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vērtēšanas kritēriji 2019
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Plāns

Kritēriju izpēte
Kritēriju 

pārrunāšana
Idejas kritēriju 

īstenošanai

18:00 19:00

Sasniedzamais rezultāts:
Prot lietot aktuālos eTwinning projektu vērtēšanas kritērijus

Mērķi:
1. Iepazinušies ar eTwinning projektu vērtēšanas 

kritērijiem
2. Izprot eTwinning vērtēšanas kritērijus

Darba gaita:



Uzdevums (10min.)
1. Iepazīsties ar eTwinning projektu vērtēšanas 

kritērijiem
2. Atzīmē jautājumus, piebildes katram no 

kritērijiem kopīgajā padlet sienā
3. Pēc izvēles komentē citu pievienoto saturu

Noderīgi
1. Apdomā, vai varētu izmantot šos kritērijus, vērtējot projektu
2. Izvērtē nosacījumu formulējumus, apdomā, vai tie ir skaidri un 

nav dažādi interpretējami

Kritēriju 
izpēte 

https://docs.google.com/document/d/1Ak1oxgNX0xoPrMjlzZmKwZWlBliPIE4BmF9aSaI-xRw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ak1oxgNX0xoPrMjlzZmKwZWlBliPIE4BmF9aSaI-xRw/edit?usp=sharing
https://padlet.com/edite_sarva/etwvertesana


Uzdevums 
1. Klausies skaidrojumu par katru no kritērijiem
2. Uzdod papildus jautājumus un izsaki 

komentārus kopīgajā padlet sienā
3. Izmanto iespēju komentēt citu pievienoto 

saturu
Kritēriju 

pārrunāšana 

https://padlet.com/edite_sarva/etwvertesana


Uzdevums (15min.)
1. Iepazīsties ar eTwinning projekta piemēru - īso aprakstu 

prezentācijā un Twinspace vidi
2. Novērtē projektu, izmantojot eTwinning projektu 

vērtēšanas kritērijus
3. Vērtējumu par katru no kritērijiem atzīmē kopīgajā padlet 

sienā 
4. Vērtējumu komentāros pievieno paskaidrojumus par 

vērtējumiem vai papildus radušos jautājumus par 
attiecīgo kritēriju

Noderīgi
1. Vērtējiet tos kritērijus, kur sniegtā informācija ir pietiekama
2. eTwinning komandai vērtējot pieejami arī skolotāju pašvērtējumi, kur sniegta 

informācija, kas var neparādīties projekta aprakstā un Twinspace vidē

eTwinning 
projekta 

vērtēšana 

https://docs.google.com/presentation/d/1b9LJ16Gpp5gf9uGyuKMYD-7T_cGDYx5Y7bMYvKArgn8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ak1oxgNX0xoPrMjlzZmKwZWlBliPIE4BmF9aSaI-xRw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ak1oxgNX0xoPrMjlzZmKwZWlBliPIE4BmF9aSaI-xRw/edit?usp=sharing
https://padlet.com/edite_sarva/etwvertesana
https://padlet.com/edite_sarva/etwvertesana


Papilduzdevums
1. Apdomā un kopīgajā padlet sienā ieraksti 

vismaz vienu pēc iespējas konkrētu ideju tam, 
kā kāda no kritērijiem izpildi īstenot mācību 
projektā

2. Nobalso par tavuprāt labākajām citu 
izveidotajām idejām 

Noderīgi
Spied F5 vai “refresh”, lai redzētu citu idejas

Idejas 
kritēriju 

īstenošanai

https://padlet.com/edite_sarva/etwvertesana


Uzdevums (5min.)
1. Izvērtē, cik lielā mērā esi sasniedzis nodarbībā 

plānotos rezultātus, pamato savu vērtējumu!
2. Pieraksti arī savus komentārus, jautājumus un 

pārdomas par eTwinning projektu vērtēšanu!
3. Varbūt tev radušies arī kādi ieteikumi?

Vebināra
izvērtējums 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPLL27lRk4y5KFdX-tpnEsJW0iAnoFdSGgIfXQtjgU5jjOHw/viewform?usp=sf_link


 

eTwinning Nacionālais atbalsta dienests
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

info@etwinning.lv 
67358067

www.etwinning.lv 

Seko mums: 
Twitter @eTwinningLV

Facebook: eTwinning Latvia
Facebook grupa: Latvijas eTwinning skolotāji 

Bildes no pixabay.com

Paldies!

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


1. kritērijs - skolēnu iesaiste
Labie piemēri

1. Projektā MAVEN (“Nacionālā eTwinning balva 2015” uzvarētājs)  dalībniekiem ir iespēja 
izveidot pašiem savus leģendas varoņus, kas palīdz viņiem projekta gaitā. Dalībnieki arī 
paši izvēlas un veido aktivitātes, kurās jāiesaistās partnervalstu skolēniem.

2. Projektā YoUtopia (“Nacionālā eTwinning balva 2015” finālists) skolotāji izveidojuši 
dažādas sistēmas, lai panāktu dalībnieku efektīvu sadarbību vietēja mēroga un 
starptautiskās komandās.

