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Kopš marta un līdz mācību gada beigām vairākas skolas īsteno 

TangIn rīku komplekta pilot-izmēģinājumus! 

Šī posma mērķis ir pārbaudīt vingrinājumu un aktivitāšu 

efektivitāti, lai veicinātu taustāmās programmēšanas 

koncepcijas un rīkus sākumskolās, vienlaikus tos lietojot STEM 

balstītos priekšmetos, piemēram, matemātikā vai zinātnē. 

Kopumā 32 Eiropas skolotāji veic šo aktivitāšu pārbaudi ar 

saviem skolēniem, ļaujot tās precizēt un uzlabot nākotnē. 

4. Izdevums – Aprīlis 2019  

Kas jauns? 

Rīku komplekts ir resurss skolotājiem (domāts skolēniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem), kas sastāv no vingrinājumu un 

aktivitāšu kopuma un skolotāju rokasgrāmatas, kas ļauj skolotājiem pasniegt STEM balstītas tēmas, izmantojot taustāmās 

programmēšanas koncepcijas un rīkus. 

Šo inovatīvo resursu galvenie ieguvumi var tikt apkopoti sekojoši: 

• Gatavi izmantošanai stundu plāni 

• Jautras un saistošas stundas skolēniem 

• Veicina skolēnu ieinteresētību zinātnē, matemātikā un tehnoloģijās 

• Iepazīstina ar taustāmās programmēšanas konceptiem un skaitļošanas domāšanu 

• Veicina skolēnu sadarbību un komunikāciju 

• Veicina skolēnu iekļaušanu 

Bieži vien skolotāji jautā, vai viņiem ir nepieciešamas jebkādas programmēšanas iemaņas, lai izmantotu rīku komplekta 

resursus vai izmantotu taustāmās programmēšanas koncepcijas savā klasē. Atbilde ir NĒ! Resursu rīku komplekts ir 

paredzēts, lai stimulētu taustāmās programmēšanas izmantošanu, ļaujot attīstīt programmēšanas prasmes un loģiskās 

domāšanas kompetences, izmantojot fiziskus objektus. Tādā veidā nedz skolotājiem, nedz skolēniem būs jāizmanto 

digitālās prasmes vai piekļuve datoriem, lai izmantotu šos izglītības resursus. Programmēšanas koncepcijas tiek ieviestas, 

izmantojot fiziskus objektus, piemēram, robotu, bloku un režģi (laukumu). 

 
Skolotāju rokasgrāmata tiek radīta, lai atbalstītu un vadītu skolotājus. Rokasgrāmatā ir dažādas sadaļas, kuru mērķis ir 

viegli saprotamā veidā iepazīstināt ar pamatjēdzieniem (piemēram, Kas ir taustāmā programmēšana?), vingrinājumu un 

aktivitāšu struktūru, katras stundas kopsavilkumu un dažiem padomiem to īstenošanai. Rokasgrāmatas lielākā daļa ir 

veltīta, lai izskaidrotu un iepazīstinātu ar fizisko objektu izmantošanu programmēšanai (robots un programmēšanas 

bloki), iepazīstinot ar rīku tehniskajām īpašībām, kā arī galvenajām funkcijām un programmēšanas galvenajiem 

norādījumiem. 

Rīku komplekts – par ko tas ir? 

Follow us:  /facebook.comtanginproject/ 
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Ācību stundu plāni 

Mācību stundu plānu komplekts (vingrinājumi un aktivitātes), kas aptver STEM balstītus priekšmetus, kas ir integrēti ar taustāmās 

programmēšanas koncepcijām un resursiem. Plānus nevajadzētu uzskatīt par nemainīgiem, jo skolotājiem ir tiesības tos pielāgot klases 

dinamikai un izpētīt, ko viņi uzskata par atbilstošāko konkrētai stundai.  

Ir divi ievaduzdevumi un aktivitātes mērķēti uz: 

• Iepazīstināšanu ar skaitļojošo domāšanu, programmēšanu un robotiku izmantojot komandas un lomu spēles dinamiku.  

• Skaidrošanu, kā izmantot robotu un blokus, lai ieprogrammētu robotu, iekļaujot katra bloka funkcijas. 

Un 19 tematiski uzdevumi un aktivitātes, kur katrs: 

• Paredzēts dažādiem sākumskolas līmeņiem un skolēnu vecumiem. 

• Nosedz dažādus STEM-bāzētus priekšmetus. 

• Popularizē taustāmās programmēšanas konceptu lietošanu. 
 

 

www.tangin.eu 

Ja nevēlaties saņemt jaunākās ziņas par šo projektu, lūdzu, atbildiet uz e-pastu, norādot savu vēlmi. E-pasts un pašreizējais jaunumu 

ziņojums tikai un vienīgi paredz informēt potenciālos klientus, piegādātājus, ieinteresētās personas un partnerus, un to nevar 

uzskatīt par SPAMu (valsts tiesību akti elektronisko sakaru jomā, dekrēts-likums Nr. 7/2004). 

Konsorcijs: 


