Noslēgusies IZM sociālo tīklu foto un video akcija “Atpakaļ skolā”
Publicēts: 19.10.2021.

Jaunumi

Sasniedzot vairāk nekā 77 000 lielu auditoriju, noslēgusies Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā sociālo tīklu foto un video akcija
“Atpakaļ skolā”.
Visu septembri Latvijas skolu sociālo tīklu profilos tika publicēti attēli, kas deva ieskatu noskaņojumā un norisēs, ar kurām tika
sagaidīts jaunais mācību gads. Lai dalītos ar fotogrāfijām un video, kas fiksē visdažādākās situācijas skolas dzīvē, tēmturi
#AtpakaļSkolā lietoja gan skolotāji, gan skolēni un viņu vecāki, gan izglītības iestāžu sociālo tīklu administratori.
Akcijas laikā saņemtie attēli liecina, ka septembris visas Latvijas skolēniem iezīmīgs ar trim notikumiem: pirmā skolas diena, rudens
ekskursijas un dabas vērošana, kā arī sporta diena. Kopumā akcija sasniedza 77 681 lielu auditoriju, un tās laikā tika publicēti
vairāk nekā 50 attēli un video.
Izglītības un zinātnes ministrija saka paldies itin visiem dalībniekiem!
Kā sākotnēji solīts, aktīvākie foto un video publicētāji - #AtpakaļSkolā dalībnieki - saņem pārsteigumu no Rīgas Motormuzeja –
bezmaksas ielūgumus Rīgas Motormuzeja apmeklējumam, kas būs derīgi līdz 2022. gada 31. decembrim.
Trīs skolu klases saņem ielūgumu kolektīvi (trīsdesmit cilvēku lielā grupā) apmeklēt Rīgas Motormuzeju un piedalīties gida vadītā
ekskursijā:
1

Jūrmalas valsts ģimnāzijas 11.1 klase

2

Bauskas valsts ģimnāzijas 12a klase

3

Aglonas vidusskolas skolēnu grupa

Ģimenes ielūgumus (vecāki un visi konkrētās ģimenes bērni) Motormuzeja apmeklējumam saņem:
Karina Kalerija Kostrjukova
https://www.facebook.com/story.php?
story_fbid=2945003849046846&id=100006117786192&m_entstream_source=permalink
Elīna Juška
Katrina Bojāre

https://www.facebook.com/elina.juska.3/posts/10158513468228244
https://www.facebook.com/jekaterina.bojare/posts/2926275940948347

Ieva Taranda

https://www.facebook.com/ieva.taranda

Karina Kadiķe

https://www.facebook.com/karina.kadike/posts/4572597162786315

Jekaterina Mikiševa
Iveta Kupča
Daira Grundberga
Leila Slišāne

https://www.facebook.com/jekaterina.mikiseva
https://www.facebook.com/iveta.kupca.5/posts/1304609193349489
https://www.facebook.com/100010163073162/posts/1505471726468249/
https://www.facebook.com/787232421313848/posts/4187208244649565/

Vairāku mācību iestāžu sociālajos tīklos regulāri tika publicēti attēli ar tēmturi #Atpakaļskolā, ļaujot sekot līdzi norisēm skolas dzīvē
dažādās klašu grupās. Šīs skolas saņem vienu ģimenes ielūgumu Rīgas Motormuzeja apmeklējumam – kā pārsteiguma balvu
cilvēkam, kas sarūpējis skolas sociālo tīklu ierakstus #AtpakaļSkolā:
Rīgas Anniņmuižas ģimnāzija

https://www.facebook.com/887772617944702/posts/4204601429595121/

Jelgavas Valsts ģimnāzija
Iecavas 2.vidusskola
Rūjienas vidusskola
Liepājas 7.vidusskola
Rīgas stila un modes tehnikums

https://www.facebook.com/vgim.jelgava/posts/2333574890105713
https://www.facebook.com/540346836315858/posts/1540385799645285/
https://www.facebook.com/rujienas.vidusskola/posts/2906573402893534
https://www.facebook.com/Liepajas7vidusskola/posts/245368484145765
https://www.facebook.com/843116119063116/posts/6076216305753045/

Aglonas vidusskola

https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=2902325519978953&id=1570618809816304
Bauskas Vlasts ģimnāzijas 12.a klases audzinātājam
Druvas vidusskola

https://www.facebook.com/573850079368048/posts/4415227678563583/

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija
Jūrmalas Valsts ģimnāzija

https://www.instagram.com/p/CT2oJkwoq5O/
https://www.instagram.com/p/CT2oJkwoq5O/

https://www.facebook.com/787232421313848/posts/4186311144739275/

Rīgas Juglas vidusskola
Baldones Mākslas skola

https://www.instagram.com/p/CUeqiQ7g0G-/

https://www.instagram.com/p/CUFxQp0Achg/
https://www.facebook.com/157815537574428/posts/4522157017806903/

Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināts saraksts ar akcijas “Atpakaļ skolā” pārsteiguma dāvanu ieguvējiem tiks nodots Rīgas
Motormuzejam. Par ielūgumu saņemšanu bezmaksas Rīgas Motormuzeja apmeklējumam, konkrētu muzeja apmeklējuma laiku, kā
arī precīzu grupas lielumu kolektīvajiem apmeklējumiem, lūdzu, rakstīt uz e pastu info@motormuzejs.lv vai zvanīt uz Rīgas
Motormuzeja informācijas tālruni +371 67025888.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstīt prese@izm.gov.lv vai Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook profila saziņas vietnē
Messenger.

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/noslegusies-izm-socialo-tiklu-foto-un-video-akcija-atpakal-skola