3. Projektā E-journal bridges for learning English (“Nacionālā eTwinning balva 2015” 
dalībnieks) dalībniekiem bijusi iespēja izvēlēties gan tēmu, ar kuru vēlas strādāt, gan 
komandu kurā darboties, komandas veidojuši skolēni no dažādām valstīm.

4. Projektā WALL (“Nacionālā eTwinning balva 2015” finālists) dalībniekiem bijusi iespēja 
būvēt projekta leģendu, piedaloties skolotāju izplānotās aktivitātēs.

Biežāk sastopamās 
nepilnības

Skolēniem nav iespēja attīstīt 
projekta ideju, skolotāji 
detalizēti izplānojuši visus 
projekta soļus un skolēni tikai 
piedalās to izpildē.

https://www.etwinning.net/mt/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=105709
https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=98385
https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=111760
https://www.etwinning.net/lv/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=lv&n=106233


2. kritērijs - sasaiste ar mācību saturu
Labie piemēri

1. Projektā MAVEN (“Nacionālā eTwinning balva 2015” uzvarētājs) sadarbojas angļu 
valodas un matemātikas skolotāji. Tiek radītas spēles un aktivitātes, ar kuru palīdzību 
dalībnieki var mācīties matemātiku angļu valodā.

2. Projektā Papīrs man zināmais un nezināmais (“Nacionālā eTwinning balva 2015” 
finālists) aktualizēta tēma par materiālu otrreizējo izmantošanu, dalībnieki projektā 
darbojušies radoši, veidojuši, zīmējuši, piedalījušies arī aktīvās sportiskās rotaļās, 
izmantojot papīru.

3. Projektā Around Europe From The Baltic Sea (Amber Sea) To The Black Sea - Learn, 
Play And Sing Together (“Nacionālā eTwinning balva 2015” dalībnieks) dalībnieki 
apguvuši IKT rīku lietošanu, praktizējuši angļu valodu, zīmējuši, veidojuši, kā arī 
piedalījušies ķīmijas eksperimentā.

Biežāk sastopamās 
nepilnības

1. Nav skaidrs, ko iemācās 
projekta dalībnieki, veicot 
plānotās aktivitātes.

2. Projektā izvirzīti tikai vispārīgi 
pedagoģiskie mērķi - apgūst 
IKT, pielieto svešvalodu, 
uzzina vairāk par citu tautu 
kultūru - nav novērojama 
mērķtiecīga, plānota virzība uz 
to sasniegšanu.

https://www.etwinning.net/mt/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=105709
https://www.etwinning.net/de/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=de&n=107270
https://www.etwinning.net/mt/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=97044
https://www.etwinning.net/mt/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=97044


3. kritērijs - sadarbība starp partneriem
Labie piemēri

1. Projektā WILL (“Nacionālā eTwinning balva 2014” finālists) izveidota pārskatāma un 
ērti lietojama Twinspace platforma, kur paredzēta vieta galvenajām projekta aktivitātēm, 
dalībnieki tiek rosināti iesaistīties arī aktivitāšu komentēšanā. Pieejams arī detalizēts 
projekta plāns un kalendārs. Atsevišķi nodalīta bilžu galerija, projekta izvērtējums, 
apbalvojumi. Dalībnieki Twinspace vidē dalās ar saviem darbiem, komentē citu darbus, 
izvērtē projektu, liek Skype sanāksmju video un piedalās konkursos.

2. Projektā Learn by playing (“Nacionālā eTwinning balva 2015” finālists) dalībnieki 
darbojas Twinspace vidē, atstājuši komentārus par dažām no aktivitātēm projekta 
žurnālā. Piedalījušies citu darbu izvērtēšanā. Notikusi apmaiņa ar paveikto.

3. Projektā WALL (“Nacionālā eTwinning balva 2015” finālists) dalībnieki sazinās gan 
čatā, gan video konferenču formātā. Tāpat piedalās kopīgās aktivitātēs, publicē paveikto, 
komentē viens otra darbu, balso par labākajiem darbiem, veido un piedalās konkursos.

Biežāk sastopamās 
nepilnības

1. Aktīva komunikācija starp 
projekta dalībniekiem nav 
plānota, vai tā plānota 
vienveidīga, piemēram, 
vienīgais veids, kā 
dalībnieki komunicē, ir, 
izvērtējot citu paveikto.

2. Komunikācija nav virzīta uz 
sadarbību.

https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?fuseaction=app.project&pid=97024&lang=en
https://www.etwinning.net/lv/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=lv&n=112223
https://www.etwinning.net/lv/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=lv&n=106233


3. kritērijs - sadarbība ar partneriem
Labie piemēri

1. Projektā Soundtrackers (Eiropas eTwinning balva 2014) dalībnieki vienā 
valstī izveidoja animācijas, sūtīja tās citvalstu dalībniekiem, kuri 
pievienoja animācijām skaņas, tādējādi radot kopīgu gala produktu.

