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Ievads

Mācīšanās traucējumi ir termins, ko lieto, lai aprakstītu grūtības tādās prasmēs kā rakstīšana,
lasīšana, aritmētiskā darbība, runāšana un spriešana (APA, 2013). Dažās valstīs termini
"mācīšanās traucējumi" un "mācīšanās grūtības" tiek lietoti kā sinonīmi, citās - tie ir skaidri
nošķirti. Taču neatkarīgi no tā daudzi bērni, kuriem ir grūtības skolā, bieži tiek izslēgti no
klases un ārpusskolas aktivitātēm viņu vājo mācību prasmju dēļ. Viņu grūtības izraisa arvien
izteiktāku intereses trūkumu par visu mācību procesu. Grūtības ietekmē arī šo bērnu pašcieņu,
kā rezultātā viņiem bieži vien ir zemi akadēmiskie sasniegumi, priekšlaicīga mācību
pārtraukšana un nepietiekama apzināšanās vēlākā dzīvē, tādējādi ietekmējot viņu labklājību.
Vēl viena nopietna problēma ir tā, ka tikai neliela daļa bērnu, kuriem ir grūtības mācīties, tiek
identificēti pietiekami agri, kas nozīmē, ka viņi nesaņem nepieciešamo atbalstu, lai gūtu
panākumus.

Saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru (2017. gada decembris) “ikvienam ir tiesības uz
kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību…”, kas nozīmē, ka visi skolēni ir jāuzņem jebkurā skolā un
jāatbalsta, lai viņi varētu mācīties, dot ieguldījumu un piedalīties visos skolas dzīves aspektos.
Statistikas dati, ko apkopojusi un publicējusi Eiropas Speciālo vajadzību un iekļaujošās
izglītības aģentūra, sniedz ieskatu par bērnu ar speciālām izglītības vajadzībām procentuālo
īpatsvaru no visiem skolas vecuma iedzīvotājiem katrā valstī (Eiropas Speciālo vajadzību un
iekļaujošās izglītības aģentūra, 2018). Un statistika liecina, ka pēdējo desmitgažu laikā
nepārtraukti pieaug to skolēnu skaits, kuri saskaras ar dažāda veida mācīšanās grūtībām. Tas
nozīmē, ka arvien vairāk skolas vecuma bērniem un jauniešiem nepieciešama īpaša palīdzība
un atbalsts.
Pasaules Veselības organizācijas ziņojumā norādīts, ka pedagogu skaits ir nepietiekams, lai
apmierinātu skolēnu ar mācīšanās traucējumiem izglītības vajadzības. Pamatskolas skolotāju
procentuālais daudzums, kuri ir piedalījušies apmācībās par disleksiju vai citām mācīšanās
grūtībām, ir diezgan zems, un lielākā daļa no viņiem atzina, ka ir vajadzīgas dziļākas
zināšanas un apmācība, kā atpazīt šīs grūtības un kā efektīvāk atbalstīt skolēnus ar mācību
traucējumiem. Jauno skolotāju aptauja (pirmo piecu pedagoģiskās prakses gadu laikā) liecina,
ka tikai aptuveni 40% no viņiem augstskolas studiju laikā ir apguvuši īsu kursu par mācīšanās
traucējumiem. Ņemot vērā, ka lasīšanas un rakstīšanas prasmes tiek attīstītas sākumskolas
pirmajā kursā, īpaši sagaidāms, ka sākumskolas skolotāji, salīdzinot ar citu jomu skolotājiem,
saskarsies ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Tāpēc nozīmīgākie dalībnieki šo skolēnu
atpazīšanā ir sākumskolas skolotāji.

