watch?v=NFBdJcRingc&list=PLi6IZxr4SxkqaDkppUvpPTPYxt_QsYCzs


eTwinning Nacionālais atbalsta dienests
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

info@etwinning.lv
67358067

www.etwinning.lv

Seko mums: 
Twitter @eTwinningLV

Facebook: eTwinning Latvia

Sazinies 
ar 
mums

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

