
eTwinning
skolu sadarbības tīkls



Definīcija

Eiropas skolu sadarbības 
tīkls, kura mērķis ir 
veicināt izglītības iestāžu 
sadarbību, izmantojot 
informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģijas (IKT).

Eiropā iesaistīti vairāk 
nekā 700 000 skolotāju, 
Latvijā – 67680 skolotāji 
no 1161 izglītības 
iestādēm

Kas var piedalīties?

• Pirmsskolas, vispārējās, speciālās, 
profesionālās, interešu izglītības 
darbinieki (māca skolēnus no 3 līdz 
19 gadiem)

• Skolotāji, direktori, bibliotekāri
• Skolas no 44 Eiropas valstīm

Kā iesaistīties?

Reģistrējoties tiešsaistē                     
www.etwinning.net

Kas ir 
eTwinning?

http://www.etwinning.net/


Īstenot virtuālus sadarbības projektus, 
uzlabojot skolēnu digitālās prasmes

Ko piedāvā 
skolotājiem?

Drošu sadarbības platformu www.etwinning.net, ko 
var izmantot arī Erasmus+ projektos 

Bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides pasākumus par projektu metodi un IKT

Atbalstu eTwinning projektu īstenošanā, 
platformas izmantošanā un IKT rīku izmantošanā

http://www.etwinning.net/


eTwinning skolu tīkls – atzinība skolām, 
kas veiksmīgi īsteno eTwinning projektus

Ko piedāvā 
pašvaldībām?

eTwinning vēstnieks iestādē – papildus zināšanas IKT 
jomā, sadarbība skolotāju starpā

Bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides pasākumus par projektu metodi un IKT

Veiksmīgi īstenotie projekti un pieredze 
paaugstina iestādes konkurētspēju un pedagogu 
prasmes



Projektu 
piemēri

Priekuļu pirmsskolas 
izglītības iestādes 
“Mežmaliņa” 
projekts “Stories
about Minibeasts” 



Projektu 
piemēri

Riebiņu vidusskolas 
projekts 
“Rokasgrāmata 
skolotājiem, 
skolēniem un sliņķiem 
par siltumu” kas 
īstenots kopā 
Kr.Valdemāra Ainažu 
pamatskolu



Projektu 
piemēri

Siguldas pilsētas
vidusskolas projekts
“You can be a hero” 
(Arī Erasmus+ 
projekts)



Privātā vidusskola 
«Klasika»

Tatjana Vinokurova
Ināra Vasiļevska

Projekts, kurā caur 
tehnoloģijām un 
programmēšanu mācās 
matemātiku

Vecuma kategorijā 12-15 gadi

Projekts – ICT 
world 2017

Projekts 
iegūst 
Eiropas 
balvu 2018

https://www.facebook.com/ETwinningeurope/videos/2148544042036076/


Skolotāji ir pelnījuši augstas 
kvalitātes atbalstu!

eTwinning vērtības



2019. Gada mācības

Nodarbības

Virtuālā realitāte sadarbībā ar 
Samsung;

Robotika (starptautiskās    
mācības);

Programmēšana sākumskolā 
sadarbībā ar LearnIT;

Jaunrade un literatūra 
sadarbībā ar Ziedoņa muzeju;

Karikatūru un mākslas izmantošana 
eTwinning projektos 
(starptautiskās);

Metodes jēgpilnām ārpusklases
mācību nodarbībām 
(starptautiskās);

Skolotāji ir pelnījuši augstas 
kvalitātes atbalstu!



Tituls uz diviem 
gadiem;

Vislatvijas tīkls;

Papildus iespējas 
skolotājiem;

Atzinība reģionālajās 
konferencēs;

34 eTwinning 
skolas

eTwinning 
skolu tīkls

Skolotāji ir pelnījuši augstas 
kvalitātes atbalstu!



Izaugsme talantīgiem 
skolotājiem;

Nodarbību vadīšana;

Starptautiskās 
iespējas;

Ikgadējs konkurss;

22 eTwinning 
vēstnieks visā 
Latvijā

eTwinning 
vēstnieku 
tīkls

Skolotāji ir pelnījuši augstas 
kvalitātes atbalstu!



Mācības pedagoģijas 
studentiem;

Starptautiskā 
sadarbība, mācības;

Atbalsts 
mācībspēkam;

«Teacher Training 
Institutions»

eTwinning 
atbalsts 
augstākās 
izglītības 
iestādēm

Skolotāji ir pelnījuši augstas 
kvalitātes atbalstu!



eTwinning Nacionālais atbalsta dienests
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

info@etwinning.lv
67358067

www.etwinning.lv

Seko mums: 
Twitter @eTwinningLV

Facebook: eTwinning Latvia

Bildes no pixabay.com

Kontakti

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