Pašreizējām tehnoloģijām, kuras varētu izmantot izglītības nolūkos, ir liels potenciāls īstenot
bērnu ar mācīšanās traucējumiem mācību vajadzības. Atbilstošu atbalsta tehnoloģiju izvēle
uzlabotu viņu motivāciju un dzīves kvalitāti. Sākumskolas un speciālās izglītības skolotājiem
(abām grupām ir tiesības sniegt papildu atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām) vēl vairāk
ir nepieciešams iepazīties un apgūt novatorisku praksi, izmantojot pašreizējos tehnoloģiskos
rīkus un resursus, kā arī pašiem veidot augstas kvalitātes digitālos izglītības materiālus.
Tomēr lielākajai daļai pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju ir nepietiekamas zināšanas un
prasmes, lai izmantotu tehnoloģijas izglītības vidē. Turklāt gan pirmsskolas, gan sākumskolas
skolotājiem ir nepietiekamas zināšanas un prasmes bagātīgas mācību vides izstrādē, attīstībā
un pielāgošanā. Daudziem skolotājiem tehnoloģiju integrēšana mācību vidē ir sarežģīts un
izaicinošs process. Tāpēc viņiem ir nepieciešams tehniskais un pedagoģiskais atbalsts, lai
nodrošinātu saviem skolēniem ar mācīšanās traucējumiem efektīvu mācību vidi.

Skolotāju profesija saskaras ar strauji mainīgām prasībām, kas prasa jaunu, plašāku un
izsmalcinātāku kompetenču kopumu nekā līdz šim. Jo īpaši digitālo ierīču un
lietojumprogrammu visuresamības dēļ pedagogiem ir jāattīsta savas digitālās prasmes.
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Šīs rokasgrāmatas galvenais mērķis ir sniegt pamatskolas un pirmsskolas izglītības
skolotājiem un jaunajiem skolotājiem, kuri ir savas pedagoģiskās karjeras sākumā,
padziļinātas zināšanas par mācīšanās traucējumiem un digitālajām kompetencēm, kas padarīs
viņu darbu efektīvu.
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1. DAĻA: MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMI

1.NODAĻA: MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMI: DEFINĪCIJAS, KLASIFIKĀCIJA,
TEORIJAS

1. KONCEPTI; ATŠĶIRĪGĀ IZPRATNE
1.1. DEFINĪCIJAS

Gadu gaitā dažādi zinātnieki, zinātnieku grupas, organizācijas un iestādes ir dažādi
definējušas mācību traucējumus. Tāpat atšķirīgs viedoklis ir par to, kas vispār ir mācību
grūtības. Starp šīm definīcijām ir daudz kopīgu iezīmju, taču ir arī dažas atšķirības. Pastāv arī
atšķirīgi viedokļi par to, vai šie divi jēdzieni ir jānošķir vai tie ir savstarpēji aizvietojami.
Jēdzienu izpratne un lietojums dažādās valstīs ir atšķirīgs (un attiecīgi pieņemtās definīcijas
un klasifikācijas); pat valstīs, kurās runā vienā valodā (piemēram, ASV, Lielbritānijā,
Austrālijā). Tālāk minētas ir dažas no visbiežāk lietotajām definīcijām, kā arī projekta
partnervalstīs pieņemtās definīcijas.

1.1.1.NJCLD (Nacionālā Apvienotā MācībuTraucējumu Komiteja)

Amerikas Savienotajās Valstīs ir organizācija, kas pazīstama kā NJCLD (Nacionālā apvienotā
mācīšanās traucējumu komiteja), kas apvieno dažādu organizāciju pārstāvjus, kas iesaistīti
cilvēku ar mācīšanās traucējumiem izglītībā un labklājībā. Saskaņā ar NJCLD pieņemto
definīciju jēdziens “mācīšanās traucējumi” ir rādītājs, kas liecina par būtisku neatbilstību starp
bērna acīmredzamajām mācīšanās spējām un sasniegtajiem rezultātiem. Ir noteikti vairāki
kritēriji, lai grūtības definētu kā mācīšanās traucējumus. Viens no šiem kritērijiem ir centrālās
nervu sistēmas disfunkcija. Tomēr tas ir pretrunā faktam, ka daudziem cilvēkiem ar centrālās
nervu sistēmas traucējumiem (piemēram, cerebrālo trieku) nav mācīšanās traucējumu. NJCLD
atzīmē, ka mācīšanās grūtības var pavadīt dažāda rakstura invaliditāte, taču starp tām nav
tiešas saiknes. Tāpēc speciālistiem, kas veic mācīšanās traucējumu izmeklēšanu un
novērtēšanu, jābūt īpaši uzmanīgiem un precīziem. (NJCLD, 1987)

