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1 Ievads 

Sākotnēji datorzinātnē galvenā uzmanība tika pievērsta programmēšanai - to saprot kā risinājuma 
iegūšanas procesu ar loģisku un skaidru soļu secību, kas nav atdalāma no algoritmiskās domāšanas 
(Amorim, 2005; Futschek , 2006; Knuth, 1985; Schwank, 1993). Mūsdienās tiek apgalvots, ka 
skaitļošanas domāšana ietver pilsoņu kompetenču mobilizāciju divos līmeņos: 

⇒ Garīgais līmenis - problēmu formulēšana, risināšana (piemēram, problēmas sadalīšana 
vienkāršos soļos, kas ved uz tā atrisināšanu); datu organizēšana un analīze; algoritmu 
izmantošana; abstrakcija kā informācijas sintēze; risinājumu novērtēšana rekursīvā cilpu 
veidošanas procesā; vispārināšana un pārnesamība uz citām problēmām (Csizmadia, Curzon, 
Dorling, Humphreys, Ng, Selb & Woollard, 2015; ISTE / CSTA, 2011); 

⇒ Attieksmes līmenis - pārliecība spējai tikt galā ar sarežģītību; neatlaidība pārvarēt šķēršļus; 
tolerance pret nenoteiktību; motivācija prasīgu uzdevumu veikšanai; vēlme strādāt un reaģēt 
uz citu viedokļiem (ISTE / CSTA, 2011). 

Taustāma programmēšana ir pamatelements digitālās domāšanas attīstībā (Bers & Horn, 2010). 
Ar taustāmu programmēšanu fiziski objekti tiek izmantoti, lai programmēšanu padarītu pievilcīgu un 
pieejamu maziem bērniem, padarot to tiešāku un mazāk abstraktu. Fizisku priekšmetu izmantošana, 
lai attēlotu programmātiskus elementus, vadības struktūru komandas un kustības, ir pieejama 
ikvienam indivīdam, sākot no agrīna vecuma, pat ja viņi nepārzina nevienu tehnoloģiju (Sapounidis 
& Demetriadis, 2013). 

Ir arī svarīgi izskaidrot, ko saprot ar taustāmu programmēšanu pret grafisko programmēšanu. Pēc 
definīcijas taustāma programmēšana ir tā, kas tieši tiek veikta uz robota vai blokiem, kuri to vada. 
Tas tiek darīts, pieskaroties robotam, vai citiem objektiem. Grafiskajā versijā ir iekļauta 
programmēšanas valoda, kas tiek veikta datorā un kontrolēs robota ceļu.  

Runājot par mazu bērnu izglītību, taustāmu programmēšanu uzskata par piemērotāku, jo skolēni 
var ļoti tieši un proksimālā veidā redzēt programmēšanu, ko viņi veic, veicinot fizisko iesaisti, jo 
skolēni mācās, pielietojot sajūtas (pieskāriens, redze, dzirde) (Zuckerman et al., 2005). Faktiski šajās 
vecuma grupās pasaules atklāšana caur pieskārienu ir ārkārtīgi svarīga mācīšanās veidošanā, pasaules 
zināšanu veidošanā un to apropriācijā, ko tās veido realitātē (Loureiro, Moreira un Senos, 2018).  

Tomēr ir svarīgi precizēt, ka pastāv atšķirīgas definīcijas digitālajai un skaitļošanas domāšanai: 
bieži ir tendence to saistīt un raksturot kā “mīklu atrisināšanu” tādā nozīmē, ka ir nepieciešams sadalīt 
problēmas mazākās un vienkāršākās daļās un sakārtot tās loģiski, secīgi (1. tabula).  
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⇒ 1. tabula. Digitālās un skaitļošanas domāšanas prasmes. 

 

Prasmju  definīcijas 

Abstrakcija 

Priekšmeta / objekta (materiāla vai ne) attēlošana / konvertēšana saprotamākā formā, 
izslēdzot nevajadzīgas detaļas. Prioritāšu noteikšana un visatbilstošāko deskriptoru izvēle, 
sakārtojot tos pēc informācijas pakāpes (100% nozīmē, ka priekšmeta aprakstam pietiek ar 
vienu raksturlielumu) 

Dekompozīcija 
Objektīva / objekta loģisko daļu konsekventa atdalīšana un dekonstruēšana vienkāršākās 
vienībās / aksiomās, līdz to var saprast, atrisināt un vērtēt atsevišķi, bet nezaudējot būtisku 
informāciju par oriģinālā objekta / priekšmetu 

Secības 
Dažādu daļu izkārtošana problēmu noteiktā secībā, lai izveidotu pasākumus, lai rastu 
risinājumu 

Automatizācija
s 

Atpazīt modeļus, lai atrastu īsceļus un radītu atkārtotas uzdevumu cilpas, lai ietaupītu darbu 
un laiku, kā arī uzlabotu informācijas plūsmu. 

Atkļūdošana Rezultātu prognozēšana un pārbaude, izmantojot sistemātisku pieeju. 

Vispārināšanas 
stratēģija līdzīgu problēmu iepriekšējo risinājumu izpētei un izmantošanai, atrodot 
savienojumus un līdzības 

 

 Skolai ir jāveicina attīstība. Skolēnu digitālā un skaitļošanas domāšana (Barr & Stephenson, 
2011; Caspersen & Nowack, 2013; Grover & Pea, 2013; Qualls & Sherrell, 2010; Sengupta, 
Kinnebrew, Basu, Biswas & Clark, 2013; Voogt, Fisser, Good, Mishra & Yadav, 2015). : Veintrop, 
Beheshti, Horn, Orton, Jona, Trouille & Wilensky, 2016). Šis izaicinājums izglītībai ir saistīts ar e-
prasmju attīstības nozīmi topošajiem darba ņēmējiem un visiem pilsoņiem iekļaujošā perspektīvā, lai 
būtu demokrātiskākas sabiedrības. 

Taustāmā programmēšana veicina galvenos “ilgtspējīgas attīstības mērķus”, kas saistīti ar 
“kvalitatīvu izglītību”, “dzimumu līdztiesību”, “pienācīgu darbu un ekonomisko izaugsmi”, 
“nevienlīdzības samazināšanu” un “mieru, taisnīgumu un efektīvām institūcijām” (UNRIC, 
2019). Faktiski, lai izglītotu iedzīvotājus dotu ieguldījumu ilgtspējīgā pasaulē, ir svarīgi iemācīt 
viņiem pasaules parādības interpretēt holistiskāk un bez segmentiem. Līdz ar to ir svarīgi veicināt 
integrāciju STEM jomu transversālā veidā izglītības programmā (Corlu, Capraro & Capraro, 2014; 
Honey, Pearson & Schweingruber, 2014; Sanders, 2009; Zeidler, 2016). 

Arī taustāma programmēšana var atvieglot bērnu un jauniešu iekļaušanu neatkarīgi no dzimuma, 
fiziski psiholoģiskajiem apstākļiem vai sociāli kulturālajiem un ekonomiskajiem apstākļiem (Gordon, 
Ackermann & Breazeal, 2015; Gordon, Rivera, Ackermann & Breazeal, 2015; Koster, Nakken , Pijl 
& van Houten, 2009; Tabel, Jensen, Dybdal & Bjørn, 2017; Unnikrishnan, Amrita, Muir & Rao, 
2016). 

