
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/2022/12/Planosanas-kartites-2022.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/2022/12/Projektu-aktivitasu-kartites-2022.pdf


Palīdzība
darbā ar
ESEP Reģistrācija ESEP Kā pievienot un 

noņemt skolas ESEP 
profilā?

Kā izveidot EU 
Login?

EU Login ir kopējā Eiropas 
Savienības platformu 

autorizēšanās sistēma. 

Ja neatceries savu e-pastu, droši 
raksti uz info@etwinning.lv!

Noskaties video

Pamācība par reģistrāciju
European School Education 

platformā

Noskaties video

Noderīgīgi tiem, kuri bija
reģistrēti etwinning.net

Noskaties video

mailto:info@etwinning.lv?subject=Vēlos%20noskaidrot,%20ar%20kuru%20e-pastu%20biju%20reģistrēts%20eTwinning.net
https://youtu.be/3gqorbiQN4E
https://youtu.be/3gqorbiQN4E?t=190
https://youtu.be/iQvHK0aM1K0


Palīdzība
darbā ar
ESEP

Kā reģistrēt
eTwinning projektu?

Kā meklēt un 
pievienot skolotājus
saviem kontaktiem?

Profila rediģēšana

Noskaties video Noskaties video Noskaties video

https://youtu.be/wCunw-cOD3U
https://youtu.be/4KRLIN1PS3M?t=246
https://youtu.be/4KRLIN1PS3M?t=1


Darbs ar
ESEP

Vebināra
ieraksts

Saturs:

✓ Jaunā platforma un piekļuve 
eTwinning

✓ Profila rediģēšana
✓ Skolas pievienošana
✓ Kontakti
✓ Ziņu sūtīšana
✓ Cilvēku pievienošana 

kontaktos
✓ Projekta reģistrēšana
✓ Partneru pievienošana 

projektiem
✓ TwinSpace
✓ Skolas noņemšana no profila
✓ Partneru forums

Noskaties vebināra
ierakstu!

https://youtu.be/fERnl5vtTAw


IKT rīki 

Mazāk ir 
vairāk!

Noskaties video 
ierakstus un materiālus, 
kas palīdzēs jēgpilni 
izmantot IKT rīkus, kuri ir
piemēroti darbam
pirmsskolās!

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

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

Dažāda veida videokonferenžu
rīki – Zoom, MS Teams

Plānošanai un sadarbībai
skolotājiem - Google Disks 

Ja tev ir interaktīvā tāfele, tev
varētu patikt LearningApps

Spēlē spēles ar Quizziz vai Kahoot

Atdzīvini zīmējumus ar 
Quivervision

https://etwinning.lv/visi-vebinaru-ieraksti/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi6IZxr4SxkpxV0U9TGKD0Hav731rNnBT
https://www.facebook.com/groups/1289185494593788
https://etwinning.lv/pieejams-video-no-vebinara-par-to-ka-tiessaistes-sadarbibai-izmantot-google-disku-un-classdojo-riku/
https://etwinning.lv/pieejams-video-ieraksts-no-vebinara-par-jautriem-tiessaistes-rikiem/
https://etwinning.lv/pedagogus-aicina-piedalities-vebinara-par-testu-veidosanu-tiessaiste-ar-socrative-un-quizzes-rikiem-2/
https://etwinning.lv/ieraksts-sakumskola-riki/


Kā īstenot sadarbību 
pirmsskolu projektos?
Viens no svarīgākajiem kritērijiem eTwinning projektos ir sadarbība. Tā kā bieži 
projektu plānotājiem ir neskaidrības, kā tad īstenot sadarbību, turpmāk esam 
sagatavojuši dažādus piemērus, ar kuru palīdzību varēsi gūt ieskatu šī kritērija 
īstenošanā.



Projekts “Pavasara vēstneši”

Iedvesmai

“Pavasara vēstneši”

Projekts īstenots 
sākumskolā, bet idejas ir 

piemērojamas arī 
pirmsskolai 

Informācija par projektu

Nacionālajā eTwinning projektā “Pavasara vēstneši” pirmo
klašu skolēni pētīja dabā notiekošās pārmaiņas, tās
piefiksējot fotogrāfijās un apguva prasmes strādāt ar
piedāvātajiem IKT rīkiem. Skolēni arī veidoja mīklas, kuras
sūtīja partnerskolas skolēniem, balsoja par labākajām
mīklām, piemeklēja katram pavasara vēstnesim atbilstošu
dzejoli, mācījās glītrakstīšanu, kā arī izveidoja e-grāmatu, kurā
apkopotas skolēnu veidotās fotogrāfijas.

Bērnu sadarbība: 
• Bērni projekta sākumā paši sauca un izvēlējās, kas, 

viņuprāt, ir pavasara vēstneši. Idejas ir apkopotas vienā 
ideju mākonī. 

