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Iekļaušanas un STEM mācību programmu skolās veicināšana, 

izmantojot taustāmās programmēšanas koncepcijas un 

aktivitātes 

 

Taustāmā programmēšana un Iekļaušana 
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SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

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 iekļaus Eiropas apmāci skolotājus 

kursu; Lokāli, skolu līmeņa apmācības pasākumi; 

resursu pilotizmēģinājumi ar skolēniem un četri lokāli 

izplatīšanas pasākumi. 

MĒRĶis 

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). 
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FONS  

Saskaņā ar EK digitālo vienoto tirgu ES līdz 2020. 

gadam būs līdz pat 825 000 IKT brīvām darbavietām, 

kuras būs grūti aizpildīt kvalificēta darbaspēka 

trūkuma dēļ. Ir nepieciešamas arī pamata 

kodēšanas prasmes, jo vairāk nekā 90% no 

mūsdienu profesionālajām profesijām prasa 

digitālās kompetences, tostarp programmēšanu. 

Pirms dažiem gadiem, 58% ES darba devēju 

paziņoja, ka IKT mācību programmām vajadzētu būt 

daudz spēcīgākām jau sākumskolu/pamatskolu 

līmenī, lai nodrošinātu to, ka nākotnē tiks izplidītas 

IKT prasmju vajadzības (Kolding et al., 2009). 

Papildus tam sievietes ir nepietiekami pārstāvētas 

STEM saistītās profesijās (Burchell et al., 2014. gads 

- sievietes veido tikai 24% zinātņu un 

inženierzinātņu profesionāļu). 

 

 

Tāpēc, pat ja ne no katra tiek sagaidīts, ka viņš kļūs 

par inženieri, vai programmētāju, spēja saprast un 

izprast šos strauji attīstošos informācijas laikmeta 

rīkus un valodas ir būtiska cilvēka pašnoteikšanās 

spējai nākotnes sabiedrībā. Digitālo rīku un 

programmēšanas prasmju / koncepciju, kā arī 

kritiskās domāšanas prasmes jāuzskata par 

"universālu valodu", jo tā būs daļa no XXI gadsimta 

lasītprasmes prasmēm. TangIn projekts ir stingri 

pārliecināts, ka izglītība ir atbildīgu pilsoņu un 

iekļaujošas un plaukstošas sabiedrības stūrakmens. 

Ja mēs sagaidām, ka bērniem būs vienādas iespējas 

un viņi izmantos savu potenciālu nākotnes 

sabiedrībā, skolas mācību programmām vairāk 

jāpievēršas šīm nākotnes (pašreizējām) problēmām 

un savlaicīgai to risināšanai. 

 

Seko mums:  
/facebook.com 

TIEŠĀS MĒRĶA GRUPAS 

TangIn tiešās mērķa grupas (primārā 

mērķa grupa), iekļauj:  

• Sākumskolu skolotājus 

• Skolu vadītājus 

• Sākumskolu skolēnus 

• Izglītības jomas pētniekus un 
pētniecības institūcijas 

• Izglītības jomas ekspertus 

NETIEŠĀS MĒRĶA GRUPAS 

TangIn netiešās mērķa grupas 

(Sekundārā mērķa grupa) iekļauj:  

• Pilsētu pašvaldības, reģionālās un 
lokālās iestādes 

• Skolotāju asociācijas un apvienības 

• Skolotāju apmācību nodrošinātājus 

• Augstākās izglītības nodrošinātājus 

• Politikas veidotājus 

http://www.tangin.eu/