Taustāmās programmēšanas interaktīvais un fiziskais raksturs, kad bērniem ir jāsadarbojas problēmu 
risināšanā, ir lieliska iespēja samazināt atšķirības bērnu vidē. Komandas darbs, diskusijas un tas, ka 
vairāk nekā viens skolēns var vadīt robotu, var veicināt viņu sociālās sarunas un uzvedību sadarbībā.  
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Rezumējot, taustāmajai programmēšanai ir vairākas priekšrocības: l) tā veicina vienādranga 
programmu veidošanu; ll) tas vienkāršo atkļūdošanas procesus; lll) tas palīdz mazināt dzimumu 
atšķirības attiecībā uz interesi par skaitļošanu un lV) veicina fizisko līdzdalību un empātiju; V) maņu 
ievades dēļ tas palīdz vieglāk izstrādāt mentālo ainu (abstrakciju); Vl) tas veicina efektīvākus mācību 
veidus. Izmantojot lielāku sensoro ievadi, ir vieglāk izstrādāt mentālo ainu (abstrakciju) un apvienot 
pieredzi, kas var radīt vēl efektīvākus mācīšanās veidus.  

Pētījumi par izglītības izaicinājumiem izceļ taustāmās robotikas iespējas dabaszinātņu, 
tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) izglītībā. Konkrēti, tas var attīstīt skolēnu 
transversālās kompetences (piemēram, digitālās prasmes, problēmu risināšana, sadarbība, kritiskā 
domāšana un radošums), kā arī iekļaušanu un dzimumu līdztiesību, kas ir divas no galvenajām 
Eiropas Komisijas rūpēm (Redecker, 2017). 

Nākamās sesijas tika izstrādātas šī projekta ietvaros, un to mērķis bija atbalstīt sākumskolas skolotāju 
apmācību. 

2 TangIn skolotāju rokasgrāmata 

Projekta "TangIn: iekļaušanas un STEM mācību programmas veicināšana skolās, izmantojot reālas 
programmēšanas koncepcijas un aktivitātes" mērķis bija attīstīt skolotāju kompetences skolēnu 
iekļaušanas veicināšanā un skaitļošanas domāšanas attīstībā. zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes 
un matemātika (STEM).  

Tās īpašie ieguldījumi ir šādi:  

I) iekļaušanas veicināšana un STEM mācību programma integrācija starpdisciplinārā 
pieejā, izmantojot taustāmus programmēšanas jēdzienus un fiziskos objektus;  

II) instrumentu kopuma ar mācību materiāliem izstrāde gan skolotājiem, gan skolēniem, 
koncentrējoties uz STEM jomām, ar mērķi attīstīt skaitļošanas domāšanu, iekļaušanu un 
citas svarīgas transversālas prasmes, kas aprakstītas iepriekš;  

III) starpvalstu sadarbības kultūras veicināšana starp izglītības profesionāļiem, izveidojot 
apmācības vadlīnijas, kas veicinās formālās, ikdienas un neformālās mācīšanas 
inovācijas.  

Skolotāju apmācības rokasgrāmata tika izveidota bāzējoties uz zināšanām, iegūtām īstenojot 
pilotprogrammu TangIn projekta laikā. Aveiro universitātē (2019. gada janvārī) tika izstrādāts 
sākotnējais skolotāju tālākizglītības kurss, kas tika akreditēts saskaņā ar Eiropas kredītpunktu 
pārneses sistēmu (ECTS) ar 2 ECTS (54 mācību stundām). Šis kurss ir integrēts augstākās izglītības 
kursu 2. cikla līmenī (Boloņas vienošanās) orientēts apmācīt skolotājus 1.. un 2. pamatizglītības ciklā, 
kas pieder pie konsorcija partneriem.  

Apmācītajiem, TangIn projekta partneriem, bija jāievieš izglītības resursi (iekļauti TangIn-rīku 
kopums), lai STEM apgabalos veicinātu mācību aktivitātes, kas saistītas ar taustāmām 
programmēšanas koncepcijām. TangIn-rīku kopuma plānos ir dažādi ceļi didaktisko vienību plānu 
formātā, kuru mērķis ir skolēnu transversālo kompetenču attīstīšana (piemēram, algoritmiskā 
domāšana, skaitļošanas domāšana, problēmu risināšana, komunikācija, sadarbība, cieņa un citas 
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sociālās un relāciju kompetences, vērtēšana). uzvedība, kas veicina iekļaušanu). Plāni tika izstrādāti 
saskaņā ar Tangin Projekta ietvaros izveidoto mācību matricu, identificējot konkrētas STEM jomas, 
artikulētā veidā un saskaņā ar mācību programmas elastības principiem. 

Pēc šī kursa apmācāmie bija “vēstnieki” šo izglītības resursu izmantošanai viņu pašu skolas 
kontekstā. Stažieri dalījās savā apmācības pieredzē ar citiem kolēģiem eksperimentālā pētījumā. 
Mērķis bija ieviest un novērtēt TangIn-rīku kopuma resursus dažādās skolās. Lai iegūtu vairāk 
informācijas, lūdzu, apmeklējiet projekta tīmekļa vietni: www.tangin.eu.  

TangIn skolotāju apmācības rokasgrāmata parādās šajā kontekstā, un tās mērķis ir bagātināt 
skolotāju profesionālo attīstību (no sākotnējās līdz pastāvīgajai apmācībai) taustāmās 
programmēšanas, STEM un iekļaušanas jomās.  

Pamatā esošajai apmācības filozofijai Skolotāju apmācības rokasgrāmatas ir šādi principi un 
vadlīnijas, kas tiek izmantotas skolotāju sākotnējai un / vai pastāvīgai apmācībai (ar 
nepieciešamajām korekcijām), un iepriekš izskaidrotais UA skolotāju apmācības kurss.  

Precizējot, principi sastāv no teorētiskas pieejas visatbilstošākajām tēmām un koncepcijām, kas 
saistītas ar programmēšanu, un lielākoties taustāmo programmēšanu STEM jomās un iekļaušanā. 
Turklāt ir svarīgi arī radīt praktisku pieredzi, lai apmācāmie būtu iepazīstināti ar problēmu risināšanas 
aktivitātēm iekļaujošākā mācību vidē (piemēram, dzimumu līdztiesība; etniskie jautājumi), kā arī 
attīstīt aktivitātes, lai izpētītu, integrētu un / vai novērtētu izglītības resursus, piemēram, roboti.  

Turklāt ietverti pamatnostādnēs ir tādi aspekti kā praktiskas aktivitātes, kas ļauj uzņemties 
vienādranga novērošanas un sadarbības mācīšanās uzdevumus (darba grupas), lai tiktu galā ar 
tehniskiem un funkcionāliem aspektiem, kas saistīti ar taustāmiem robotiem. 

Rezumējot, šī rokasgrāmata ir dokuments, kas paredzēts sākumskolas pasniedzējiem (sākot no 
primārās un tālākizglītības) un kurā ir teorētiskas un praktiskas vadlīnijas kursa - taustāmā 
programmēšana un iekļaušana izglītības kontekstā - ieviešanai, kas vērsts uz taustāmu 
programmēšanas koncepciju un STEM priekšmetiem pamatskolas skolotāju profesionālajā kontekstā.  

Turklāt rokasgrāmata varētu kļūt par pedagoģisku rīku, kas ir ceļvedis skolotāju sākotnējās un 
pastāvīgās apmācības, lai sekmētu aktīvu sadarbīgu un saturīgu sākumskolas skolotāju personīgo un 
profesionālo attīstību. Tas varētu būt veids, kā veicināt skolēnu mācību ilgtspējību attiecībā uz 
taustāmo programmēšanu un STEM koncepcijām, izmantojot aktīvas, pievilcīgas un izaicinošas 
fiziskas saskarnes (piemēram, taustāmus robotus), kas arī mudina iekļaut visus bērnus neatkarīgi no 
dzimuma, fiziski, lingvistiski, intelektuāli, rasu un / vai sociālie apstākļi (cita starpā).   

