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TangIn mērķis ir izstrādāt un realizēt apmācību resursu un 

materiālu kopumu, lai popularizētu un atbalstītu skolotāju 

efektīvu taustāmās programmēšanas izmantošanu ikdienas 

mācību stundās (sākumskolu līmenī) pasniedzot STEM bāzētus 

priekšmetus.  

Šie resursi ļaus skolotājiem iepazīstināt bērnus ar taustāmās 

programmēšanas konceptiem un STEM priekšmetiem jautrā, 

rosinošā, pedagoģiskā un iekļaujošā veidā. 

Pat skolotāji, kuriem nav pieredzes IKT vai digitāli bāzētu rīku 

lietošanā, būs spējīgi popularizēt un mācīt taustāmās 

programmēšanas konceptus ar fizisku interfeisu atbalstu (piem., 

ar klučiem programmējams robots) . 

2. Izlaidums – Jūlijs 2018  

Kāpēc TangIn projekts? 

Eiropas aptaujā tika ievākti dati par skolotāju uztveri l) taustāmās programmēšanas konceptos un rīkos, ll) kādi IKT bāzēti 

rīki un servisi tiek lietoti un lll) kā taustāmā programmēšana varētu tikt iekļauta skolotāju ikdienas pasniegšanas procesā. 

Dati tika ievākti Portugālē, Spānijā, Bulgārijā un Latvijā, kur vairumam respondentu ir vairāk kā 16 gadu pieredze (63%). 

Galvenie secinājumi iekļauj: 

• Dators (97%), viedtelefons (68%) un planšetdators (50%) ir skolotāju viesbiežāk lietotās ierīces viņu personīgajā dzīvē; no 

servisiem, epasts (92%) ir visbiežāk lietotais, kuram seko sociālie tīkli (65%) un saziņas rīki, piem., Skype (27%). 

• Kas attiecas uz klāsu iekārtojumu, 94% skolotāju lietošanā ir viens dators, tikai aptuveni 26% aptaujāto ir attiecība 2 skolēni 

uz vienu datoru. Turklāt, tikai 5% skolotāju ir pieeja robotiem, 10% planšetdatoriem un 15% 3D printeriem. Taču pieeja 

multimēdiju projektoriem i(83%) vai internetam (79%) ir ļoti pozitīva tendence.  

• 97% skolotāju uzskata par svarīgu, ļoti svarīgu vai kritisku, lai skolēni iemācītos un attīstītu programmēšanas un loģiskās 

domāšanas iemaņas. Gandrīz puse aptaujāto skolotāju uzskata, ka ideāli būtu šīs iemaņas sākt pasniegt sākumskolas izglītības 

līmenī, kamēr aptuveni 15%-21% uzskata, ka to vajadzētu sākt apgūt jau pirmsskolā. 

• Taustāmās programmēšanas resursi tika izvēlēti gandrīz 60% aptaujāto, kā priekšrocība pār datoru/planšetdatoru, 

mācot programmēšanas konceptus. 

• Attiecībā uz taustāmās programmēšanas un tās rīku atpazīstamību starp skolotājiem, 68% no aptaujātajiem atbildēja, ka 

nezina, ka sir taustāmā programmēšana un tās koncepti, kamēr vairāk kā puse no viņiem atbildēja, ka nezina nevienu no 

aptaujā piedāvātajiem programmēšanas mācīšanas rīkiem. Līdzīgi, absolūtam vairākumam (89%) nav iepriekšējas pieredzes 

programmēšanas pasniegšanā. 

• 84% aptaujāto ir ieinteresēti pievienoties apmācību kursam taustāmās programmēšanas konceptu lietošanā un 93% no 

viņiem vēlētos lietot taustāmās programmēšanas resursus (13% 2 reizes nedēļā, 31% reizi nedēļā, 19% reizi katrās 2 nedēļās). 

• Matemātika, IKT/programmēšana, Dabaszinības, Fizika un Ģeogrāfija bija skolotāju izvēlētie priekšmeti kā vispiemērotākie, lai 

tajos pielietotu taustāmo programmēšanu. 

 

Galvenie secinājumi no skolotāju aptaujām un focus grupām 

Seko mums:  /facebook.comtanginproject/ 
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STEM tēmas sākumskolas izglītībā ar kurām jāstrādā 

Matemātika Dabaszinības 

• Figūras decimal daļas 

• Daļu noteikšana un  

• Zīmēšana, atpazīšana 

• Taisna, liekta, lauzta, slēgta, atvērta līnija – atpazīšana, 

zīmēšana 

• Mērījums, aprēķināšana 

• Rādiuss, diametrs – zīmēšana, mērījums 

• Zīmēšana, mērījums, aprēķināšana 

• Saskaitāmie, summa 

• Pamazināmais, mazinātājs, starpība 

• Reizināmie, reizinājums 

• Dalāmais, dalītājs, dalījums 

• Darudzīgo vienādību operācijas 

 

