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Pagājušā mācību gadā 
paveiktais

Plāns un pasākumi jaunajam 
mācību gadam

Jautājumi &
atbildes



Iepriekšējā mācību gadā 
paveiktais



TwitterVebināri

2022.gadā:
7 vebināri/ 2675
dalībnieki

Populārākie:
• Pirmsskolas 

vebinārs (1700 
dalībnieki)

• Pirmsskolas 
pieredzes vebinārs
(450 dalībnieki)

• Canva

Pirmsskolas mēnesis:
• Projektu piemēri 

iedvesmai
• Projekta idejas
• Vebināri
• Tirdziņš

Visi ieraksti

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


TwitterTirdziņi

Projektu 
partneru 
tirdziņi

4 tirdziņi:

• Pirmsskolām
(nacionālais) janvārī

• Pamatskolām 
(nacionālais) janvārī

• Starptautiskais (PL-
MD-EE-LV) augustā

• Pamatskolām/vidus
skolām (nacionālais) 
augustā

Piemērs: Cāļu projekts 
(Vistas dzīves cikls):



TwitterNetiķetes
konkurss

“Netiķete –
mani spēles 
noteikumi!” 
dalībnieki!

Pirmsskola: Liepājas PII 
«Liepiņa»

Sākumskola/ 
pamatskola: Lībagu 
sākumskola

Vidusskola: 
Austrumlatvijas
Tehnoloģiju vidusskola

Īpašā balva – Valmieras 
2.vidusskola (Instagram)

Apkopojums

https://etwinning.lv/noskaidroti-veiksmigakie-akcijas-netikete-mani-speles-noteikumi-dalibnieki/


TwitterStarptautiskie
Semināri 
Latvijā

Klātienē un 
tiešsaistē

Stāstu stāstīšana 
(tiešsaistē) maijā

Āra pedagoģija 
pirmsskolā (jūnijā) 
Valmierā:
• Papildus tikšanās 

tiešsaistē augustā
• Praktiskas 

nodarbības (Kristīna)

Baltijas vēstnieku 
tikšanās (jūnijā) Liepājā:
• Skolēnu iesaiste
• Jaunas sadarbības



Augusta 
pasākumi 
klātienē

Jauna vizuālā 
identitāte

Jauna lapa 
www.etwinning.lv

Aktivitātes 
sociālos tīklos

Svarīgākie 
pasākumi

Vairākas 24h mācības 
augustā:
• Vēstnieku mācības 
• Skolēnu iesaiste projektos 

(eTwinning skolas)            
• Starppriekšmetu saikne 
• Spēļošana

0



Projektu 
rokasgrāmata

Jauns 
izdevums

• Kā plānot projektu

• Jauni projektu 
piemēri

• Aktuālie kritēriji

Elektroniskā versija

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


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



Atbalsta 
materiāli

Pirmā eTwinning projekta 
palīdzības komplekts

Kā organizēt grupu darbu 
tiesšasitē

Populāri IKT rīki 

Kā (iz)vērtēt mācību
projektus – digitālais 
portfolio

IKT rīki tavā mācību 
procesā un projektos

Tavs eTwinning projekts 
pirmsskolā

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://www.tricider.com/brainstorming/2wdf9PmaFK7;jsessionid=gB-DFa1udSzd9f6zw2HSBA
https://etwinning.lv/video-un-materiali-no-vebinara-par-to-ka-izvertet-macibu-projektus/
https://etwinning.lv/iktriki/?fbclid=IwAR13letRaLosiZDDIja4is0pqfj0j155BczKfZnc8D2EfZY5--sNpUE0NjQ
https://etwinning.lv/tavs-etwinning-projekts-pirmsskola/


TwitterVēstnieku 
tīkls

Šogad 20 
vēstnieki

Vēstnieku kontakti

No pirmsskolas līdz 
profesionālās izglītības 
iestādēm

Vada eTwinning mācības, 
mentorē citus skolotājus

https://etwinning.lv/komanda/


Plāns jaunajam mācību 
gadam



TwitterJaunas 
dalībvalstis

eTwinning pievienojas 
Melnkalne

Kopš gada sākuma vairs 
nepiedalās Ukraina

Lielākā daļa Eiropas 
valstu (izņemot 
Apvienoto Karalisti un 
Šveici) un Plus valstis: 
Gruzija, Armēnija, 
Azerbaidžāna, Moldova, 
Tunisija un Libāna



TwitterESEP jaunā 
platforma

Lai izmantotu, jāizveido 
EU login (pamācība)

15.septembrī būs 
pieejami platformas 
atjauninājumi

30.septembrī slēdz veco 
etwinning.net platformu 
– saglabāt kvalitātes 
sertifikātus

Nākamās nedēļas laikā 
būs pieejamas 
pamācības latviešu 
valodā:  
etwinning.lv/pamacibas/

https://etwinning.lv/ka-izveidot-eu-login-kontu/
https://etwinning.lv/pamacibas/


TwitterTwinSpace
ekurss

Ekurss par 
TwinSpace

2022.g. novembrī

Vada: Liene Millere

Saturs:
o TwinSpace iespējas,
o Autortiesības 
o Netiķete
o Labās prakses 

piemēri
o Izveido TwinSpace

plānu



Vieta: Citadeles 
konferenču centrs + 
tiešsaistē

«Nacionālā eTwinning 
balva 2022» labāko 
projektu prezentācijas

Balvas pasniegšana

Pēdējo reizi balva 
nacionālajiem 
projektiem

Tēma: Skolēni kā 
virzītājspēks nākotnes 
skolas veidošanā

8.oktobris

Nacionālā 
konference



Plānotie 
pasākumi

Jauna vizuālā 
identitāte

Jauna lapa 
www.etwinning.lv

Aktivitātes 
sociālos tīklos

Svarīgākie 
pasākumi

Starptautiskie semināri 
klātienē

Eiropas konference 
tiešsaistē (20.-22.10.2022.)

Vebināri:
• 28.09. Valoda nav barjera 

starptautiskā projekta 
uzsākšanai

• Oktobra sākumā: Par jauno 
platforma (papildus arī 
tiešsaistes sesijas)

• Oktobra beigās: eTwinning 
balvas fināla projektu analīze

6h kursi reģionos (sākot no 
oktobra vidus)



TwitterTirdziņi

Projektu 
partneru 
tirdziņi

2 tirdziņi decembrī:

• Nacionālais
• Starptautiskais

Ko darīs?
• Īsi par eTwinning 

projektiem
• Ātrie randiņi Zoom

istabās ar citiem 
pedagogiem

• Idejas projektiem
• Atrasts partneris 

projektam



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

Projektu 
kritēriji 



TwitterKvalitātes 
sertifikāti

Vērtēt pēc 5 kritērijiem

1 skolotājs gadā var 
saņemt 4 Nacionālos 
kvalitātes sertifikātus

Par nacionālajiem 
projektiem no 
2022.gada 1.septembra 
vairs sertifikātus 
NEPIEŠĶIR



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, sazinies ar 
mums:
http://etwinning.lv/ment
orings/

http://etwinning.lv/mentorings/


TwittereTwinning
Skolas

Jauns 
iesaukums
šogad

• Šobrīd 47 iestādes

• Oktobrī plānots 
jauns konkurss / 
piešķirs janvārī

• Pieteikumā 
jāizvērtē, kā īstenoti 
eTwinning pīlāri

• Organizēsim 
vebināru – kā 
pieteikties 



Jautājumi?

Jauna vizuālā 
identitāte

Jauna lapa 
www.etwinning.lv

Aktivitātes 
sociālos tīklos

Svarīgākie 
pasākumi



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/

