
eTwinning projektu vērtēšanas kritēriji 

 

Kritēriji Izcili (5 punkti) Ļoti labi (4 punkti) Labi (3 punkti) Pieņemami (2 punkti) Nepieciešami būtiski 

uzlabojumi (1 punkts) 

1. Pedagoģiskā 

pieeja 

Skolēni piedalās projektā, darbojas radoši, 

attīsta un īsteno savu projekta ideju. 

 

Skolēni piedalās projektā, darbojas 

radoši un iesaistās projekta 

plānošanā. 

Skolēni piedalās projektā, 

darbojas radoši. 

Skolēni piedalās projektā, bet 

nav darbojušies radoši. 

Skolēni projektā 

nepiedalās. 

2. Sasaiste ar 

mācību saturu 

Projekts ir saistīts ar mācību saturu, tā 

īstenošana notiek mācību procesā. Ir 

izvirzīti pedagoģiskie mērķi vairākos 

mācību priekšmetos un ir skaidrs, cik lielā 

mērā skolēni šos mērķus sasnieguši. 

Projekts ir saistīts ar mācību 

saturu, tā īstenošana notiek mācību 

procesā. Ir izvirzīti pedagoģiskie 

mērķi un ir skaidrs, cik lielā mērā 

skolēni šos mērķus sasnieguši. 

Projekts ir saistīts ar mācību 

saturu, tā īstenošana notiek 

mācību procesā. 

Projekts ir daļēji saistīts ar 

mācību saturu, vai tā 

īstenošana nenotiek mācību 

procesā. 

Projekts nav saistīts ar 

mācību saturu. 

3. Sadarbība starp 

partnerskolām 

Skolēni iesaistās kopīgās starpskolu 

aktivitātēs, sadarbojas kopīga mērķa 

sasniegšanai. Projekta galaproduktā grūti 

izšķirt atsevišķu partneru ieguldījumu.  

Skolēni iesaistās kopīgās 

starpskolu aktivitātēs, sadarbojas 

kopīga mērķa sasniegšanai.  

Skolēni sazinās, viņu saziņa 

ved uz sadarbību kopīga 

mērķa sasniegšanai. 

Skolēni iesaistās kopīgās 

starpskolu aktivitātēs. 

Skolēni iesaistās projekta 

aktivitātēs savas skolas 

robežās, sazinās ar 

partnerskolu skolēniem. 

(Kvalitātes sertifikāts netiek 

piešķirts!) 

Skolēni iesaistās 

projekta aktivitātēs, bet 

ar partnerskolu 

skolēniem nesazinās. 

(Kvalitātes sertifikāts 

netiek piešķirts!) 

4. IKT lietojums 1 punkts par katru izpildīto nosacījumu. Kvalitātes sertifikāts netiek piešķirts, ja nav izpildīts 1. un 2.nosacījums! 

1. Ievērota drošība tiešsaistē/ internetā un atbilstoši sadarbības principi, strādājot tiešsaistē; 

2. Skolēni veiksmīgi izmanto IKT projekta aktivitāšu veikšanai; 

3. Izvēlēti projekta aktivitāšu veikšanai piemēroti IKT risinājumi; 

4. Izveidota ērti lietojama TwinSpace platforma, kas tiek izmantota projekta īstenošanai; 

5. Ievērotas autortiesības. 

5. Rezultāts 1 punkts par katru izpildīto nosacījumu. 

1. Īstenotās aktivitātes ved uz plānotā rezultāta sasniegšanu; 

2. Sasniegts plānotais rezultāts, tas ir izmērāms; 

3. Skolēni izvērtējuši projektu; 

4. Projekta izvērtējums izmantots, lai analizētu un izdarītu secinājumus par projektā paveikto; 

5. Projektam ir publicitāte un/vai projektā paveiktais pozitīvi ietekmē ne tikai tā dalībniekus. 

 


