
   
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 
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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!"  
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Kā katru gadu, arī šoruden veiksmīgākie eTwinning projekti visā Eiropā tiek apbalvoti ar 

eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu. No Latvijas eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu 

saņem 49 projekti (58 sertifikāti), kas īstenoti iepriekšējā mācību gadā. Projektus īstenoja 47 

pedagogi no 33 izglītības iestādēm. 

Pumpuru vidusskola ar projektu “Nature in Pandemic time” kļuva par vienu no tām skolām, 

kurām tika piešķirts šis sertifikāts, vēl vairāk- Pumuru vidusskolas projekts “Nature in 

Pandemic Time” iekļuva eTwinning Nacionālās gada balvas finālā, gūstot iespēju paveikto un 

secināto prezentēt tiešsaistes konferencē 9.oktobrī.  

Lai iegūtu “eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos 

un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības 

veicināšanā, kā pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbību. 

Skolām statusu piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās skolas saņem “eTwinning Skola” atzinības 

zīmes, kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās, kā arī papildus mācības 

skolas pedagogiem. 

 

  

 

 