1.1.2.Diskusija par mācīšanās traucējumiem (2002)

2002. gadā notika diskusijas par mācīšanās traucējumiem, kur piedalījās desmit vadošās
organizācijas šajā jomā. Pēc diskusijām tika formulēta šāda mācīšanās traucējumu definīcija
un jo īpaši specifiskas mācīšanās grūtības: traucējumu grupa, kas ietekmē mācīšanos un
izziņu. Tie tiek uzskatīti par specifiskiem tādā nozīmē, ka katram no šiem traucējumiem ir
būtiska ietekme uz salīdzinoši ierobežotu mācību procesa aspektu un mācību rezultātiem.
Īpaši mācīšanās traucējumi var pastāvēt kopā ar citiem traucējumiem (piemēram, intelektuālās
attīstības traucējumiem, uzvedības traucējumiem, mācīšanās iespēju trūkumu vai primāriem
maņu traucējumiem), taču tie nav šo vienlaicīgo deficītu sekas. ( Rešlijs, D.J.; Hosp, JL;
Schmied, CM, 2003; Bredlijs, R .; Danielsons, LC; Hallahan, DP, 2002)

1.1.3.DSM-5 (Amerikas Psihiatru Asociācija)

Jautājums par mācīšanās traucējumu noteikšanu ir izraisījis ievērojamas un pastāvīgas
domstarpības speciālistu vidū. Termins "mācīšanās traucējumi" nepastāv DSM-4 (Psihisko
traucējumu diagnostikas un statistikas rokasgrāmata), bet 2013. gadā tika pievienots Amerikas
Psihiatru asociācijas kataloga-DSM-5-jaunākajā izdevumā. Šajā jaunajā izdevumā ir sadaļa
par neiroloģiskiem traucējumiem, tostarp specifiskiem mācīšanās traucējumiem, kā arī
komunikācijas un kustību traucējumiem. Saskaņā ar DSM-5 specifiski mācīšanās traucējumi
ietver grūtības lasīšanā, rakstīšanā un matemātikā. Tajā pašā laikā DSM-5 neierobežo
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mācīšanās traucējumus ar noteiktu diagnozi, piemēram, lasīšanas, matemātikas vai rakstīšanas
traucējumiem. Tā vietā tika izmantots viens diagnostikas kritērijs, aprakstot vispārējo
akadēmisko prasmju trūkumus, kas ietvēra detalizētus specifiskus raksturlielumus lasīšanas,
matemātikas un rakstiskās izteiksmes jomās. (DSM-5,2013)

1.1.4.ICD-10 (Pasaules Veselības Organizācija)

Pasaules Veselības organizācijas (ICD -10) pēdējā izdevumā, kas izdots 2016. gadā, visi
mācību traucējumu diapazoni ir aprakstīti ar kodu F81 - Īpaši izglītības prasmju attīstības
traucējumi. Tas ietver traucējumus, kuros bērna attīstības sākumposmā tiek izjaukti parastie
prasmju apguves modeļi. Tas nav tikai mācīšanās iespēju trūkuma sekas, tas nav tikai garīgās
atpalicības rezultāts, un tas nav saistīts ar kādu no gūtajām smadzeņu traumām vai slimībām.
Mācīšanās traucējumi aptver vairākas jomas, kuru apguvē indivīds saskaras ar raksturīgām
grūtībām, kuras parasti izraisa nezināmi faktori. Kad mēs runājam par "tipiskām mācīšanās
grūtībām", tas neizslēdz iespēju efektīvi mācīties dažādos veidos (ar dažādām metodēm un
stratēģijām). Tāpēc precīzāk būtu teikt, ka dažiem cilvēkiem ir specifiskas mācīšanās
atšķirības, tādējādi izvairoties no kļūdainas klasifikācijas par cilvēkiem ar invaliditāti un
nespēju mācīties.

