
 
  
 

 

 

 

 

 
 

Laipni lūdzam trešajā Tintin projekta ziņu lapā, kurā mēs vēlamies dalīties ar jaunākajām 

ziņām par projektu. 

Tintin (Projekta karte) ir Erasmus+ programmas līdzfinansēts projekts, kas tiek īstenots laikā 

no 1/10/2020 līdz 31/12/22 Spānijā, Latvijā, Igaunijā un Nīderlandē. Projekta partneri ir 

izveidojuši tiešsaistes, brīvpieejas kursu par vides žurnālistiku vidusskolēniem. 

Pēdējo nedēļu laikā esam sākuši aizraujošu projekta posmu, kurā vairāk nekā 300 skolēnu no 

sešām Eiropas skolām ir sākuši strādāt ar mācību programmu un tiešsaistes kursu 

materiāliem. Pirmie iespaidi ir iepriecinoši: gan skolēni, gan skolotāji ir entuziasma pilni un 

motivēti darboties! 

Papildus ikmēneša tiešsaistes 

sanāksmēm, esam organizējuši  divas 

klātienes tikšanās. No 2021. gada 8. līdz 

10. novembrim Valensijā organizējām 

īstermiņa apmācības skolotājiem, lai 

izskaidrotu kursa saturu, video un citus 

materiālus un iemācītu “MyDocumenta 

e-portfolio”, kas tiks izmantots studentu 

darbu izvērtēšanai. 

2022.gada 14.-15.februārī notika trešā 

starpvalstu partneru tikšanās Rīgā 

(Latvija), kuru organizēja Rīgas  

Izglītības un informatīvi metodiskais 

centrs  un Rīgas 45.vidusskola, lai 

klātienē uzzinātu, kā skolas īsteno 

kursu. Skolotāji iepazīstināja ar 

līdzšinējiem rezultātiem, un skolēnu grupa prezentēja  savu darbu par viltus ziņām klimata 

pārmaiņu jomā.  

TeachINg about climate change in schools 

whilsT addressINg fake news and 

constructive journalism Ziņu lapa #3 
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Žurnālisti 

Kurss sastāv no mācību programmas ( koordinē Tallinas Universitāte), e-mācību materiāla ( 

koordinē Vides žurnālistu asociācija APIA) un MyDocumenta izstrādātās platformas.. 

Didaktisko materiālu sagatavoja prestižu Spānijas žurnālistu un profesoru, jomas ekspertu 
grupa, kas savā materiālā balstījās uz mācību programmu un anketu rezultātiem par 
zināšanām un maldīgiem priekšstatiem  klimata pārmaiņās. Iepazīstamies ar viņiem: 
 

Sandra Sutherland 
Žurnāliste, vadītāja un skolotāja. Kopš 1981. gada viņa 
ir strādājusi Spānijas Nacionālajā televīzijā (RTVE) un 
prezentējusi vairākus nacionālo ziņu "El Telediario" 
izdevumus. RTVE ziņu pakalpojumu redaktore un 
reportiere vides, zinātnes, tehnoloģiju, ekonomikas un 
Madrides ziņu jomā. Viņa ir arī pasniedzēja Karlosa III 
universitātes zinātniskās, tehnoloģiskās un vides 
žurnālistikas maģistrantūrā. No 2012. līdz 2020. gadam 
viņa ir vadījusi un prezentējusi programmu "Agrosfera". 
Šobrīd viņa ir “Telediario Fin de Semana” reportiere. 

Gemma Teso 
Doktora grāds socioloģijā: komunikācija, sociālās 
pārmaiņas un attīstība. Maģistra grāds audiovizuālajā 
komunikācijā un eksperts dokumentālajās filmās un 
reportāžās. Pašlaik viņa strādā par komunikācijas 
teorijas un sociālās komunikācijas pētniecības 
metodoloģijas pasniedzēju Madrides Complutenses 
universitātē. Viņa ir Complutenses universitātes Klimata 
pārmaiņu komunikācijas observatorijas un ECODES 
fonda koordinatore. 
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Silvia Garcia 
Madrides Complutenses universitātes grāds 
žurnālistikā. Specializējusies vides izglītībā kopš 
1989. gada, kad viņa sāka pārraidīt reportāžas 
Spānijas TV ziņās. Kopš 1998. gada viņa ir 
atbildīga par vides informāciju uzņēmumā “Antena 
3 Noticias”. Nacionālā vides žurnālistikas balva 
2003. gadā. 
 
