
Kā pieteikt projektu eTwinning  
Nacionālajam kvalitātes
sertifikātam



Sertifikātu par projektu  
piešķir skolotājam, kurš  
to piesaka eTwining Live  
vidē.

Ja projektā darbojas  
vairāki skolotāji no
iestādes, katrs
sertifikātam piesakās
individuāli, pieteikumā  
izvērtējot savu
ieguldījumu projektā.

Pieteikšanās



1.solis

Autorizējies live.etwinning.net!



2.solis

Dodies uz sadaļu «PROJEKTI»



3.solis

Atrodi projektu, kuru vēlies pieteikt  
sertifikātam un dosies uz:

PIETEIKTIES KVALITĀTES SERTIFIKĀTAM



4.solis

Aizpildi prasīto! Pirms tam ieskaties
vērtēšanas kritēriju rubrikā!

https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2021/07/etw.-kriteriji-pielagotie-2021_final.pdf


Pedagoģiskā pieejaProjektus
vērtē pēc 5  
dažādiem  
kritērijiem

Arī
pašvērtējumu
skolotāji veido
pēc šiem
kritērijiem

* Katrs kritērijs –
1 līdz 5 punkti

vērtēšanas tabula

Vērtēšanas  
kritēriji

Sasaiste ar mācību  
saturu

Sadarbība starp
partnerskolām

IKT lietojums

Rezultāts

https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2021/07/etw.-kriteriji-pielagotie-2021_final.pdf


Jaunajā projektu 
vērtēšanas rubrikā ir 
iekļauti izslēdzošie 
mehānismi! 

Sīkāk par to, kas mainījies

Vērtēšanas  
kritēriji

Sadarbība starp partnerskolām

IKT lietojums

Pievērs uzmanību 
kritērijam «Sadarbība 
starp partnerskolām» 
un «IKT lietojums» 

Pievērs uzmanību tam, kā tu apraksti bērnu savstarpējo 
sadarbību. Esi izsmeļošs aprakstot, kā bērni no dažādām 
izglītības iestādēm sadarbojās savā starpā! Ja šajā sadaļā 
iegūsi tikai 1 vai 2 punktus, Kvalitātes sertifikāts netiks 
piešķirts neatkarīgi no punktu skaita citur.

Līdzīgi ierobežojumi turpmāk tiks attiecināti arī uz IKT 
lietojumu. Kvalitātes sertifikātu nebūs iespējams saņemt, 
ja nebūs izpildīts pirmais un otrais nosacījums, respektīvi 
– Ievērota drošība tiešsaistē/ internetā un atbilstoši 
sadarbības principi, strādājot tiešsaistē un skolēni 
veiksmīgi izmanto IKT projekta aktivitāšu veikšanai.

Kvalitātes sertifikātu limits4
Viena gada laikā pedagogs var saņemt tikai 4 Kvalitātes 
sertifikātus. NAD vērtēs tikai pirmos 4 iesniegtos 
projktus. Izvērtē, kuri ir tavi labākie projekti!

https://etwinning.lv/jauniekriteriji_2021/
https://etwinning.lv/jauniekriteriji_2021/


Vērtēšana

NAD vērtē

Atbilstoši kritēriju rubrikai,  
Latvijas eTwinning NAD* 

30 darba dienu laikā 
izvērtē  projektu

Prezentācijas

Finālisti (skolēni+  
skolotāji) projektu  

prezentē eTwinning  
Nacionālajā  

konferencē Rīgā

07.
10
.

Ja projekts saņems vismaz  
12 punktus, eTwinning NAD  

piešķirs tam eTwinning
Nacionālo kvalitātes  

sertifikātu

Piešķir

NAD nosūta aprakstošu  
vērtējumu ar komentāriem:  

kur nepieciešami
uzlabojumi, lai saņemtu

nepieciešamo punktu skaitu

Uzlabo



Apliecība

Ja projekts saņems  
vismaz 18 punktus, NAD  
izskatīs iespēju
skolotājam piešķirt
apliecību par pedagoga  
profesionālās  
kompetences pilnveidi



Sertifikāts

Kad sertifikāts būs piešķirts, to varēsi  
lejuplādēt savā eTwinning Live profila

sadaļā «PROJEKTI»



Sertifikāts

Lejuplādē arī sertifikātu skolēniem!