• Bērni veido mīklas un sūta partnerskolām tās minēt; pēc 
tam balso par labākajām mīklām.

• Veidojot kopīgu e-grāmatu, vieni partneri trenējas 
glītrakstīšanā, bet citi zīmē ilustrācijas dzejoļiem (tiem 
pašiem, kurus kāds jau ļoti glīti ir uzrakstījis).

https://etwinning.lv/projekts/pavasara-vestnesi/


Projekts “Act in art”

Iedvesmai

“Act in Art”

Starptautisks projekts, 
īstenots pirmsskolā

Informācija par projektu

Projekta laikā bērni mācās atpazīt dažādus mākslas stilus,
mākslinieku darbus, attīsta ar mākslu saistītu valodu, mācās
jaunus vārdus, kā arī paši izmēģina radīt darbus,
iedvesmojoties no viena no pieciem māksliniekiem. Bērni
attīsta vizuālo valodu, kompozīciju, izprot, ka ar mākslas
palīdzību var paust sajūtas, emocijas, idejas; mācās
sadarboties un kopīgi veidot mākslas darbu.

Bērnu sadarbība: 
• Bērni kopīgi veido vairākus mākslas darbus dažādos 

mākslas stilos. Viens projekta partneris iesāk zīmējumu, 
bet to pilnībā nepabeidz. Nepabeigto zīmējumu/gleznu 
sūta parneriem un viņi zīmējumu turpina vai pabeidz. 

https://www.facebook.com/etwinninglatvia/photos/a.282072641846884/4633217420065696/


Projekts “Stories about minibeasts”

Iedvesmai

“Stories about 
minibeasts”

Starptautisks projekts, 
īstenots pirmsskolā

Informācija par projektu

Skolēni veica kukaiņu novērojumus dabā, vāca nepieciešamo
informāciju, lai veidotu kukaiņus paši un stāstītu stāstus par
to dzīvi dabā. Tad skolēni, izmantojot dažādus materiālus,
izveidoja kukaiņus, mācījās stāstīt stāstus, izspēlēja tos ar
izveidotajiem kukaiņiem. Izstrādāto stāstu ekranizēja filmā
stop kadru tehnikā.

Bērnu sadarbība: 
• Bērni katrā izglītības iestādē raksta pasaku par kukaiņu 

piedzīvojumiem līdz brīdim, kad pasakā notiek problēma. 
Nepabeigto pasaku sūta projekta partneriem, kuri to 
papildina ar savu atrisinājumu.

• Bērni veido kukaiņu figūras no dažādiem materiāliem un 
par labākajiem projekta talismaniem balso.

https://etwinning.lv/projekts/stories-about-minibeasts/


Projekts “Koki rudenī”

Iedvesmai

“Koki rudenī”

Nacionāls projekts, 
īstenots pirmsskolā

Informācija par projektu

Projekta laikā pirmsskolas audzēkņi PII teritorijā pēta kokus,
to uzbūvi, vāc dažādus materiālus, apgūst koku nosaukumus.
Projektā arī tiek izzinātas dažādas spēles. No iecienītākajām
spēlēm un atrastajiem un savāktajiem dabas materiāliem
bērni veido savu spēli par kokiem, kuru nosūta partnerskolas
bērniem. Noslēguma pasākumā Ziemassvētkos, bērni kopīgi
izspēlē saņemto partnerskolas spēli.

Bērnu sadarbība: 
• Bērni katrā izglītības iestādē mēra savas apkārtnes kokus, 

ar mērīšanas veidiem dalās ar partneriem.

• Bērni veido kopīgu spēli par kokiem, izmantojot lietotni 
Kahoot (var būt arī cita).

• Bērni savā starā vienojas par spēles elementiem, 
uzdevumiem. 

https://www.facebook.com/etwinninglatvia/photos/a.282072641846884/4705640279490076/


Ja iepriekš minētie projekti
nerosina idejas, šeit ir vēl
dažas idejas bez konkrētiem
piemēriem!

Citas
idejas
sadarbībai Kopīgs

eksperiments

Bērni piedalās eksperimentā, 
kura daļas tiek īstenotas 
dažādās iestādēs. Bērni 

salīdzina rezultātus un izdara 
savus secinājumus.

Kopīgs video 
dziesmai

Bērni veido video 
sižetu/iestudējumu, kuru filmē. 
Katrs partneris rada konkrētu 
video daļu, bet, saliekot visas 
kopā veidojas vienots darbs.

Kopīgs virtuāls
plakāts

Bērni apspriež mīļākās pasakas 
un tās ilustrē, lai veidotu vienu 

virtuālu plakātu. Plakātu 
papildina visi projekta partneri. 



Citi projektu 
piemēri

Apbalvotie 
projekti

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

https://etwinning.lv/projekti/


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/
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