Manuel Fernandez 
Biologs un vides žurnālists. Kopš 2015. gada 
Movistar+ dabas redaktors. Viņš ir arī 
Dienvidaustrumu reģionālā parka El Porca 
integrālā rezervāta vides koordinatorsl". 

Canal+ viņš ir bijis dabas redaktors (1999-2014). 
Iepriekš viņš TVE strādāja divos dabas seriālos: 
Fauna Callejera un La España Salvaje. 
Telemadridē ar sēriju: "De campo y sin 
merienda". WWF/Spānijā viņš ir strādājis par 
vides izglītības tehniķi. 

 

Maria Garcia de la Fuente 
Madrides Complutense universitātes 
grāds žurnālistikā un UNED grāds 
vēsturē. Viņa ar vides žurnālistiku 
nodarbojas 20 gadus, kad sāka 
strādāt ziņu aģentūrā Europa Press. 
Pēc 8 gadiem viņa kļuva par daļu no 
laikraksta Público dibinātāju 
komandas zinātnes sadaļā. Viņa ir 
strādājusi Vides un Lauku un jūras 
lietu ministrijas Preses birojā un 
šobrīd ir Vides informācijas 

žurnālistu asociācijas (APIA) prezidente.. 

 

Coral Garcia 
Žurnāliste un komunikatore aizraujas ar dabu. Viņai ir 
25 gadu profesionālā pieredze vides jautājumu 
izplatīšanā. Viņa ir atbildīga par starptautiskās 
organizācijas WWF mediju un pasākumu jomu.  

 

Lai izveidotu šos videoklipus, mēs esam 
sadarbojušies ar PIOVRA - audiovizuālais saturs 
ekosistēmai, kuru veido labākie video, audio, dizaina, 
fotogrāfijas, animācijas un satura speciālisti. 
Videoklipi tika ierakstīti un montēti iesaistot visus 

projekta partnerus, tika izveidoti subtitri angļu, latviešu un igauņu valodās. 

Tiešsaistes kursa programma tika uzsākta #Erasmus dienu 2022 laikā un tika prezentēta XIV 
vides žurnālistikas kongresā, ko organizēja APIA (Madride, 2021. gada 22.–23. novembris), 
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un kurā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku. Videoklipu varat redzēt šajā saitē: 2/4 XIV 
Congreso Nacional de Periodismo Ambiental. 

 

Nākamie soļi 
Nākamo četru mēnešu laikā sešas projektā iesaistītās skolas turpinās īstenot kursa 

programmas aprobāciju ar skolēniem: Marni skola (Valensija), Amsterdamas Starptautiskā 

kopienas skola (Nīderlande), Rīgas 45. un Rīgas 86. vidusskola ( Latvija), Kolgas skola un 

Tallinas baleta skola (Igaunija). 

Mēs ceram, ka skolēniem būs interese šī kursa īstenošanā. Ar rezultātiem mēs iepazīstināsim  

mūsu nākamajā informatīvajā izdevumā. Mēs  informēsim arī jūs mūsu tīmekļa vietnē un 

sociālajos medijos. 

Un ikvienam, kas vēlas īstenot mūsu kursa programmu, droši  sazināties ar mums! 

Seko mums:  

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

Kontakti: mirjam.hillenius@mydocumenta.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektu Tintin līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild 

Documenta SL.  Eiropas Komisija,  Spānijas Izglītības internacionalizācijas dienests (SEPIE) nav atbildīgs par šeit 

izplatītās informācijas izmantošanu. 

https://www.youtube.com/watch?v=sNqs3wlNvXQ&t=6408s
https://www.youtube.com/watch?v=sNqs3wlNvXQ&t=6408s
https://www.youtube.com/watch?v=sNqs3wlNvXQ&t=6408s
https://www.youtube.com/watch?v=sNqs3wlNvXQ&t=6408s
https://www.youtube.com/watch?v=sNqs3wlNvXQ&t=6408s
http://www.tintin4climate.eu/
https://www.facebook.com/Tintin-Teaching-about-climate-change-105025701515731
mailto:mirjam.hillenius@mydocumenta.com