1.1.5.Citi

Mācīšanās traucējumu asociācija (LDA), definējot, kas ir mācīšanās traucējumi, ņem vērā trīs
aspektus: praktiskos, medicīniskos un juridiskos. Trīs definīcijām ir kopīgs fakts, ka
mācīšanās traucējumi ir saistīti ar viena vai vairāku psiholoģisku procesu deficītu, kas var
izpausties kā grūtības apgūt noteiktus mācību elementus, piemēram, lasīšanu, rakstīšanu,
matemātiku.

No praktiskā viedokļa mācīšanās traucējumi (dažreiz tiek lietots termins “īpašas mācīšanās
grūtības”) ir vispārinošs jēdziens, kas ietver plašu neiroloģiski pamatotu mācīšanās
traucējumu klāstu. Šie traucējumi ir saistīti ar redzes un dzirdes uztveri, atmiņas iespējām,
izteiksmīgu runu, motoriku utt. Ir svarīgi atzīmēt, ka īpašas mācīšanās grūtības neizraisa
intelekta vai emocionālās attīstības problēmas, tās nav sliktas audzināšanas vai sliktas
mācīšanās rezultāts.

Šajā rokasgrāmatā mēs neņemsim vērā jēdziena juridisko aspektu, jo to nosaka tiesību akti
atsevišķās valstīs, kur pastāv atšķirības ne tikai izpratnē par mācīšanās traucējumiem, bet arī
vērtēšanas procedūrām un atbalsta iespējām.

1.2. MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMI UN MĀCĪŠANĀS GRŪTĪBAS
1.2.1.Dažādās valstīs lietoto konceptu atšķirības

Veids, kādā jēdzieni tiek aplūkoti un interpretēti dažādās valstīs, ir atkarīgs no idejām,
normām, valodas, vēsturiskā mantojuma un zinātniskajām paradigmām, kas veido izglītību un
izglītības sistēmu attiecīgajā valstī. Tādējādi izpratne par jēdzienu "mācīšanās traucējumi"
atšķiras no tās pieņemšanas kā traucējuma, kam raksturīgs vidējais un virs vidējā intelekta
līmenis, kas atpaliek vienā vai vairākās ļoti specifiskās jomās (piemēram, lasīšana, rakstīšana,
aritmētika), līdz stāvoklim, kas ir ļoti līdzīgs tam, kas iepriekš tika definēts kā "viegla garīga
atpalicība" (mūsdienās šo jēdzienu vairs neuzskata par politiski korektu).

Dažās valstīs (piemēram, ASV) termini mācīšanās traucējumi un mācīšanās grūtības tiek
lietoti kā savstarpēji aizvietojami. Saskaņā ar Nacionālā neiroloģisko traucējumu un insulta
institūtu (NINDS)“Mācīšanās traucējumi ir traucējumi, kas ietekmē spēju saprast vai lietot
runāto vai rakstīto valodu, veikt matemātiskus aprēķinus, koordinēt kustības vai pievērst
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uzmanību. Lai gan mācīšanās traucējumi rodas ļoti maziem bērniem, traucējumi parasti netiek
konstatēti, pirms bērns sasniedz skolas vecumu.” Starp visbiežāk sastopamajiem mācīšanās
traucējumiem tiek uzskaitīta disleksija, diskalkulija, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes
sindroms utt.

Citās valstīs (piemēram, Apvienotajā Karalistē) izšķir mācīšanās traucējumus un mācīšanās
grūtības. Mācīšanās traucējumi attiecas uz attīstības traucējumiem vai apstākļiem, kas
gandrīz vienmēr ir saistīti ar smagākiem vispārējiem kognitīvajiem traucējumiem. Vispārējās
medicīnas žurnāls "Lancet" “mācīšanās traucējumus” definē kā “būtiskus vispārējus
intelektuālās darbības traucējumus, kas iegūti bērnībā”. Tas nozīmē grūtības ikdienas darbībās
- piemēram, mājsaimniecības uzdevumos, socializācijā vai naudas pārvaldīšanā -, kas kādu
ietekmē visas dzīves garumā. Cilvēkiem ar mācīšanās traucējumiem parasti ir vajadzīgs ilgāks
laiks, lai mācītos, un viņiem var būt nepieciešams atbalsts, lai attīstītu jaunas prasmes,
izprastu sarežģītu informāciju un mijiedarbotos ar citiem cilvēkiem.

