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Laipni lūdzam otrajā Tin-Tin biļetenā (ziņu lapā), kur mēs vēlamies dalīties ar jaunākajām ziņām
par projektu.. Tin-Tin ir Erasmus+ programmas līdzfinansēts projekts “Klimata pārmaiņu mācīšana
skolās akcentējot konstruktīvo žurnālistiku”, kas tiek īstenots laikā no 1.10.2020. līdz 30.09.2022.
Spānijā, Latvijā, Igaunijā un Nīderlandē. Projekta ietvaros tiks izveidots atvērts piekļuves tiešsaistes
žurnālistikas kurss vidusskolēniem.
Kopš pirmās ziņu lapas publicēšanas ir notikušas vairākas aktivitātes, un mēs uzsākam aizraujošu
nākamo posmu, kurā mūsu partneru skolas sāks strādāt ar mācību programmu un e-kursu
materiāliem.
Papildus ikmēneša tiešsaistes sanāksmēm mēs varējām sarīkot arī savu pirmo starptautisko partneru
tikšanos. Tikšanās notika no 2021. gada 30. septembra līdz 1. oktobrim Amsterdamas Starptautiskajā
kopienas skolā, Nīderlandē. Tā bija pirmā reize, kad visi partneri tikās klātienē, un tā bija lieliska
iespēja visiem iepazīt vienam otru, dalīties ar paveikto un sagatavoties projekta otrajam gadam.

Mums bija arī iespēja apmeklēt skolas instalācijas, bija interesanta AICS ekoskolu koordinatores
Ketrīnas Makenzijas prezentācija, kurā tika izskaidrotas ekoskolu galvenās iezīmes, ko tās pārstāv un
kā iesaistīties ekoskolu kustībā.

Kursa programma
Kā jau tika rakstīts 1. Ziņu lapā,
pēdējie mēneši projekta darbā ir
izmantoti, lai pabeigtu mācību programmu
(koordinē Tallinas Universitāte), izstrādātu
kursa e-mācību materiālu (koordinē APIA
Vides informācijas žurnālistu asociācija) un
MyDocumenta izveidotu e-apmācības
platformu.

E-mācību materiālu izstrādāja prestižu
spāņu žurnālistu un skolotāju grupa, šīs
jomas eksperti, kuri savu materiālu balstīja
uz mācību programmu un aptauju
rezultātiem par zināšanām klimata
pārmaiņās un maldiem.
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María García, žurnāliste un
APIA prezidente
Sandra Sutherland, RTVE Spānijas TV žurnāliste
Gemma Teso: Madrides Universitātes profesore komunikācijas zinātnē
Silvia García: Antena 3 TV reportiere
Manuel Fernández: Movistar+ TV reportieris
Coral García: žurnālists, kas specializējies vides jautājumos.

Kursa saturs ir autentisks un kvalitatīvi izstrādāts, kura apguves laikā skolēni un skolotāji tiks
iepazīstināti ar dažādām tēmām un prasmēm, kas saistītas ar vides žurnālistiku. Katrs no žurnālistiem
sagatavoja scenāriju un ierakstīja pāris video profesionālā producēšanas studijā. Videoklipi tika
rediģēti un tagad kopā ar visiem citiem materiāliem tiek tulkoti spāņu, angļu, latviešu un igauņu
valodā, kas palīdzēs padarīt tos pieejamus visiem dalībniekiem. Kurss oficiāli tiks atklāts Erasmus
dienu 2021 laikā, un viss materiāls un saites būs pieejamas projekta vietnē.
Projekta vadošais partneris “MyDocumenta” ir ilgstoši un pamatīgi strādājis pie atvērtās
piekļuves e-mācību platformas, kuru skolotāji un skolēni izmantos, lai dokumentētu savu darbu un
palīdzētu viņiem novērtēt prasmes. Platforma izskatās lieliska un sniegs gan skolotājiem, gan
skolēniem labi strukturētu rīku dalībai projektā.
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Nākošie soļi
No 8. līdz 10. novembrim Valensijā, Spānijā notiks partnervalstu skolotāju īstermiņa apmācība, kuras
laikā notiks semināri, lai iepazīstinātu un apmācītu dalībniekus:
- ar kritiskās žurnālistikas metodiku un pieeju,
- ar kompetencēs balstītu izglītību, pamatprasmju novērtēšanu un apstiprināšanu,
- kursa un katra e-apmācības moduļa īstenošanu: mērķi, struktūra, saturs, pedagoģiskā
darbība, paredzamie rezultāti, novērtēšanas metodes, dinamika,
- e-apmācības un radošie rīki tiks izmantoti kā kursa atbalsts gan skolotājiem, gan skolēniem (pēc
dalībnieku atsauksmēm, lai palīdzētu uzlabot kursu, tehnoloģiju, metodiku),
2021. gada 22. un 23. novembrī projekts tiks prezentēts XIV Nacionālajā vides žurnālistikas kongresā
Madridē.
Līdz novembra beigām, mēs uzsāksim izmēģinājumu 6 skolās: Nīderlandē, Spānijā, Latvijā un Igaunijā.

Seko mums:
http://www.tintin4climate.eu
https://www.facebook.com/Tintin-Teaching-about-climate-change-105025701515731
#tintin4climate

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanā nav satura apstiprinājums, bet atspoguļo tikai autoru
uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.
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