3 Skolotāju apmācības kurss 

Šī rokasgrāmata, kas ir kursa pamatā, ir sadalīta deviņās sadaļās, proti: mērķi, prasmes un 
kompetences, saturs, apmācības plāns, metodika, novērtēšana, detalizētas sesijas un resursi, 
nobeiguma apsvērumi un bibliogrāfija. 
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3.1 Mērķi  
Šī kursa mērķis ir attīstīt apmācāmo kompetences (ieskaitot zināšanas, spējas, prasmes, attieksmi un 
vērtības), izpētot TangIn rīku kopumu kā starpnieka resursus, lai izpētītu taustāmās programmēšanas 
koncepcijas un STEM jomas, lai dotu iespēju iekļaušanas un skaitļošanas domāšanas kopīgai 
veicināšanai pamatizglītībā, baudāmā un efektīvā veidā, ņemot vērā dažādu izglītības kontekstu 
īpatnības.  

Paredzams, ka šis kurss atstās iespaidu uz praktikantu aktīvo, sadarbības un jēgpilno mācīšanos, 
atbalstot (nākamo) skolēnu iekļaušanu un īpašo kompetenču attīstību STEM jomās, kā arī 
transversālās kompetences, piemēram, radošumu un problēmu risināšanu. 

Kursa galvenie mērķi ir:  

i) iedziļināties jēdzienos, kas ir skaitļošanas domāšanas, taustāmās un nemateriālās 
programmēšanas, STEM un iekļaušanas pamatā;  

ii) pārdomāt ar vienaudžiem (citiem skolotājiem) par reālo iespēju īstenot aktivitātes reālos 
izglītības apstākļos, ņemot vērā iepriekšminētās koncepcijas;  

iii) novērtēt un / vai pārformulēt Tangin rīku kopuma plānus, ņemot vērā atšķirīgos izglītības 
kontekstus;  

iv) plānot taustāmu programmu elastīgu integrāciju ar STEM saistītās jomās; un 
v) pārdomāt mācību procesu, kas notiek pašā kursā. 

Šie mērķi tiks sasniegti, a) izpētot aktivitātes un resursus, kas iekļauti TangIn rīku kopumā, un b) 
plānojot, īstenojot, pārformulējot un / vai pārdomājot aktivitātes reālā skolas kontekstā, atkarībā no 
katra konteksta specifikas.  

Šajā kursā pastāvīgās apmācības skolēni un / vai pamatskolas skolotāji varēs uzlabot savas 
kompetences attiecībā uz novatorisku pieeju izstrādi STEM tēmu mācīšanai, izmantojot reālas 
programmēšanas koncepcijas un rīkus, kas dos iespēju pārveidot viņu (nākotnes) klases (un skolas) 
iekļaujošākā vidē. 

3.2 Prasmes un kompetences  

 

⇒ Profesionālās prasmes un kompetences 
● Pārvaldīt mācību programmu, izmantojot elastīgu pieeju STEM jomām;  
● Novērot, plānot, īstenot un novērtēt mācību aktivitātes STEM jomās, izmantojot 

taustāmu programmēšanu; 
● Veicināt iekļaušanu, strādājot STEM izglītībā. 
 
⇒ Iegūtās IKT prasmes 
● Attīstīt skaitļošanas domāšanu ar un bez tehnoloģiskajiem resursiem;  
● Pārdomāt dažādu programmēšanas tipoloģiju, proti, grafiskās un taustāmās 

programmēšanas priekšrocības; 
● Attīstīt taustāmas programmēšanas prasmes. 
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⇒ Organizatoriskās prasmes un kompetence  
● Pārvaldīt mācību un didaktiskos STEM projektus, kuru pamatā ir taustāma 

programmēšana, lai veicinātu iekļaušanu. 
 
⇒ Sociālās prasmes un kompetences 
● sadarboties un sadarboties heterogēnās grupas aktivitātēs; 
● Veicināt koleģialitātes praksi skolotāju kopienās. 
 
⇒ Citas prasmes un kompetences 
● Attīstīt mutvārdu prezentācijas kompetences. 
 

3.3 Saturs 
Šajā kursā apskatītais programmas saturs ir vērsts uz iekļaušanas teorētiskajiem, mācību, 
tehnoloģiskajiem un didaktiskajiem aspektiem, skaitļošanas domāšanu un it īpaši uz taustāmu 
programmēšanu. Saturs ir sadalīts četrās galvenajās tēmās:   

1. skaitļošanas domāšanas nozīme, atbilstība un jēdziens izglītībā; 
2. Skaitļojoša domāšana bez datoriem (stratēģijas un rīki);  
3. Taustāma programmēšana izglītībā (tipoloģijas, priekšrocības un trūkumi); 
4. Iekļaujoša mācīšanās STEM jomās, kas saistītas ar taustāmu programmēšanu. 

 

Programmas satura atlase ir izstrādāta transversālā un integrētā veidā, lai apmācāmie varētu attīstīt 
un mobilizēt savas kompetences, ņemot vērā specifisko skolas kontekstu (skolēni pamatskolas un / 
vai pamatizglītības līmenī). 

Saturs tiks padziļināti izstrādāts šīs rokasgrāmatas sadaļā, kas veltīta metodoloģijai un novērtēšanai, 
kursa struktūrai un detalizētām kursu sesijām. 

 

3.4 Metodika 
Šis apmācības kurss balstās uz aktīvās mācīšanās perspektīvu un seko uz projektu balstītas mācīšanās 
pieejai (PBM) (piemēram, Bell, 2010), ņemot vērā mācību mērķus un apmācības kursam izvēlēto 
programmas saturu, veicinot praktikanta akadēmiskos panākumus.  

Svarīgi atzīmēt, ka šis kurss atbilst taustāmās robotikas pamatlīmenim un ne pasniedzējiem, ne 
apmācāmajiem nav nepieciešami priekšnoteikumi un prasmes, kas saistītas ar programmēšanu un 
robotiku. Faktiski pati rokasgrāmata ir organizēta tādā veidā, ka pat iesācēji var veiksmīgi iziet visu 
kursu un / vai vadīt sagatavot, pielāgot un īstenot apmācību par šo tēmu, bez iepriekšējām zināšanām 
par šo tēmu. Citiem vārdiem sakot, ir sagaidāms, ka ar šī dokumenta atbalstu visi skolotāji var kļūt 
par praktikantiem un / vai pasniedzējiem reālas programmēšanas jomā.  

Kursa attīstības galvenās stratēģijas ir: sarunas, vienaudžu novērošana reālās skolas kontekstā, 
semināri grupu darbā un individuālais un patstāvīgais darbs. Neskatoties uz šo stratēģiju 
raksturu, darba videi jābūt pēc iespējas dinamiskai un interaktīvai, lai atvieglotu prasmju attīstību. 
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Sarunas ir vērstas uz galvenajiem teorētiskajiem aspektiem mācību kursā. Tie ir iecerēti kā 
dinamiski, kas nozīmē, ka prāta vētra ar apmācāmajiem notiek katras sesijas sākumā, lai pārbaudītu 
priekšstatu esamību (vai neesamību). Ievērojot šo stratēģiju, pasniedzējiem būtu jāveicina apmācāmo 
diskusija, debates, argumentācija, atspēkošana un tā tālāk, lai konsolidētu galvenās idejas un 
koncepcijas.  

Runājot par vienaudžu novērošanu reālajā skolā, apmācāmajiem jābūt arī iespējai novērot 
didaktisko pieredzi, kuras centrā ir taustāmā programmēšana, kas izstrādāta reālā izglītības kontekstā, 
un pārdomāt viņu iespējas un ierobežojumus gan no pedagoģiskā viedokļa, gan attiecībā uz ietekmes 
līmenis uz skolēnu mācīšanos. 