No otras puses, mācīšanās grūtības (tiek lietots arī termins “īpašas mācīšanās grūtības”)
definē apstākļus, kādos personai ir grūtības apgūt vienu vai vairākas ar akadēmisko jomu tieši
saistītas prasmes. Konkrētu mācīšanās grūtību klātbūtne nenozīmē, ka indivīds nespēj
mācīties un sasniegt labus akadēmiskos rezultātus, bet gan to, ka to ir grūti izdarīt tradicionālā
veidā. Visbiežāk sastopamās specifiskās mācīšanās grūtības ir disleksija (grūtības apgūt
lasītprasmi), disgrāfija (grūtības apgūt rakstītprasmi), diskalkulija (grūtības apgūt
matemātiskās prasmes), dispraksija (kustību un koordinācijas traucējumi). Šajā grupā ietilpst
arī stāvoklis, kas pazīstams kā uzmanības deficīta/hiperaktivitātes sindroms (UDHS).

1.2.2. Izpratne par mācīšanās traucējumiem un grūtībām projekta partnervalstīs

a/ Bulgārija

Bulgārijas tiesiskajā regulējumā termini “īpašas mācīšanās grūtības” un “specifiski mācīšanās
traucējumi” tiek lietoti bez īpašas atšķirības. Dažādos dokumentos termini “mācīšanās
traucējumi” un “mācīšanās grūtības” tiek lietoti kā savstarpēji aizvietojami. Sabiedrības
izglītības likuma ieviešanas noteikumu, papildinājumā 3.2. (grozīts, SG Nr. 43/2014, stājās
spēkā 23.05.2014.), mēs lasām: "Bērni un skolēni ar īpašām izglītības vajadzībām ir bērni un
skolēni ar izglītības vajadzībām, kuriem var būt maņu traucējumi, fiziski traucējumi, vairākas
invaliditātes, garīga atpalicība, komunikācijas traucējumi, specifiski mācīšanās traucējumi
(disleksija, disgrāfija, diskalkulija), autisma spektra traucējumi, emocionālie un uzvedības
traucējumi.” (Likums par valsts izglītības īstenošanu, 2014. gads) . Bulgārijā bērni un skolēni
ar īpašām mācīšanās grūtībām tiek integrēti bērnudārzos un skolās valsts izglītības sistēmā,
saņemot psiholoģisko un pedagoģisko palīdzību no psihologa, logopēda un speciālās
izglītības skolotāja.

Tāda pati situācija ir ar lietoto terminu “disleksija”, lai aptvertu dažādas specifiskas mācīšanās
grūtības. Pēc prof. V. Matanova domām, “Disleksija ir vispārēja specifisku mācību
traucējumu kategorija, kas attiecas uz spējām septiņās specifiskās darbības jomās: izteiksmīga
runa, izteiksmīga valoda, lasīšanas pamatprasmes, lasīšanas izpratne, pamata rakstīšanas
prasme, rakstīšana, pamatiemaņas matemātikā un matemātiskā domāšana ” (Matanova, 2001).
Terminus - disgrāfija, diskalkulija un dispraksija speciālisti lieto arī, lai definētu grūtības
dažās konkrētās mācīšanās jomās.

Iekļaujošā izglītība pamatojoties uz rīkojumu par iekļaujošo izglītību saskaņā ar Bulgārijas
Izglītības un zinātnes ministriju (2017) ir “katra bērna vai studenta izpratnes, pieņemšanas un
atbalsta process, pamatojoties uz viņu vajadzībām, un visu bērnu un skolēnu vajadzību

https://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_disability
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dažādošana, aktivizējot un iekļaujot resursus, kuru mērķis ir novērst visu šķēršļus studiju un
mācīšanās procesā un iespēju nodrošināšanu bērnu un skolēnu attīstībai un līdzdalībai visos
sabiedrības dzīves aspektos ” (II iedaļa, 3. panta 1. punkts). Pastāv dažādi iekļaujošās
izglītības veidi (Radulovs&Tzvetkova, 2013; Tzvetkova-Arsova, 2014, 2018):

