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TangIn mērķis ir radīt un piegādāt izglītības resursus un materiālu 

kopumu, lai veicinātu un atbalstītu efektīvu taustāmās 

programmēšanas rīku un koncepciju pielietojumu, ko skolotāji 

efektīvi izmanto ikdienas nodarbībās (sākumskolas skolās), mācot 

STEM balstītus priekšmetus. Šie resursi ļaus skolotājiem 

iepazīstināt jaunos skolēnus ar taustāmās programmēšanas 

koncepcijām un STEM balstītiem priekšmetiem jautrā, aizraujošā, 

pedagoģiskā un iekļaujošā veidā. 

Šie resursi ļaus skolotājiem, pat tiem, kam nav priekšstatu par IKT 

un digitālo instrumentu izmantošanu, veicināt un mācīt taustāmās 

programmēšanas koncepcijas, izmantojot fiziskas saskarnes (kas 

var būt ļoti vienkāršs robots).  

IO1 - Programmēšanas koncepciju izmantošana, lai stimulētu STEM priekšmetu apguvi sākumskolas līmenī - izstrādāts 

ziņojums, kurš iekļauj norādījumus skolām un pētniekiem par to, kā klasēs var izmantot taustāmāmās programmēšanas 

resursus un koncepcijas, lai sekmētu skolēnu motivāciju apgūt STEM priekšmetus un lai veicinātu skolēnu iekļaušanu. 

IO2 - TangIn resursu rīku komplekts – izstrādāts skolotāju un skolu vadītāju līdzekļu komplekts, kas sastāv no ikdienas 

nodarbībās īstenojamām aktivitātēm un skolotāju rokasgrāmatas, kas atbalsta skolotājus šo darbību īstenošanā un novērtē to 

ietekmi uz studentu mācīšanos un motivāciju. Šajā komplektā ietilpst konkrētas aktivitātes vai nodarbības, kas aptver dažādas 

ar STEM saistītas tēmas visos pamatizglītības līmeņos. 

IO3 - TangIn skolotāju apmācības pakete - detalizēta apmācības pakete, lai apmācītu skolotājus, kā izmantot izstrādātos 

resursus, galvenokārt mācīšanas aktivitāšu komplektu un skolotāju rokasgrāmatu, kā arī par to, kā skolotāji var izstrādāt jaunas 

aktivitātes vai nodarbības citās tēmās. 

Turklāt, projekts iekļausEiropas apmāci skolotājus kursu; Lokāli, skolu līmeņa apmācības pasākumi; resursu pilotizmēģinājumi ar 

skolēniem un četri lokāli izplatīšanas pasākumi. 

1. Izdevums – Janvāris2018  

Kāpēc TangIn projekts? 

Taustāmā programmēšana ir valoda, līdzīga tekstuālajām vai vizuālajām programmēšanas valodām, bet tā vietā lai lietotu 

vārdus/attēlus uz datora ekrāna, tā pielieto fiziskus objektus dažādu programmēšanas elementu, komandu un plūsmas-

kontroles struktūru apzīmēšanai. Taustāmā programmēšana izmanto taustāmus objektus, lai mācītu bērniem programmēšanas 

konceptus: 

• Taustāmā programmēšana izmanto fiziskus objektus, lai mācītu bērniem programmēšanas koncepcijas; 

• Programmēšana tiek virzīta uz darbību, kas ir pieejama mazu bērnu rokām un prātiem; 

• Programmēšanas koncepciju ieviešana, kognitīvās un telpiskās attīstības veicināšanai; 

• Jaunu skolēnu prasmju veicināšana, piemēram, komandas darbs, traucējummeklēšana un kritiskā domāšana; 

• Grupas darba veicināšana, lai sasniegtu kopīgu mērķi, stiprinātu komandas darbu un komunikācijas prasmes 

neatkarīgi no dzimuma, sociālā stāvokļa utt. 

 

Kas ir Taustāmā programmēšana? 

Sagaidāmie rezultāti 

Seko mums:  
/facebook.com/tanginproject/ 
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Sākotnējais partneru valstīs veiktais pētījums ļāva mums savākt daudzsološus datus par STEM balstītām tēmām un mācībām, kur 

skolēnus var iepazīstināt ar novatoriskiem taustāmās programmēšanas konceptiem, apgūstot galvenos priekšmetus. Sekojošie 

temati, kuros sastopamas austāmās programmēšanas koncepcijas ir: 

• Skaitļi un operācijas, pētot skaitļu īpašības: komutatīvās, asociatīvās, distribūcijas un secības, piemēram, galvenie skaitļi, 

Fibonači skaitļi utt. 

• Ģeogrāfija un sabiedrība, piemēram, lai identificētu Eiropas Savienības galvenās institūcijas un valdības institūcijas, 

uzzinātu par globālo politisko un dabisko karti, uzzinātu par galvenajiem tuksnešiem, okeāniem, kalniem utt. 

• Ģeometrijas elementi, apgūstot daudzstūra iekšējo un ārējo leņķu jēdzienus, izmantot trigonometrijas koncepcijas, lai 

noteiktu attālumus un leņķus utt. 

• Cilvēki un daba, pētot Saules sistēmu, vielas fizikālās īpašības, uzzināt par dabas resursiem, piemēram, ūdens ciklu un 

enerģijas avotiem utt. 

Vai jūs vēlaties mums  pievienoties, sadarbojoties šajā projektā, lai radītu novatoriskus izglītības resursus un veicinātu taustāmās 

programmēšanas koncepcijas sākumskolas līmenī? 

Mēs uzsākam Eiropas tiešsaistes atklāto anketēšanu, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta skolotāju zināšanām un viedokļiem, 

kurus skolotāji ir ieguvuši par taustāmās programmēšanas pielietojumu, lai mācītu STEM saistītu saturu sākumskolas līmenī. Mēs 

būtu priecīgi, ja Jūs varētu piedalīties, atbildot uz šeit pieejamo anketu. Tas Jums prasīs tikai 10 līdz 12 minūtes no jūsu laika. 

Pirms atbildēt uz anketas jautājumiem, jūs varat iepazīties ar taustāmās programmēšanas konceptu, noskatoties šo īso video, ko 

radījis konsorcijs. Paldies, ka piedalījāties šajā pētījumā. Jūsu ieguldījumi ir svarīgi mūsu nākotnes rezultātiem, kas tiks izstrādāti, 

lai apmierinātu jūsu vajadzības un intereses. 

Pievienojies mums! Dalies ar savu redzējumu un vajadzībām 

Sākotnējie secinājumi 

 

 
Consortium  

www.tangin.eu 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOTL8tkGrxyxMIL82w-pPD_8wHBivY2ECg2XP_sTAr4gQAXw/viewform?usp=sf_link