Semināra laikā praktikanti jāorganizē grupās un aktīvi jāpēta koncepcijas un resursus un jāpārrunā 
dažus jautājumus par sesiju, lai uzlabotu "mise-en-commun(pēdējais kopīgais)"un debates. 
Paredzams, ka kursu dalībnieki analizēs, pārdomās un pārformulēs stundu plānus, kas vērsti uz 
taustāmu programmēšanu STEM jomās, kas ir pieejami TANGIN rīku kopumā. Visbeidzot, 
apmācāmajiem jāizveido un jāiesniedz jauni stundu plāni, ņemot vērā viņu īpašo izglītības kontekstu, 
un viņiem ir iespēja pārdomāt mācību procesu, kas notiek mācību vienībās, un pašu kursu. 

Tādā veidā visā skolotāju apmācības kursā dalībniekiem vajadzētu aktīvi iesaistīties diskusijās par 
jautājumiem, kas saistīti ar iekļaušanu un skaitļošanas domāšanu īpašos STEM apgabalu izglītības 
kontekstos. No otras puses, viņi novēro, plāno, novērtē un pārformulē mācīšanās pieredzi, izmantojot 
piemērotus mācību rīkus. Tas dinamiskā veidā sekmēs apmācāmo kompetenču attīstību, proti, 
veicinās iekļaušanu un skaitļošanas domāšanu un jo īpaši veicinās novatorisku izglītības resursu 
integrāciju, kuru mērķis ir tuvoties taustāmām programmēšanas koncepcijām STEM jomās.  

Vis-à-vis autonomais darbs, katram apmācāmajam jāspēj pielāgot un izveidot (jauni) nodarbību 
plāni viņu profesionālajai praksei un prasmēm, un, galu galā, lai uzturētu un bagātinātu Tangin rīku 
kopumu. Tādējādi atbilstoši apmācāmo digitālo zināšanu līmenim, viņu vajadzībām un interesēm 
turpmākajās situācijās viņi varēs: konceptualizēt didaktiskos priekšlikumus par izglītības intervenci 
STEM jomās, koncentrējoties uz taustāmu programmēšanu un pielāgojot viņu pašu skolas 
kontekstam; īstenot savu didaktisko plānu; pārdomāt kopā ar vienaudžiem (citiem skolotājiem) par 
viņu mācību procesu un pēc vajadzības pārformulēt to. Viņi var būt arī “vēstnieki” šo izglītības 
resursu izmantošanā viņu pašu (nākotnes) skolu kontekstā un tādējādi nodot citiem kolēģiem šo mērķi 
un atbalstīt TangIn projekta rezultātā iegūtos pētījumu rezultātus. 

Individuālās refleksijas laikā praktikantam ir jānāk klajā ar dokumentu, kurā norādīti ieguvumi no 
viņu profesionālās pilnveides un jāizvērtē iespējas, ierobežojumi un ieteikumi turpmākajiem kursa 
izdevumiem. 

 

3.5 Uzbūve 
Kurss ir izveidots četrās asīs, lai veicinātu aktīvu, sadarbības un jēgpilnu mācību procesu, proti:  

1. Teorētiskā pieeja - konceptuāla izpratne par taustāmās programmēšanas, STEM izglītības un 
iekļaujošās izglītības nozīmi;  
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2. Demonstratīvā - skaitļošanas domāšanas resursu demonstrēšana, vadīšana un 
eksperimentēšana (ar datoriem un bez tiem), lai veicinātu bērnu izglītību STEM un iekļaušanas 
kontekstā.  

3. Praktiskas aktivitātes - (jaunu) aktivitāšu (iekļaujamu), kas jāiekļauj TangIn-rīku kopumā, 
analīze un sagatavošana, izpētīt MI-GO robota iespējas;  

4. Novērtēšana - refleksija par pašnodarbinātību un analīze par iespējām, ierobežojumiem un 
priekšlikumiem turpmākajiem kursa izdevumiem.  
 

Kā arī četras asis tika pasniegtas segmentētā veidā, sesijas varēja šķērsot un apvienot kursa teorētisko 
un praktisko daļu. Mācību elastīgums un pielāgošanās spējas ir atslēgas vārdi izglītībā. Plānā ietilpst 
sarunas, semināri, vienaudžu novērošanas aktivitātes, grupu un individuālais darbs (2. tabula). 
 

2. tabula - Digitālā un skaitļošanas domāšanas prasmes 

laiks diena 1. diena 2. diena 3. diena 4. diena 5 

10:00, 11: 
00:00 

Saruna  
No taustāmās 
Programmēšanas 
līdz STEM un 
iekļaušanai 
 

Saruna/ seminārs 
Taustāmā robotika 
bērnu izglītībā 
STEM un 
iekļaušanas 
kontekstā 

vienādranga - 
novērošana reālās 
skolas kontekstā. 
taustāma 
robotika reālā kontekstā 
- aktivitātes ar bērniem.  

Grupas darbs 
TangIn plānu 
analīze un 
pielāgošana 

Grupu darbs 
Satura / aktivitāšu 
izveidošana, lai 
bagātinātu TangIn 
rīku kopumu 

11:00 am - 
11: 20 am 

Pārtraukums 

11:20 am-
1: 20:00 

Saruna  
No taustāmās 
Programmēšanas 
līdz STEM un 
iekļaušanai 
 

saruna/ seminārs 
Taustāmā robotika 
bērnu izglītībā 
STEM un 
iekļaušanas 
kontekstā 

Vienādranga 
novērošana reālās 
skolas kontekstā 
Taustāma robotika reālā 
kontekstā - aktivitātes ar 
bērniem  

Grupas darba 
analīze un 
adaptācija 
TangIn rīku 
kopums 

autonoms darbs 
Analīze, 
adaptācija un / vai 
satura / aktivitāšu 
izveidošana, lai 
bagātinātu TangIn 
rīku kopumu 
 

13:20 - 2: 
30 pm 

Pusdienas 

14:30 - 4: 
30 pm 

Saruna/ 
Seminārs 
Skaitļojošā 
domāšana bez 
datoriem: pieeja 
algoritmu un 
problēmu 
risināšanā 
kompetenču 
izstrādei.  

Seminārs  
Praktiskas 
aktivitātes ar 
taustāmiem 
robotiem. Mi-Go 
piemērs 

salīdzinošās 
novērošanas reālās 
skolas kontekstā 
taustāma robotika reālā 
kontekstā - aktivitātes ar 
bērniem  

Grupas darbs 
Satura / 
aktivitāšu 
izveidošana, lai 
bagātinātu 
TangIn rīku 
kopumu 

Grupas darbs 
Satura / aktivitāšu 
mutiska 
prezentācija 

plkst. 16:50 pārtraukums 
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50–18: 30 Saruna / 
Seminārs 
Skaitļojošā 
domāšana bez 
datoriem: pieeja 
algoritmu un 
problēmu 
risināšanas 
kompetenču 
izstrādei  

Seminārs  
Praktiskas 
aktivitātes ar 
taustāmiem 
robotiem. Mi-Go 
piemērs 

salīdzinošās 
novērošanas reālās 
skolas kontekstā 
taustāma robotika reālā 
kontekstā - aktivitātes ar 
bērniem  

Grupas darbs 
Satura 
izveidošana / 
aktivitātes, lai 
bagātinātu 
TangIn 
rīklodziņu) 

Individuālas 
pārdomas par 
kursu 

 
 

3.6 Sesijas 
 

3.6.1 Sarunas un grupas diskusija: No taustāmās programmēšanas līdz 
STEM un iekļaušanai 

 

⇒ kopsavilkums 

Šī saruna pievēršas mūsdienu sabiedrībā aktuālām tehnoloģijām un skolu galvenajiem 
izaicinājumiem, lai sagatavotu skolēnus jaunajai tehnoloģiskajai revolūcijai. Tādi jautājumi kā: Kas 
notiek Eiropas kontekstā attiecībā uz pašreizējo izglītības politiku? Kādi ir izglītības politikas kopējie 
konteksti un atšķirības Eiropā? Vai skolotāji ir sagatavoti šīm jaunajām prasībām? Vai piedāvātās 
apmācības ir piemērotas šīm izmaiņām? Vai skolas sagatavo skolēnus jauniem darbiem? būtu 
jāapspriež visiem dalībniekiem refleksīvā procesā. 