1. Fiziskā iekļaušana - Šī visvienkāršākā iekļaušanas forma paredz, ka skolēni ar
speciālajām vajadzībām fiziski atrodas vispārējā klasē. Tiek uzskatīts, ja skolēni ar
speciālajām vajadzībām un bez tām būs kopā vienā klasē, starp viņiem notiks saziņas
un socializācijas procesi. Tomēr reālu garantiju, ka tā notiks, nav.

2. Sociālā iekļaušana - tiek pieņemts, ka skolotāji, skolotāju palīgi, vecāki un citi skolas
darbinieki organizē un atvieglo skolēnu ar īpašām vajadzībām saziņu un socializāciju
ar saviem klasesbiedriem, veicinot mijiedarbību.

3. Iekļaujošā izglītība - šī ir augstākā un sarežģītākā iekļaušanas forma. Tā ir balstīta uz
fiziskām un sociālām formām. Tajā skolēni ar un bez speciālajām vajadzībām mācās
kopā tos pašus mācību priekšmetus, lai gan viņi, iespējams, neapgūst vienu un to pašu
mācību materiālu vai arī tas notiek ne vienā līmenī.

Mūsdienu izglītības galvenais mērķis ir īstenot visas iekļaušanas formas skolēniem ar īpašām
izglītības vajadzībām vispārizglītojošās skolās.

b/ Turcija

Skolēni ar mācīšanās traucējumiem Turcijā turpina izglītību iekļaujošās klasēs un speciālās
izglītības un rehabilitācijas centros (Deniz, 2019). Tiek īstenoti noteikumi un atbalsta
pasākumi attiecībā uz apmācībām par mācīšanās traucējumiem un diagnostikas procesiem.
Noteikumi tiek publicēti konkrētā formā, pārkārtojot tos atbilstoši mainīgajām vajadzībām.
1962. gadā pirmo reizi publicētajā regulējumā netika veikta klasifikācija personām ar īpašām
izglītības vajadzībām, savukārt skolēni ar īpašām vajadzībām 1968. gadā publicētajā regulā
tika iedalīti kategorijās. Taču starp šīm kategorijām nebija izteiktu īpašu mācīšanās grūtību.
(MEB, 1962; MEB, 1968). 1975. gadā, lai gan pirmo reizi tika lietots termins īpaša mācīšanās
traucējumi, definīcijās tika iekļautas tādas grūtības kā lasīšana, rakstīšana un zīmēšana (MEB,
1975). Līdz mūsdienām īpašu mācību grūtību definīcijas ir paplašinātas atbilstoši vajadzībām,
un šajās publikācijās izmantoti līdzīgi termini (MEB, 1985; MEB, 2000; MEB, 2006; MEB,
2012; MEB, 2018). Saskaņā ar publicētajiem noteikumiem īpaši mācīšanās traucējumi tiek
definēti kā “speciālā izglītība un atbalsts klausīšanās, runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas,
pareizrakstības, koncentrēšanās vai matemātisku darbību dēļ, kas rodas vienā vai vairākos
informācijas izguves procesos, kas nepieciešami, lai izprastu un izmantotu valodu rakstiski
vai mutiski. Persona, kurai nepieciešams izglītības pakalpojums ” (MEB, 2012). Mācīšanās
grūtības Turcijā veiktajos pētījumos līdz mūsdienām; Lai gan to lieto ar tādiem terminiem kā
mācīšanās traucējumi, specifiski mācīšanās traucējumi, tas ir definēts arī kā personas, kurām
ir grūtības lasīt, rakstīt un veikt matemātiskas darbības (Görgün&Melekoğlu, 2019; Özkardeş,
2013).

c/ Lietuva

Lietuvā ir skaidri nošķirti termini “mācīšanās traucējumi” un “mācīšanās grūtības” (LR
Švietimo ir mokslo ministrija, LR Sveikatosapsaugos ministrija un LR sociinėsapsaugos ir
darboministroįsakymas Nr. V-1265/V-685/A1-317, priimtas 2011 m. liepos 13 d.).

