
  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apsveic Pumpuru vidusskolu, kas veiksmīgi 

izpildījusi Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 

Erasmus+ aktivitātes “eTwinning” organizētās iniciatīvas “eTwinning Skola” kritērijus. 

Pumpuru vidusskolai uz diviem gadiem piešķirts “eTwinning Skola” sertifikāts.   

“eTwinning Skola” sertifikātu piešķir skolām, kuras ne tikai īsteno kvalitatīvus eTwinning skolu 

sadarbības projektus, bet arī veiksmīgi risina interneta drošības jautājumus, veicina digitālo 

pratību, kā arī pedagogu profesionālo pilnveidi. Līdz 2019./2020. mācību gada sākumam skola 

saņems “eTwinning Skola” plāksni, kas apliecina iestādes izcilos rezultātus un dalību 

“eTwinning Skola” iniciatīvā. Latvijā “eTwinning Skola” sertifikāts piešķirts 34 skolām, Eiropā 

sertifikāts piešķirts 2216 skolām.   

Pumpuru vidusskola eTwinning skolu sadarbības tīklā reģistrēta no 2012. gada marta, kopienā 

no iestādes darbojas 12 skolotāji, īstenojot 11 eTwinning skolu sadarbības projektus.  

eTwinning projektu īstenotāji iestādē: Ausma Bruņeniece, Dina Ratniece, Janīna Čekstere, 

Madara Gedrovica, Raisa Biseniece, Vēsma Šleinere, Ēriks Močāns, Agnese Ratniece, Inta 

Pauliņa, Ligija Ķemere, Vēsma Vijupe.  

eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 

Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot 

kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu 

jomā.   

  



 
 

Pumpuru vidusskolas skolotājas Laura Lauksarga un Rudite Kanepaja piedalījās 

“Starptautiska eTwinning projekta plānošana un īstenošana” seminārā. 

Un kopā ar 4 Serbijas skolu skolotājiem radīja lielisku kopprojektu "Nature in 

pandemic time". Kopā ar skolēniem tika izveidota e-grāmata, kurā apkopti skolēnu 

radītie stāsti par dabu padēmijas laikā. Stāstiem tika izveidotas arī ļoti skaistas 

ilustrācijas. 

Darbi tika sadalīti starp 5 skolām, katra skola rakstīja stāsta ievadu un tad nodeva tālāk 

un veidoja stāsta turpinājumu. Mazākie skolēni bija atbildīgi par stāstu ilustrācijām. Un 

vecākie skolēni veica stāstu rediģēšanu (saitē ir pieejama e-grāmata) 

https://online.fliphtml5.com/ivpry/jkqy/?1621317054598#p=1  

Galvenās atziņas no skolēniem: 

"Ļoti patika strādat ar Serbijas skolēniem" 

"Labprāt piedalītos līdzīgos projektos!" 

"Apguvu jaunas prasmes - uzlaboju savu angļu valodu, apguvu jaunus digitālos rīkus" 

"Noteikti iesaku visiem piedalīties šādos projektos!" 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1289185494593788/user/100002544347055/?__cft__%5b0%5d=AZX-Yi1tinxpBZYGUT98CrVvHSe8E1rNYLpz9iXQn09fW_4V6t2oub6cfeZiNi_6X3MZR_kbukHHHNZnLhYFukr4o_D8NLJyUql2J1s1mJ2LZUPnMCfmHzu8-yRB2b4a-_5my_cjgC-da7f989Sdj6GRReicT-LRnG2PdN1FznSgsBiiLAkjRi6J9dB8lyz6viw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1289185494593788/user/1278574869/?__cft__%5b0%5d=AZX-Yi1tinxpBZYGUT98CrVvHSe8E1rNYLpz9iXQn09fW_4V6t2oub6cfeZiNi_6X3MZR_kbukHHHNZnLhYFukr4o_D8NLJyUql2J1s1mJ2LZUPnMCfmHzu8-yRB2b4a-_5my_cjgC-da7f989Sdj6GRReicT-LRnG2PdN1FznSgsBiiLAkjRi6J9dB8lyz6viw&__tn__=-%5dK-R
https://online.fliphtml5.com/ivpry/jkqy/?1621317054598&fbclid=IwAR0H5A3vmyvZgMpf7zK9CHI4XwEn7O22VBXEkUsxhUNW2dt3nAw4dERrqlM#p=1