 

⇒ Stratēģijas 

Šī sesija jāsāk ar grupas diskusiju ar visiem dalībniekiem, bez izņēmuma, par viņu iepriekšējām 
reprezentācijām, priekšstatiem un priekšnoteikumiem attiecībā uz programmēšanu un robotiku.  

Pēc tam notiek prāta vētra ar dalībniekiem par kursa galveno programmas saturu (aprakstīts iepriekš) 
un pārdomas par nepieciešamību integrēt starppriekšmetu perspektīvu par tehnoloģiju (robotu) 
izmantošanu dažādos izglītības kontekstos (piemēram, STEM), paturot prātā visu bērnu iekļaušanu 
un dzimumu līdztiesību kā galveno izglītības principu. Kā ierosinājumu grupa var īsi atbildēt uz trim 
galvenajiem jautājumiem: Kas ir taustāma programmēšana ?; Kāpēc tas ir svarīgi STEM izglītībā ?; 
un kā to var ieviest, lai veicinātu iekļaujošu izglītību? 

Vēlāk, sarunas laikā, vadītājam vajadzētu orientē sesiju, lai ne tikai pārrunātu koncepcijas, bet arī, lai 
ilustrētu un apspriestu svarīgākās tēmas, proti: taustāmā programmēšana; STEM un iekļaušana. 
Turklāt jāapspriež starppriekšmetu perspektīva par tehnoloģiju izmantošanu dažādos izglītības 
kontekstos (piemēram, STEM), paturot prātā dzimumu līdztiesību un visu bērnu iekļaušanu.  
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Ņemot vērā stratēģijas, darba videi jābūt pēc iespējas dinamiskākai un interaktīvākai (starp 
pasniedzējiem un apmācāmajiem, kā arī starp pašiem apmācāmajiem), lai veicinātu sākumskolas 
skolotāju prasmju attīstību, piemēram, sadarbību, kritisko domāšanu, profesionālu pašrefleksiju, sevis 
ekspozīcija. 

 

⇒ Scenāriji 

Šis attēls (-i) parāda šīs sesijas iespējamo apmācības scenāriju. 

 

1. attēls - sarunu un grupas diskusiju iespējamais apmācības scenārijs. 

 

⇒ Ieteikumi 

Lai atbalstītu šīs nodarbības sagatavošanu, treneris var analizēt: 

- ierosinātās literatūras apskatu; 
- ietvars taustāmās programmēšanas koncepciju izmantošanai, lai stimulētu STEM priekšmetu 

mācīšanos pamatskolā (TangIn projekts - IO1 rezultāts). 
- prezentāciju piemēri par tēmām (TangIn projekts - IO3 rezultāts), ko sniedza:  

o António Manuel Silva - “IKT mācību programmā” - António Manuel Silva, Izglītības 
ģenerāldirektorāts, Portugāles resursi un izglītības tehnoloģijas komanda 

o Maria José Loureiro - “Taustāmās programmēšanas koncepcijas STEM priekšmetu 
apguves stimulēšanai pamatskolā ”Maria José Loureiro (Aveiro universitātes IKT 
kompetences centrs (Portugāle) 

o Pedro Beça -“ No taustāmās programmēšanas līdz lietu internetam. Fiziskā 
skaitļošana izglītībā ”(docents Aveiro universitāte (Portugāle). 
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3.6.2 Sarunas / semināri 
 

Šī apmācības kursa ietvaros tiek ierosināts trīs semināru komplekts: 

 

i) Skaitļojošā domāšana bez datoriem: pieeja algoritmu izstrādei 
un problēmu risināšanas kompetencēm;  

 

⇒ Kopsavilkums 

Šajā seminārā dažas aktivitātes kas izveido ļoti ciešas attiecības starp matemātiku un datorzinātnēm 
(izaicinājumi un problēmas) Katrs uzdevums tiks kontekstualizēts skaitļošanas loģikā, lai palīdzētu 
izprast veidu, kādā mašīna interpretē datus. 

 

⇒ Stratēģijas 

Pirmkārt, apmācītajiem jāizpēta algoritmiskais domāšanas veids, kas nozīmē noteiktas problēmas 
sadalīšanu visās tās daļās, lai to soli pa solim atrisinātu. Šāda veida argumentācija var būt balstīta uz 
kvotidiānajiem uzdevumiem, piemēram, “Apģērbu veļas mazgājamās mašīnas” algoritms. Cits īpašs 
piemērs attiecas uz “Burvju kāršu trikiem”, kas ir algoritms, kas rada iespaidu, kā uzminēt, kur ir 
slēptā izvēlētā kārts. Literatūrā sniegti daudzveidīgi piemēri, kā apmācīt problēmu risināšanas spējas, 
jo vairums no tiem ir saistīti ar matemātiku un gamifikāciju.   

TangIn rīku kopumā pirmais nodarbību plāns attiecas uz ļoti interesantas un kopīgas aktivitātes izpēti, 
izaicinot apmācāmo ieprogrammēt “cilvēka robotu”. Darbības “Cilvēka robots” mērķis ir izveidot 
klasē konkrētus maršrutus, izmantojot vienkāršas komandas, piemēram, “uz priekšu”, “soļu skaits”, 
“pagriezties pa labi un pa kreisi”. Aktivitāte jāatrisina pa pāriem: viens spēlē programmētāja lomu, 
bet otrs spēlē “cilvēka robota” lomu. 

Liela daļa no šajā rokasgrāmatā ieteiktajām aktivitātēm ir pieejama TangIn rīku kopumā, un tās būtu 
jāīsteno šajā seminārā, lai to bagātinātu un lai dalībnieki apzinātos līdzības starp dažiem ikdienas 
izaicinājumiem, algoritmiem un problēmu risināšanu. 

 

⇒ Scenāriji 

Šis attēls (-i) parāda šīs sesijas iespējamo apmācības scenāriju. 



 
 
 
 

 
 
   15 
 

 

2. attēls - sarunu / semināru diskusiju iespējamais apmācības scenārijs. 

 
 
⇒ Ieteikumi 

Lai atbalstītu šīs nodarbības sagatavošanu, pasniedzējs var analizēt: 

- ierosinātās literatūras apskatu; 
- prezentācijas piemērs (TangIn projekts - IO3 rezultāts) par tēmu, ko sniedza:  

o Rui Gonçalo Espadeiro - “Datortehnika bez datoriem. Pieeja skaitļošanas domāšanas 
attīstīšanai ”(Évoras Universitātes (Portugāle) Kompetences centrs) 

 

ii) taustāmā robotika bērnu izglītībā STEM un iekļaušanas 
kontekstā 

 

⇒ Kopsavilkums 

šajā seminārā tiks apskatīti vairāki taustāmās programmēšanas roboti. Saprātīgs resursu daudzums ir 
piegādāts ar izglītojošām spēlēm un didaktiskām instrukcijām, kas ir ļoti piemērotas bērniem no agras 
bērnības un pielāgotas visiem izglītības, kultūras, etniskiem, dzimumu un sociālajiem apstākļiem.  