Mācīšanās traucējumi
 Intelekta traucējumi
 Redzes traucējumi
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 Dzirdes traucējumi
 Kustību traucējumi
 Attīstības traucējumi (bērnības autisms, Aspergera sindroms, Retta sindroms)

Mācīšanās traucējumi
 Vispārēji mācīšanās traucējumi
 Specifiski mācīšanās traucējumi:
 Lasīšanas traucējumi
 Rakstīšanas traucējumi
 Aritmētiskās mācīšanās traucējumi
 Neverbālās mācīšanās traucējumi
 Emocionālās uzvedības grūtības:

 Aktivitātes/uzmanības traucējumi
 Darbības traucējumi
 Uzmanības traucējumi
 Aktivitātes un uzmanības traucējumi
 Uzvedības traucējumi
 Emocionālie traucējumi

Valodas traucējumi

Mācīšanās grūtības - Īslaicīgas grūtības, kas rodas veselības problēmu, emocionālu krīžu
utt. dēļ.

d/ Polija

Polijā termini "traucējums" un "īpašas izglītības vajadzības" nav sinonīmi, un tos nevar lietot
savstarpēji aizstājot. Polijas izglītības sistēma atzīst faktu, ka skolēnu vajadzības var atšķirties,
un dažos gadījumos viņiem var būt nepieciešama īpaša skolotāju pieeja gan tad, ja to izraisa
noteiktas invaliditātes, gan arī tad, ja to nav (Bartnikowska&Antoszewska, 2017).

Polijā ir daudzas privātskolas, kas atbalsta skolēnus ar mācīšanās traucējumiem. Tādas skolas
ir Varšavā, Krakovā, Poznaņā, Vroclavā, Lodzā, Gdaņskā, Ščecinā, Bidgoščā, Ļubļinā un
Žešovā. Dažas Polijas skolas nodrošina pilna laika atbalstu skolēniem ar mācīšanās
traucējumiem, izmantojot īpašu klasi vai programmu. Citi nodrošina nepilna laika atbalstu,
izmantojot pielāgotas klases. Jebkurš variants der gan starptautiskiem, gan vietējiem
skolēniem ar vienu vai vairākiem mācību traucējumiem vai īpašām vajadzībām.

Polijā ir daudz dažādu privāto un nevalstisko skolu. Tas ietver skolas ar mācīšanās
traucējumiem (un citas skolas skolēniem ar īpašām vajadzībām). Ir privātās skolas skolēniem
ar mācīšanās traucējumiem visos līmeņos - pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā un augstskolā.
Šīs skolas sniedz atbalstu skolēniem ar dažādiem mācību traucējumiem. Viņi to dara,
izmantojot rūpīgi izstrādātas instrukcijas un specializētas programmas. Tālāk ir aprakstīti daži
no galvenajiem šo skolu un programmu veidiem.

Skolas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem: Tās ir patstāvīgas skolas bērniem ar
mācīšanās traucējumiem (gan dienas, gan internātskolas), kurās 100% skolēnu ir ar mācīšanās
traucējumiem. Tās nodrošina pilna laika atbalstu skolēniem ar vienu vai vairākiem mācīšanās
traucējumiem. Apmācīti skolotāji un darbinieki koncentrējas uz vides pielāgošanu šiem
skolēniem. Šajās skolās parasti ir arī daudz īpašu resursu, piemēram, papildu atbalsta
personāls, tehnoloģiskie palīglīdzekļi, kā arī konsultāciju un apmācību programmas. Dažas no
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šīm skolām koncentrējas uz vienu vai vairākiem konkrētiem mācīšanās traucējumiem, bet
citas piedāvā atbalstu lielākajai daļai vai visiem traucējumiem.

