
 
  
 

 

 

 

 

 
Laipni lūdzam ceturtajā Tintin ziņu lapā, kurā vēlamies dalīties ar jaunākajām ziņām par 

projektu. 

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

no 1/10/2020 līdz 31/12/2022 Spānijā, Latvijā, Igaunijā un Nīderlandē. Projekta ietvaros ir 

izveidots brīvpieejas mācību kurss par vides žurnālistiku  vidusskolēniem. 

Pēdējo nedēļu laikā ir pabeigta TinTin projekta  vides izglītības rokasgrāmata, kurā ir visi 

nepieciešamie materiāli un dažādas apmācības iespējas, lai katrs skolotājs varētu izvēlēties 

savai klasei vispiemērotāko. Tajā ir  ietverta arī jauniešu uztveres un uzvedības analīze par 

galvenajiem klimata pārmaiņu jautājumiem, maldīgiem priekšstatiem un viltus ziņām. 

Papildus ikmēneša  tiešsaistes sanāksmēm, kas notika  ar videokonferences palīdzību, katrā 

partnervalstī notika arī projekta rezultātu un to  izveidoto 

materiālu izplatīšanas pasākumi ar mērķi informēt , dalīties un 

prezentēt  projekta rezultātus. 

RIIMC organizēja semināru skolotājiem  Rīgā.Tajā piedalījās 

53  skolotāji un tika izraisīta liela dalībnieku interese. Vides 

izglītības integrēšanai Latvijas Izglītības sistēmas reformas 

kontekstā ir  liela nozīme un ir liels pieprasījums pēc mācību 

materiāliem. 

MyDocumenta organizēja projekta materiālu izplatīšanas  

pasākumu Valensijā, kurā piedalījās 44 dalībnieki, un kas  bija 

vērsts uz ITK izmantošanu, kompetenču novērtēšanu un 

projekta pielāgošanu citiem izglītības līmeņiem. 

Noslēguma konference notika Madridē 2022. gada 21. 

novembrī Nacionālā vides kongresa (CONAMA) laikā. APIA 

organizēja sesiju, kurā piedalījās projekta partneri un trīs 

žurnālisti, kuri bija piedalījušies video veidošanā. 

Katrai partnera skolai bija iespēja dalīties ar savu aprobācijas pieredzi mācību materiālu 

izmantošanā. Tallinas Universitāte prezentēja rokasgrāmatu, MyDocumenta iepazīstināja ar 

projektu, un konference noslēdzās ar ļoti interesantu apaļā galda diskusiju "Kā viltus ziņas 

ietekmē žurnālistu darbu", kuru vadīja María de la Fuente un kurā piedalījās vides žurnālisti 
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Sandra Sazerlend (TVE), Džemma Teso (UCM) un Coral García (WWF). Konference bija 

lieliski organizēta un tai bija liela publicitāte sociālajos tīklos. 

 

 

Otrdien 22. novembrī Eiropas Parlamenta galvenajā mītnē Madridē notika Tintin projekta 

partneru tikšanās, kuras laikā tika apkopoti un analizēti projekta rezultāti un izdarīti secinājumi. 

Projekts drīz beigsies, bet ne Tintin izveidoto materiālu kurss. Skolu un administrāciju interese 

par projekta rezultātu izmantošanu ir liela, un mēs aicinām visus ieinteresētos skolotājus un 

skolas apmeklēt mūsu vietni http://tintin4climate.eu , kur var piekļūt mācību kursam, 

lejupielādēt rokasgrāmatu un citus dokumentus, un atrast plašu informāciju par projektu. 

 

Priecīgus svētkus visiem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nenozīmē satura apstiprinājumu, bet tikai atspoguļo autoru 

uzskatus, un Komisija nevar tikt saukta pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. 

http://tintin4climate.eu/