2. Projektā YoUtopia (“Nacionālā eTwinning balva 2015” finālists) notiek 
aktīva starptautiska sadarbība, dalībnieki diskutē par dažādiem 
jautājumiem, analizē un veido kopsavilkumu no dažādu cilvēku domām 
par katru no tēmām.

3. Projektā E-journal bridges for learning English (“Nacionālā eTwinning 
balva 2015” dalībnieks) jaunieši darbojušies starptautiskās grupās, katrai 
grupai strādājot pie vienas žurnāla tēmas kopīgi izveidojuši elektronisko 
žurnālu.

Biežāk sastopamās 
nepilnības

1. Lai sasniegtu plānoto projekta rezultātu, 
sadarbība starp partneriem nav 
nepieciešama, katra dalībskola realizē 
līdzīgu saturu, bet nesadarbojas savā 
starpā, tikai apmainās ar informāciju par 
paveikto.

2. Dalībnieku sadarbība nav virzīta uz plānotā 
projekta mērķa sasiegšanu.

3. Projektā veiktās aktivitātes nesniedz 
dalībniekiem papildu ieguvumus no 
iespējas sadarboties ar citu valstu vai citu 
skolu pārstāvjiem.

https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?fuseaction=app.project&pid=97405&lang=en
https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=98385
https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=111760


4. kritērijs - IKT lietojums projektā
Labie piemēri

1. Projektā Soundtrackers (Eiropas eTwinning balva 2014) dalībnieki paši 
darbojušies ar tehnoloģijām, veidojot animācijas, pievienojot tām skaņas, kā arī 
daloties ar paveikto kopīgā tiešsaistes vidē.

2. Projektā Papīrs man zināmais un nezināmais (“Nacionālā eTwinning balva 2015” 
finālists) izveidotas elektroniskas spēles bērniem ar IKT rīku palīdzību, iesaistot 
projekta tematiku un bērnu pašu veidotos darbus.

3. Projektā WALL (“Nacionālā eTwinning balva 2015” finālists) izveidota saturīga 
un pārskatām Twinspace vide, kas ietver informāciju projekta veikšanai, likti lietā 
dažādi IKT rīki. Vērtīgi, ka dalībnieki paši iepazīst un izmanto dažādus IKT rīkus 
projekta aktivitāšu realizēšanā.

4. Projektā EUROPLACES (“Nacionālā eTwinning balva 2015” finālists) dalībnieki 
mācījušies izmantot dažādas tehnoloģijas. Projektā paveiktais pārskatāmi attēlots 
tam izveidotā bloga platformā. 

Biežāk sastopamās 
nepilnības

1. IKT projektā izmanto tikai 
skolotāji, skolēniem nav ieguvums 
no IKT lietojuma projektā.

2. Publicētas dalībnieku 
fotogrāfijas/video/darbi, bet nav 
norādes uz publicēšanai 
nepieciešamo atļauju.

3. Nav norādes uz izmantoto 
materiālu (attēli, mūzika, video), 
tostarp dalībnieku pašu veidoto 
darbu autoriem.

https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?fuseaction=app.project&pid=97405&lang=en
https://www.etwinning.net/de/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=de&n=107270
https://www.etwinning.net/lv/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=lv&n=106233
https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=106463


5. kritērijs - rezultāti, izvērtējums, ietekme
Labie piemēri

1. Projektā WILL (“Nacionālā eTwinning balva 2014” uzvarētājs) izvērtējumu 
veikuši gan skolotāji, gan skolēni, informācija ir visiem pieejama. Projekta laikā 
dalībnieki apguvuši veidus, kā neformālā vidē mācīties angļu valodu un var tos 
izmantot arī turpmāk.

2. Projektā YoUtopia (“Nacionālā eTwinning balva 2015” finālists) izstrādāti 
materiāli, kuros dalībnieki apkopo un analizē dažādus viedokļus saistībā ar 
sabiedrībā aktuālām tēmām, to kopsavilkums izveidots kā filma - vēstījums 
cilvēcei.

3. Projektā Papīrs man zināmais un nezināmais (“Nacionālā eTwinning balva 2015” 
finālists) apkopotas idejas dažādiem uzdevumiem/spēlēm/aktivitātēm, ko var 
veikt ar papīra palīdzību, tās ar bērniem arī aprobētas. Skolotāji ar pieredzi 
dalījušies gan elektroniski, gan klātienes seminārā, gan ar mediju starpniecību.

Biežāk sastopamās 
nepilnības

1. Projektā izvirzītais mērķis nav 
izmērāms – nav skaidrs, vai un cik 
lielā mērā tas sasniegts.

2. Netiek veikta noslēguma 
izvērtēšana kopā ar projekta 
dalībniekiem.

3. Nav skaidrs, kāds varētu būt 
projekta gala produkta turpmākais 
pielietojums, kāds bijis projekta 
dalībnieku ieguvums no gala 
produkta izveides.

https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?fuseaction=app.project&pid=97024&lang=en
https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=98385
https://www.youtube.com/watch?v=nCKg_Li8ZVw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nCKg_Li8ZVw&feature=youtu.be
https://www.etwinning.net/de/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=de&n=107270