 

⇒ Stratēģijas 

Stažieri jāsadala vairākās neviendabīgās grupās pēc dzimuma, reģiona (lauku / pilsētas un 
profesionālās vides). Grupām jāprogrammē roboti (skat. Attēlus zemāk), ņemot vērā reālus un 
praktiskus mācību piemērus, lai tos varētu izmantot formālā un neformālā izglītības kontekstā. 
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Paredzams, ka šī stratēģija bagātina katru dalībnieku ar citiem kontekstiem, zināšanām, profesionālo 
un personīgo pieredzi. 

Ļoti svarīgs jautājums visā kursa laikā ir jāpatur prātā, ka galvenā problēma ir bērnu ar īpašām 
vajadzībām iekļaušana. Tāpēc šajās darba grupās būtu jāizstrādā vairākas specifiskas aktivitātes, lai 
varētu izdarīt secinājumus par tās praktisko pielietojumu un iespējamību izglītības kontekstā.  

 

 

⇒ Scenāriji 

Šis attēls (-i) parāda šīs sesijas iespējamo apmācības scenāriju. 

  

  

3. attēls - sarunu / semināru diskusijas iespējamais apmācības scenārijs. 

 
⇒ Ieteikumi 

Lai atbalstītu šīs nodarbības sagatavošanu, pasniedzējs var analizēt: 

- ierosinātās literatūras apskatu; 
- prezentācijas piemērs par tēmu, ko sniedza:  
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o Carlos Alberto Silva - “taustāmā robotika bērnu izglītībā un iekļaušanā” (Porto de 
Mós skolu apvienība (Portugāle). 

 

iii) Praktiskas nodarbības ar taustāmiem robotiem. Mi-Go piemērs. 
 
 
⇒ Kopsavilkums. 

Šīs darbnīcas mērķis ir izpētīt MI-GO robotu, ko izmanto Tangin projekta kontekstā. Kā tas tika 
minēts ievadā, šis fiziskais objekts ļauj programmēt instrukcijas tiešāk un pieejamāk. Tāpēc tas 
stimulē visus izglītojamos, pateicoties blokiem, kas savienoti ar Bluetooth un kas ļauj viņiem 
programmēt un priekšskatīt visas robota veiktās kustības 

 

⇒ Stratēģijas 

Pasniedzējs sāk darbnīcu, demonstrējot galvenās MI-GO robota tehniskās funkcijas, kuras taustāmā 
veidā var programmēt caur blokiem, kuri pēc būtības ir savienoti ar centrālo bloku, sazinās ar robotu, 
izmantojot Bluetooth.  

Robots ir aprīkots ar blokiem, kas ļauj tam virzīties uz priekšu un pagriezties pa kreisi un pa labi. 
papildus iespējai veikt 90º leņķa pagriezienus robots var veikt arī citus lietotāja noteiktus specifiskā 
diapazona leņķus no 1º līdz 360º, kas ir viena no MI-GO pievienotajām vērtībām. Papildus minētajām 
komandām ir iespējams izmantot arī noteikta bloka atkārtojumus vai izveidot darbības ciklus. Šīs 
iespējas izceļ visi Tangin dalībnieki, salīdzinot ar citiem līdzīgiem robotiem.  

Tad apmācāmie patstāvīgi izpēta šī robota tehniskās iespējas, proti, izmantojot vienkāršas komandas, 
piemēram, “uz priekšu”, “soļu skaits”, “pagriezties pa labi un pa kreisi”.  

Visbeidzot, grupā viņiem jācenšas ieprogrammēt sarežģītākas un sarežģītākas komandas, piemēram, 
tādas, kas ļauj izveidot sarežģītu ģeometrisko figūru (piemēram, piecstūri vai sešstūri) zīmējumu ar 
pildspalvu, kas pievienota robotam. Turklāt viņi var mēģināt veikt sarežģītus mērījumus (piemēram, 
lai noteiktu trapeces perimetru) vai citus viņu paredzētus sarežģītus uzdevumus.  

 

⇒ Scenāriji 

Šis attēls (-i) parāda šīs sesijas iespējamo apmācības scenāriju. 
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4. attēls. Iespējamais semināra diskusijas apmācības scenārijs. 

 
 

⇒ Ieteikumi 

Lai atbalstītu šīs nodarbības sagatavošanu, pasniedzējs var analizēt: 

- ierosinātās literatūras apskatu; 
- MI-GO robotu tehnisko rokasgrāmatu (TangIn projekts - IO2 rezultāts). 

 

3.6.3 Vienādranga novērošana reālās skolas kontekstā - taustāmā 
robotika, apgūstot aktivitātes reālā kontekstā ar bērniem. 

 
⇒ Kopsavilkums 

Šai brīvdabas nodarbībai tādā nozīmē, ka tā tiks apmeklēta skolā, būtu jāļauj taustāmās 
programmēšanas aktivitāšu galvenokārt, STEM artikulēto apgabalu tēmu izpētes kontekstā saskaņā 
ar elastīgu mācību programmas vadību, saskaņā ar jaunākajiem Portugāles Izglītības ministrijas 
norādījumiem.   

 

⇒ Stratēģijas 
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Šajā sesijā apmācāmajiem būs iespēja tieši novērot un mijiedarboties ar jauniem skolēniem mācību 
kontekstā. Vienlaicīgi praktikantiem būs arī tiešs kontakts ar: i) kursa plāniem; ii) iespējas / grūtības, 
rīkojoties ar robotiem; iii) izaicinājumi, ko grupas darbs prasa no jauniem skolēniem un satraukums, 
jo viņiem ir jauns izglītības resurss; iv) plāna atbilstība bērnu kompetencei un vispārējai izglītībai; v) 
nepieciešamība (vai ne) pielāgot plānus, robota īpašās funkcijas, mācību scenāriju organizēšana; vi) 
nepieciešamība pēc īpašas apmācības, lai sadarbotos. 

  

⇒ Scenāriji 

Šis attēls (-i) parāda šīs sesijas iespējamo apmācības scenāriju. 

 

 

5. attēls - iespējamais salīdzinošās novērošanas apmācības scenārijs reālās skolas kontekstā. 

 
⇒ Ieteikumi 

Lai atbalstītu šīs nodarbības sagatavošanu, pasniedzējs var analizēt: 

- ieteikto literatūras pārskatu; 
- TangIn mācību programmas matricu (TangIn projekts - IO1 rezultāts); 
- robota MI-GO tehnisko ceļvedi (TangIn projekts - IO2 rezultāts); 
- TangIn rīku kopumu (TangIn projekts - IO3 rezultāts). 

 

3.6.4 Grupas /un mutvārdu prezentācija 
 
⇒ Kopsavilkums 

patstāvīgais darbs šo divu sesiju mērķis ir attīstīt grupu darbu un patstāvīgo darbu. Pirmajai no šīm 
modalitātēm vajadzētu koncentrēties uz sadarbības analīzi, pārformulēšanu un (jaunu) didaktisko 
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darbību / plānu izstrādi, kas jāintegrē TangIn rīku kopumā. Otrajai modalitātei tiek pievērsta tāda pati 
uzmanība, bet tā tiks veikta individuālā darbā, lai attīstītu autonomās kompetences.  

 

⇒ Stratēģijas 

Pirmkārt, apmācāmie jāorganizē neviendabīgās grupās (piemēram, dzimums; dažāda profesionālā 
pieredze; dažādi kompetences līmeņi). Grupu darbs būtu jākoncentrē uz TangIn rīku kopuma 
izmantošanu un bagātināšanu. Sadarbības darba procesam jāaptver TangIn rīku kopuma plānu 
izstrādes, ieviešanas, novērtēšanas un pārformulēšanas cikli. Vienlaicīgi viņi arī atspoguļos un 
pielāgos / pārveidos plānus kā individuālu darbu.  

