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No 8. Līdz 12. Janvārim, Portugālē, Aveiro universitātē, notika  

projekta TangIn pirmās eiropas skolotāju apmācības 

taustāmajā programmēšana. 

Kā pilotprogramma, šīs apmācības tika veiktas TangIn projekta 

dalības skolu skolotājiem, kuri pasniedz sākumskolas līmenī. 

Kopā apmācībās piedalījās 16 skolotāji no Portugāles, 

Spānijas, Bulgārijas un Latvijas, kuri piedalījās nedēļu garās 

apmācībās, lai mācītos un dalītos ar pieredzi par taustāmo 

programmēšanu un kā tā var tikt izmantota sākumskolas 

ikdienas aktivitātēs pasniedzot STEM bāzētus priekšmetus. 

3. Izdevums – Janvāris 2019  

Kas jauns? 

Eiropas kurss TangIn bija lieliska pieredze lielākajai daļai dalībnieku. Kursā galvenā uzmanība tika pievērsta sākumskolu 

skolotāju kompetenču veicināšanai taustāmās programmēšanas konceptu un rīku pielietošanā, lai veicinātu skolēnu 

iekļaušanu un skaitļošanas domāšanu STEM mācību priekšmetos. 

Pasniedzēji un iesaistītie skolotāji kopā iemācījās izmantot pievilcīgus un interesantus pedagoģiskus vingrinājumus STEM 

balstītos priekšmetos, izmantojot fiziskās saskarnes (piemēram, kontrolēti roboti ar blokiem vai iebūvētām pogām). 

Skolotāji tika iepazīstināti arī ar TangIn projekta resursiem, piemēram, apmācīšanas pasākumu rīku kopumu un skolotāja 

rokasgrāmatu. Visi dalībnieki iesaistījās pasākumos un sniedza ļoti pozitīvu un entuziastisku atgriezenisko saiti. Vairāki 

komentāri ir sasniegto rezultāt atbalstoši un akcentē dažādus ieguvumus, ko var dot taustāmās programmēšanas 

izmantošana. Kursa pēdējā sesijā tika kopīgoti šādi aspekti: 

• “… to var izmantot dabaszinībās, matemātikā, lai stimulētu skolēnus mācīties un būt aktīvākiem klasē.” 

• „… stundas ir interesantākas, jautrākas un skolēniem ir viegli mācīties, spēlējoties, un viņi arī mācās strādāt grupās.” 

• „Visas aktivitātes var izmantot reālās stundās. Jaunie resursi ļaus izmantot jaunas skolotāju darba stratēģijas. ” 

• “Tas mums ļāva iepazīt vairākus digitālos rīkus, kas var palīdzēt izstrādāt inovatīvus izglītības resursus, kas veicinās 

skolēnu iztēli un radošumu, kritisko domāšanu, skaitļošanas domāšanu un problēmu risināšanas prasmes.” 

• „Tas ļauj skolēniem risināt problēmas rotaļīgā un pievilcīgā veidā.” 

• „Rīki ir svarīgi, lai veicinātu klasē darbu vērstu uz sadarbību un atbalstītu skolēnu iekļaušanu.” 

Skolotāju apmācību dalībnieku atziņas 

Seko mums:  /facebook.comtanginproject/ 
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TangIn mācību resursu rīku komplekts 

Tangin piedāvāto mācību resursu rīku komplektā ietilpst virkne izglītojošu resursu, kas ir gatavi lietošanai stundu plāni. Resursu 

mērķis ir atbalstīt skolotājus sākumskolas līmenī, lai sniegtu STEM balstītas tēmas, izmantojot taustāmo programmu koncepcijas 

un instrumentus, tādējādi radot studentiem jautrākas un pievilcīgākas nodarbības, veicinot viņu interesi par zinātnēm, matemātiku 

un tehnoloģiju, paralēli iepazīstinot skolēnus ar programmēšanas konceptiem um skaitļošanas domāšanu. Turklāt aktivitātes tika 

izstrādātas tā, lai būtu nepieciešams darbs grupā un sadarbībā, veicinot skolēnu spējas sazināties, aktīvi klausīties un pamatot, 

vienlaikus veicinot arī viņu iekļaušanu. 

Ne skolotājiem, ne skolēniem nebūs jābūt digitālajām prasmēm vai datoriem, lai izmantotu šos resursus un uzzinātu par taustāmo 

programmēšanu. Izmantojot fiziskās saskarnes (piem., Kontrolēti roboti ar blokiem vai iebūvētām pogām), daži marķieri un 

pamatni, skolotāji varēs iepazīstināt skolēnus ar aktivitātēm liekot mācīties caur rotaļāšanos. 

Rīku komplekts sastāv no 12 nodarbību plāniem. Pirmie divi mācību plāni ir ievadaktivitātes, kas palīdzēs gan skolotājiem, gan 

skolēniem iepazīties ar taustāmās programmēšanas pamatjēdzieniem un fizisko saskarņu galvenajām iezīmēm. Ieteicams, lai ar 

jaunpienācējiem, skolotāji izmantotu šos divus mācību plānus. Pēc tam rīku komplektā tiek piedāvāti vēl desmit stundu plāni ar 

tematiskām aktivitātēm, lai izpētītu un eksperimentētu, ieskaitot tādas tēmas kā: 

• Aprēķins: pamata aritmētiskās operācijas - saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un dalīšana. 

• Ģeogrāfija: valstis, karogi un to galvaspilsētas 

• Matemātika: mērvienības un orientācija telpā 

• Matemātika un ģeometrija: iepazīstināšana ar leņķiem 

Vairākas citas STEM bāzētas tēmas tiek aplūkotas citās stundās. Ir svarīgi uzsvērt, ka, pētot aktivitātes ar skolēniem, skolotāji 

nodarbību plānos atradīs citas tematiskas tēmas, kas saistītas ar nodarbību, ko var arī pētīt stundā, piemēram, pilsonības un 

multikulturālisma koncepcijas. 

 

 

 

 

 

 

Konsorcijs: 

www.tangin.eu 

Pilot sesijas četrās valstīs 

Pēc dalības TangIn Eiropas skolotāju apmācību kursā 16 skolotāji darbosies kā vēstnieki un pasniedzēji vietējās skolās. Viņu 

uzdevums ir ieinteresēt savu kolēģi un iepazīstināt viņu ar taustāmās programmēšanas konceptiem un mācību resursu rīku 

komplektu. Pēc tam katrā skolā astoņi skolotāji (32 Eiropā) četru mēnešu periodā varēs izmantot vismaz piecus mācību plānus 

(pēc savas izvēles) savās nodarbībās un novērtēt viņu pieredzi. Šis plašākais pilot izmēģinājums ļaus pētnieku grupai savākt reālu 

atgriezenisko saiti lai uzlabotu nodarbību plānus un pabeigtu skolotāju rokasgrāmatu (skolotāju vadības un atbalsta dokuments). 

Ja nevēlaties saņemt jaunākās ziņas par šo projektu, lūdzu, atbildiet uz e-pastu, norādot savu vēlmi. E-pasts un pašreizējās ziņas tikai un vienīgi paredz informēt potenciālos 

klientus, piegādātājus, ieinteresētās personas un partnerus, un tās nevar uzskatīt par SPAMU (valsts tiesību akti par elektronisko komunikāciju, likums Nr. 7/2004). 

Kas tālāk? 