• Skolēns zina cik dienas ir nedēļā un cik mēneši gadā 

• Kā lietot kalendāru ikdienas uzdevumos 

• Gadalaiku maiņa 

• Salīdzināt objektus pēc to fomas un izmēra 

• Mērīt objektu garumu un pierakstīt mērījumus lietojot 

pareizas mērvienības (cm, m) 

• Neatlaidības un mērķtiecības attīstīšana veidojot pētījumus 

• Ievākto datu analīze 

• Zīmējumu veidošana, tabulas, diagrammas no dotajiem 

datiem 

• Zemes kustība 

• Zemes novietojums Saules sistēmā/ planētas 

• Globuss/ karte 

• Sauszemes un ūdens izvietojums uz Zemes 

• Kontinenti 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pētījums rāda, ka ir vairākas priekšrocības lietot taustāmo programmēšanu sākumskolās salīdzinājumā ar grafisko 

programmēšanas valodu lietošanu (piem., tradicionāla kodēšana vai programmēšana ar grafiskiem objektiem). Tās iekļauj: 

• Atvieglo uz sadarbību vērstu programmēšanu; 

• Atvieglo atkļūdošanas procesu, kas ir, procesi vērsti uz kļūdu meklēšanu, atklāšanu un to labošanu; 

• Tā palīdz samazināt dzimumu atšķirību uz interesi datorzinībās; 

• Tā popularize fizisku iesaisti, jo skolēni mācās ar dažādu maņu palīdzību (tauste, redze, dzirde), kas palīdz labāk 

iepazīt pasauli caur tausti (uzskatīta par vissvarīgāko mācību procesa veidošanā, pasaules izzināšanā un realitātes 

uztverē). 

 

Konsorcijs: 

Kāpēc taustāmā programmēšana? 

www.tangin.eu 
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Rīku komplekta un skolotāja rokasgrāmatas izstrāde 

Pēc gala atskaites publicēšanas uz tēmu “Ietvars programmēšanas konceptu lietošanai, lai stimulētu STEM priekšmetu 

mācīšanu sākumskolās”, visi partneri atvēlēs laiku TangIn rīku komplekta un resursu izstrādei. 

Šis rīku komplekts ir paredzēts skolām, skolotājiem un skolu vadībām, un sastāvēs no mācību aktivitātāšu komplekta 

iekļaušanai ikdienas mācību stundās. Tas iekļaus konkrētas aktivitātes vai mācības, kuras aptvers dažādas STEM saistītas 

tēmas visos sākumskolas izglītības līmeņos. Katra apmācību aktivitāte sastāvēs no: 

• Aktivitātes apkopojoša apraksta un tās uzdevumiem; 

• Tās saistības ar skolas tēmām, priekšmetiem un līmeņiem; 

• Paredzamajiem mācīšanās iznākumiem; 

• Aktivitāšu ieviešanas gaitas apraksta; 

• Nepieciešamajiem resursiem. 

Aktivitām būs atbilstošs ieteicamais laiks (lai tās varētu lietot normālās mācību stundās) un tās tiks izstrādātas ņemot vērā 

nacionālo mācību programmu, kas ļaus to lietot katrā no četrām pārbaudītāj valstīm. Taču priekšpārbaude un validācija 

tiks veikta Portugālē, Murtosa skolu apvienībā, kur tiks iekļauti vismaz 2 skolotāji no katra priekšmeta. 

Rīku komplekts un priekšpārbaudes faze tiks atbalstīta ar skolotāja pamācību, kura palīdzēs skolotājiem ieviest mācību 

resursus, ļaujot viņiem gūt maksimālo katras aktivitātes un skolēnu grupas potenciālu, un tajā pašā laikā, izpētīt katras 

aktivitātes ieviešanas alternatīvas. Rokasgrāmata sniegs ieskatu arī par to, kā skolotāji var piekļūt skolēnu gūtajām 

prasmēm, ta sir, saprast šo aktivitāšu ietekmi uz skolēnu mācīšanos un motivāciju. 

 

Aveiro notiks Eiropas darbnīca (apmācības) skolotājiem 

5 dienu Eiropas darbnīca skolotājiem notiks Aveiro universitātē, Portugālē, lai apmācītu 16 sākumskolas skolotāju grupu. 

Kurss iekļaus tādas tēmas kā “Kas ir taustāmā programmēšana?”, “Kā taustāmā programmēšana var tikt izmantota mācību 

kontekstā?” un arī “Kas ir TangIn rīku komplekts un kā šie rīki var tikt izmantoti mācībās, lai stimulētu skolēnus uz STEM 

priekšmetiem un veicinātu iekļaušanu?”. 

Sekojiet līdzi, lai uzzinātu vairāk par turpmākajām projekta aktivitātēm! 

 

Kas tālā? 

Ja Jūs turpmāk nevēlaties saņemt ziņas par projektu, lūdzu atbildiet uz šo e-pastu norādot Jūsu vēlmi. Epasti un šī ziņavienīgi un ekskluzīvi plānota, lai 

informētu potenciālos klientus, piegādātājus, ieinteresētās puses un partnerus, un nevar tikt uzskatīta par mēstuli (Nacionālie tiesību akti par 

elektronisko komunikāciju, Decree-Likums nr. 7/2004). 

 