Plāni ir strukturēti šādā veidā: i) aktivitātes kopsavilkums; ii) paredzamais ilgums (apmēram 50–90 
minūtes), kas pielāgots visām īpašajām vajadzībām; iii) mācību rezultāti; iv) to mācību programmu 
tēmu identificēšana, kuras jāaplūko artikulēti; v) piezīmes skolotājiem; vi) ilustrēts un detalizēts 
aktivitātes un vii) resursu saraksts un atbalsta materiāli (sk. 9. attēlu). 

 

6. attēls. TangIn rīku kopuma  plāna piemērs 

 

 

Šajā attēlā parādīts TangIn rīku kopuma  integrēto plānu un to saišu kopsavilkums: 
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3. tabula - TangIn nodarbību plāni 

 Nodarbības plāni TangIn Toolbox 

Nodarbību plāns Kopsavilkums Tēmas 

01_Ievads 
Programmēšanā/ 

robotikā 

Ievads skaitļošanas domāšanā, programmēšanā 
un, izmantojot komandas un lomu spēles 
dinamiku. Simulējiet ievades un izvades un 
prognozēt rezultātus. Sniedziet plānošanas un 
algoritmu piemērus ikdienas dzīvē. Vecuma grupa: 
visi. 

● Datordomāšana 
● Robotika & 

Algoritmi 

02_MIGO iepazīšana 

MI-GO ir rīks, kas ietver taustāmās plānošanas 
koncepcijas. Šīs sesijas mērķis ir iepazīstināt ar 
MI-GO stāstu un paskaidrojumu par to, kā tas ir 
ieprogrammēts. 
Sesijas pirmā daļa ir veltīta MI-GO pielāgošanai, 
kur skolēni izmanto savu iztēli un mākslas 
prasmes, lai veidotu raksturu. 
Studenti arī uzzinās, ka robots ir ieprogrammēts, 
izmantojot blokus un katra bloka funkciju. Sesijas 
beigās viņi varēs izpildīt vienkāršas instrukcijas. 
Vecuma grupa: visi. 

● Robotika un 
algoritmi  

● Māksla 

03_Dzīvniku_īpašība
s 

DzīvniekuDzīvnieku kartes, kas izkaisītas ap režģi. 
BOT izmantošana, lai ceļotu uz viņiem saskaņā ar 
īpašām īpašībām Vecuma grupa: 6-10 gadi. 

● Bioloģija 

04_Burvju laukumi, 

Izmantot BOT, lai dotos uz visiem laukumiem, 
neatkārtojot tikai bruņinieku kustību, tajā pašā 
laikā veidojot burvju laukumus. Vecuma grupa: 9-
12 gadi. 

● Matemātikas 
● operācijas 

05_Kartes un 
satiksmes zīmes 

Uzziniet, ka kartes ir realitātes attēlojums citā 
mērogā. Izmantojiet koordinātas, lai atrastu 
pareizo atbilstību starp mazo un lielo skalu. 
Noteikt ceļa zīmes un to, ko tās nozīmē. Vecuma 
grupa: 6-10 gadi. 

● Ģeogrāfija 
● Matemātika 

06_Minecraft 
BOT izmantošana, lai raktuvju derīgo 
izrakteņupareizajā secībā pēc to īpašībām. 
Vecuma grupa: 8-12 gadi. 

● Dabaszinātņu 
● ģeoloģija / 

minerālvielas 

07_Reizināšana 

Reizināšanas tabulas ir ne tikai par atmiņu, bet arī 
loģiku. Ar BOT palīdzību mēs tos izveidosim, 
skaitot kvadrātus (laukumus). Vecuma grupa: 7-9 
gadi. 

● Matemātika 
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3. tabula - TangIn nodarbību plāni 

 Nodarbību plāni Tangin rīku komplekts 

Nodarbību plāns Kopsavilkums Tēmas 

08_Šķirošana 

Uzziniet par dažādiem atkritumu veidiem un to 
izvietojumu. Plastmasa, metāls, stikls un 
organiskie atkritumi ir vērtīgi resursi, kas ir atkārtoti 
jāizmanto un jāpārstrādā. 
Ar robota palīdzību skolēni šķiro dažāda veida 
atkritumus un ievieto to pareizajā pārstrādes 
tvertnē. Vecuma grupa: 6-10 gadi. 

● Vides 
● biedrība 

09_Simetrija 
MI-GO zīmēto ģeometrisko attēlu simetrijas plāna 
atrašana un sadalīšana pusēs. Vecuma grupa: 7–
10 gadus vecs 

● Ģeometrija 

10_Trijstūru 
grupēšana 

Atrodiet dažādus trijstūrus ģeometriskā attēlā, ko 
zīmējis MI-GO. Vecuma grupa: 9-12 gadi. 

● Ģeometrija 

11_Dažādi laukumi 

Platības puzle. Salikt atbilstošus gabalus . Viena 
un tā pati mīkla prasa katras grupas dažādu 
komandas darbu, lai to atrisinātu. Vecuma grupa: 
9-12 gadi. 

● Matemātika 
● jomas 

12_Cirkulācijas 
sistēma 

Cirkulācijas kartes zīmēšana, orgānu 
savienošana, atdalot venozās un arteriālās asins 
plūsmas. Vecuma grupa: 7-9 gadi. 

● Bioloģija 
● Cilvēka ķermenis 

13_Leņķi 
Pirmais ievads leņķos , atšķirība starp taisnu, 
šauru un platu leņķi . Vecuma grupa: 6-10 gadi. 

● Ģeometrija 

14_Punktu 
savienošana 

Tāda pati  puzle, lai apmācītu / ieviestu cilpas, kas 
pakāpeniski palielina sarežģītības līmeni. Ideāli, lai 
novērtētu pašreizējo prasmju līmeni. Vecuma 
grupa: 8–12 gadi. 

● Programmēšana / 
cilpas 

15_Kosmosa 
vilciens 

Aktivitāte, lai izveidotu shēmas un laika tabulas, 
izmantojot saules sistēmu kā tēmu. Vecuma 
grupa: 6-10 gadi. 

● Saules sistēma 
● Loģistika (laika 

grafiki) 

16_Ūdens riņķojums 
Konkurētspējīga spēle ar ūdens ciklu kā tēmu. 
Vecuma grupa: 6-12 gadi. 

● Vide  

17_ Vārdi 
Scrabble kā spēle, izmantojot MI-GO, lai radītu 
vārdus izvēlētajam objektam. Vecuma grupa: 6-12 
gadi. 

● Vairāki priekšmeti 
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3. tabula - TangIn nodarbību plāni 

 Nodarbības plāni Tangin Toolbox 

Nodarbību plāns Kopsavilkums Tēmas 

18_Zvaigznāji 

Zīmējumu veidošana ar MI-GO un mērogotu karšu 
/ karšu izmantošana, lai izmērītu leņķus un 
garumus un konvertētu uz Set izmēriem. Vecuma 
grupa: 9-12 gadi. 

● Kosmosa 
● ģeometrija 

19 Aprēķināšana 
Iespējamajie risinājumi atbilstošājām  kartītēm ar 
pamata aritmētiskajām operācijām un numuriem. 
Vecuma grupa: 8-10 gadi. 

● Matemātikas 
● darbības 

20_ Valstis un 
karogi 

Atbilst karoga kartēm ar valstīm un galvaspilsētām. 
Vecuma grupa: 6-10 gadi. 

● Sabiedrības 
● ģeogrāfija 

21_Mērīšana 
Izmantojot MI-GO, lai izmērītu klasi un izmantotu 
datus, lai izveidotu mēroga kartes. 8-10 gadi. 

