eTwinning Nacionālā kvalitātes sertifikāta un konkursa „Nacionālā eTwinning balva” vērtēšanas kritēriji
Kritērijs

Ļoti labi (3 punkti)

Labi (2 punkti)

Apmierinoši (1 punkts)

Nepieciešami būtiski
uzlabojumi (0 punkti)

1.

Skolēnu iesaiste

Skolēni aktīvi piedalās projekta idejas
realizēšanā, darbojas radoši un ir iesaistīti
projekta idejas attīstīšanā.

Skolēni aktīvi piedalās projekta
idejas realizēšanā, darbojas radoši,
bet nav iesaistīti projekta idejas
attīstīšanā.

Skolēni iesaistās projekta idejas
realizēšanā, tomēr nedara to radoši vai
aktīvi.

Skolēni nav iesaistīti projekta
idejas realizēšanā.

2.

Sasaiste ar mācību
saturu

Projekta saturs ir pilnībā saistīts ar mācību
saturu, tā realizēšana notiek mācību procesā.
Projekta realizēšanā iesaistīti vairāku mācību
priekšmetu skolotāji, veidojot starppriekšmetu
saikni.

Projekta saturs ir pilnībā saistīts ar
mācību saturu, tā realizēšana
notiek mācību procesā. Projekta
realizēšanā iesaistīts viena mācību
priekšmeta skolotājs.

Projekta saturs ir tikai daļēji saistīts ar
mācību saturu vai tā realizēšana nenotiek
mācību procesā.

Projekts nav saistīts ar mācību
saturu.

3.

Komunikācija starp
partneriem

Ir izveidota kopīga tiešsaistes platforma, kurā
aktīvi notiek komunikācija starp partneriem,
virzoties uz projekta mērķa sasniegšanu.
Komunikācija ir daudzveidīga, piemēram,
salīdzināšana, izvērtēšana, kopīga mācīšanās
utt.

Ir izveidota kopīga tiešsaistes
platforma, kurā aktīvi notiek
komunikācija starp partneriem,
virzoties uz projekta mērķa
sasniegšanu. Komunikācija ir
vienveidīga, piemēram, tikai
izvērtēšana vai informācijas
apmaiņa utt.

Komunikācija starp partneriem notiek,
tomēr tā nav pārskatāma, aktīva vai
mērķtiecīga.

Komunikācija starp partneriem
nenotiek.

4.

Sadarbība ar
partneriem

Skolēni sadarbojas ar partneriem no citām
valstīm, piedaloties aktivitātēs, kas virza uz
projekta mērķa sasniegšanu. Tiek efektīvi
izmantotas iespējas, ko piedāvā starptautiska
sadarbība.

Skolēni sadarbojas ar partneriem
no citām valstīm, piedaloties
aktivitātēs, kas virza uz projekta
mērķa sasniegšanu. Netiek efektīvi
izmantotas iespējas, ko piedāvā
starptautiska sadarbība.

Sadarbība starp partneriem notiek, tomēr
tā nav pārskatāma, aktīva vai mērķtiecīga.

Sadarbība starp partneriem
nenotiek.

5.

IKT lietojums
projektā

Izpildīti visi apakškritēriji.

Izpildīti 3 apakškritēriji.

Izpildīti 1-2 apakškritēriji.

Nav izpildīts neviens
apakškritērijs.

1. IKT pielietotas jēgpilni, atbilstoši paveicamajam, kā arī, ņemot vērā dalībnieku vecumgrupu un skolas specifiku.
2. Izveidota ērti lietojama un pārskatāma tiešsaistes platforma, kura tiek izmantota projekta realizēšanai.
3. Ievērota drošība internetā (piemēram, ir vecāku atļaujas skolēnu fotogrāfiju, personu datu izmantošanai, nav lietoti nedroši IKT rīki vai vietnes).
4. Ievērotas autortiesības (attēlu, mūzikas, video, teksta un citu avotu lietošanai).
3. un 4. punktam nepieciešami pierādījumi, citādi punkti netiek likti.
6.

Rezultāti,
izvērtējums, ietekme

Izpildīti visi apakškritēriji.
1.
2.
3.
4.

Izpildīti 3 apakškritēriji.

Izpildīti 1-2 apakškritēriji.

Nav izpildīts neviens
apakškritērijs.

Projekta realizācijā ņemts vērā sākotnēji veidotais projekta plāns, realizētās aktivitātes ved uz plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem.
Sasniegts projektā izvirzītais mērķis, tas ir izmērāms.
Ir veikta refleksija un izvērtējums par paveikto.
Projekta gala produktam ir ilgtermiņa pozitīva ietekme.