● Fizika 

 

 

 

analīze un pārformulēšana tiks veikta saskaņā ar doto piemēru, un tie kļūs par didaktiskiem plāniem, 
kas tiks integrēti TangIn rīku kopumā. Tie jāreģistrē TangIn rīku kopuma plāna novērtējuma veidnē. 
Šis instruments ļaus kritiski analizēt izglītības resursus un attiecīgos materiālus, kas iekļauti TangIn 
rīku kopumā, ar mērķi uzlabot un / vai paplašināt šādus priekšlikumus, kas pielāgoti katrai izglītības 
realitātei.  

Šī veidne kalpos arī par pamatu sākotnējo plānu izstrādei, veicinot koleģialitātes praksi, lai 
pamatskolas skolotājus kā radošo darbību “mācību programmu izstrādātājus” iesaistītu taustāmās 
programmēšanas STEM jomās. Šie plāni ir jāizstrādā, pamatojoties uz tādiem pamatprincipiem kā: 
taustāmās programmēšanas programmas integrācija STEM jomās artikulācijā ar iepriekšminētā 
TangIn projekta izstrādāto mācību programmas matricu. 

Grupas darbs jāorganizē šādos punktos: 

1. analīze, iesniegti vismaz divi izmēģinājuma sesija plāni; 
2. Oriģināla plāna izstrāde atbilstoši dotajam piemēram; 
3. Pagājušajā sesijā izstrādātā plāna mutiska prezentācija un tā pārformulēšana, iekļaujot 

sniegtos ierosinājumus.  

 

Cita stratēģija varētu ietvert citu grupu uzaicināšanu risināt izaicinājumus, kas ierosināti katras grupas 
(jaunajos) plānos. Šī stratēģija var izraisīt aktīvāku un interaktīvāku līdzdalību, kā arī var veicināt 
plašāku diskusiju un dziļākas zināšanas par taustāmo programmēšanu. 



 
 
 
 

 
 
   24 
 

Patstāvīgais darbs varētu integrēt individuālu e-portfeli ar mācību dokumentiem, ko sagatavojuši 
praktikanti visa kursa laikā.  

Kursa pēdējā sesijā praktikantiem mutiski jāprezentē savs darbs, jāapspriež tas un jāatspoguļo 
apmācības laikā izstrādātais darbs. 

 
⇒ Ieteikumi 

Lai atbalstītu šīs nodarbības sagatavošanu, pasniedzējs var analizēt: 

- ierosinātās literatūras apskatu; 
- TangIn mācību programmas matricu (TangIn projekts - IO1 rezultāts); 
- robota MI-GO tehnisko ceļvedi (TangIn projekts - IO2 rezultāts); 
- TangIn rīku kopumu (TangIn projekts - IO3 rezultāts); 
- TangIn rīku kopuma plānu novērtēšanas veidni (TangIn projekts - IO3 rezultāts). 
- TangIn rīku kopuma plānu izstrādāšanas veidni (TangIn projekts - IO3 rezultāts). 

 

3.6.5 Individuāla refleksija par kursu 
 
⇒ Kopsavilkums 

Individuāla refleksija par kursu atbilstoši noteiktai veidnei, apskatīta instrumentu komplektā un atbilst 
apmācības vērtēšanas anketai. 

⇒ Stratēģijas 

Praktikantiem ir jāsastāda refleksīvs dokuments par viņu apmācības ietekmi savā profesionālajā 
praksē, koncentrējoties uz šādām tēmām:  

- Kursa iespējas un ierobežojumi; 
- Kursa ietekme uz viņu profesionālo darbību; 
- Ieteikumi turpmākajiem kursa izdevumiem. 

Visbeidzot, apmācāmie var aizpildīt izvēles e-anketu, kuras mērķis ir iegūt priekšstatu par mācību 
stundu plānu / vingrinājumu izmantošanu TangIn rīku kopumā. Aizpildot e-anketu, skolotājiem 
sākumā būs jāizvēlas ieviestais stundas plāns / uzdevuma nosaukums. Skolotājiem ieteicams to 
aizpildīt tūlīt pēc katra plāna izmantošanas reālā mācību kontekstā, lai iegūtu atbilstošu atgriezenisko 
saiti.  

 

⇒ Ieteikumi 

Lai atbalstītu šīs nodarbības sagatavošanu, pasniedzējs var analizēt: 

- ierosinātās literatūras apskatu; 
- TangIn skolotāju vērtēšanas kursa veidni (TangIn projekts - IO3 rezultāts). 
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- TangIn e-anketu (TangIn projekts - IO2 rezultāts); (pieejams vietnē 
https://tangin.typeform.com/to/QVqC1Yhttps://tangin.typeform.com/to/QVqC1Y   

 

3.7. Novērtēšana  
Praktikanti jānovērtē "nepārtrauktas vērtēšanas" ietvaros, kas nozīmē, ka tas koncentrēsies gan uz 
visu apmācības procesu, gan uz aktīvu dalību grupas un patstāvīgajā darbā, bet arī uz viņu 
pašvērtējumu un līdzcilvēku vērtēšanu.  

Apkopojuma novērtējuma procentuālā daļa ir sadalīta:  

- grupas darbs (70%) 
- individuāla rakstiska refleksija (30%). 

 
⇒ Ieteikumi 

Lai atbalstītu vērtēšanas sagatavošanu, pasniedzējs var pielāgot: 

- TangIn skolotāju vērtēšanas režģa veidni (TangIn projekts - IO3 rezultāts). 

 

4. Nobeiguma apsvērumi 

Mūsdienās Eiropas un valstu kontekstā viena no galvenajām izglītības problēmām ir izglītības 
aģentūru, īpaši skolotāju, atbilstoša profesionālā sagatavošana. Turklāt skolai ir jāseko digitālajiem 
izaicinājumiem, kas pastāv sabiedrībā, lai sagatavotu skolēnus viņu turpmākā profesionālā darba 
izaicinājumiem.  

Šī realitāte tiešām prasa, lai visi iedzīvotāji attīstītu e-prasmes, bet it īpaši skolotāji. Faktiski tie ir 
viens no galvenajiem izglītības savietojamības elementiem.  

Tajā pašā laikā viņiem jākļūst aizvien autonomākiem, refleksīvākiem un viņiem jāpiemīt 
metakognitīvajām prasmēm, lai viņi varētu novērot savu praksi, it kā viņi novērotu sevi no ārpuses, 
lai viņi varētu redzēt savas stiprās puses un kļūdas viņu ikdienas darbībās. Tādējādi skolotāji var 
atpazīt viņu profesionālos trūkumus un nedrošību un tāpēc meklēt apmācību un papildu profesionālās 
zināšanas. 

No otras puses, katrs skolotājs ir unikāls, kas nozīmē, ka skolotājiem ir jāveido zināšanas un 
procedūras pašiem atbilstoši viņu vajadzībām un motivācijai, lai viņi kļūtu pārliecināti un aizraujoši 
skolēnu mācīšanās veicinātāji. 

Šī rokasgrāmata sniedz ieteikumu kopumu, lai īstenotu taustāmo programmēšanu STEM jomās, 
iekļaujošākā kontekstā, visu bērnu mācībās.  

Tomēr jāapzinās, ka mācīt un atvieglot un veicināt mācīšanos nevar pēc recepšu rokasgrāmatas. 
Mācībai ir pedagoģiski un didaktiski principi, bet tā nozīmē arī būt radošam un inovatīvam, lai iegūtu 
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bērnu uzticību, lai skolotāji spētu viņus atbalstīt un palīdzēt viņiem kļūt par labāko cilvēku, kādi viņi 
var kļūt, lai viņi kļūtu par kritiskiem pilsoņiem , kas var izmantot savas tiesības un pienākumus 
pilsoniskajā praksē. 
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