Īpašas klases: Šīs ir skolas, kurās ir vismaz viena atsevišķa klase, kur 100% skolēnu ir
mācīšanās traucējumi. Šeit nodarbības notiek līdzās parastajām nodarbībām. Parasti šīs
nodarbības nodrošina pilna laika atbalstu skolēniem ar vienu vai vairākiem mācīšanās
traucējumiem. Viņiem parasti ir skolotāji, kas izgājuši specializētu apmācību kursu. Darbojas
arī papildu atbalsta personāls.

Nepilna laika klātienes klases: Tās ir skolas ar speciālās izglītības klasēm, kurās skolēni
saņem atbalstu nepilna laika klātienē. Šajās skolās mācās skolēni, kuri tiek periodiski izņemti
no parastās klases, lai saņemtu specializētu atbalstu viņu mācīšanās traucējumu gadījumā. Šīs
speciālās izglītības nodarbības var notikt jebkurā vietā vienreiz nedēļā līdz pat vairākām
reizēm dienā. Šis modelis ir paredzēts, lai papildinātu un pastiprinātu mācības, kas tiek
organizētas parastajā klasē.

Skolas ar atbalstu klasē: Dažās skolās nav mācīšanās traucējumu klases vai nepilna laika
speciālās izglītības klases, tomēr tās nodrošina atbalstu. Šajās skolās skolotāji nodrošina
atbalstu skolēniem ar mācību traucējumiem vispārizglītojošajās klasēs. Tas tiek darīts, veicot
pielāgojumus klasē, piemēram, dodot vairāk laika testiem vai uzdevumiem vai veicot
izmaiņas, piemēram, mainot mācību programmu vai pakāpes skolēniem ar mācību
traucējumiem.

e/ Latvija

Mācīšanās traucējumi ir neiroloģiski traucējumi, kas ietekmē smadzeņu spēju saprast,
atcerēties vai nodot informāciju. Šie traucējumi ir saistīti ar nevienmērīgu smadzeņu
nobriešanu - dažas spējas attīstās lēnāk vai nepietiekami, kas apgrūtina mācīšanos. Mācīšanās
traucējumi nav garīgi traucējumi. Patiesībā šos traucējumus bieži ir grūti pamanīt, jo bērnu
intelekts var būt no mērena līdz izcilam. Eksperti uzskata, ka šie traucējumi patiesībā ir daudz
biežāk sastopami un daudzi bērni neapmeklē skolu tik labi, kā varētu, jo nav diagnosticēti
mācīšanās traucējumi. Mācīšanās traucējumi nepazūd, tie saglabājas visu mūžu - tie ir
noturīgi un saglabājas arī bērniem kļūstot pieaugušiem.

Mācīšanās traucējumu izpausmes:
Mācīšanās traucējumus raksturo informācijas apstrādes grūtības, kas ietekmē mācīšanās
pamatprasmes.
 Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem raksturīga neatbilstība starp normālu intelektu un
vājiem sasniegumiem. Tāpēc vispirms jāpievērš uzmanība tam, vai bērna panākumi atbilst
viņa intelektam.
Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem var būt sliktas lasīšanas un rakstīšanas prasmes un
grūtības atrisināt matemātiskas darbības.
Šiem skolēniem parasti ir nepieciešams vairāk laika, lai apstrādātu informāciju, kas nozīmē,
ka domāšanas procesi ir lēnāki vai atšķiras no citiem bērniem.

Mācīšanās grūtības var izraisīt arī visu kognitīvo spēju samazināta vai aizkavēta attīstība, kad
bērns spēj iegūt zināšanas un prasmes tikai nepilnīgā vai pamata līmenī atbilstoši izglītības
standartam un lai to izdarītu, bērnam ir nepieciešama individuāla un īpaši pielāgota
pedagoģiskā palīdzība. Vecāki bieži vien nevar atpazīt šāda veida attīstības traucējumus, jo
tos var atklāt tikai speciālisti - psihologs, psihiatrs, logopēds, skolotājs. Šī palīdzība ir
visefektīvākā bērnam ar attīstības traucējumiem pirmsskolas un jaunākā skolas vecumā.
Mācīšanās grūtības var rasties arī emocionālu pārdzīvojumu rezultātā - stress, konflikti
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ģimenē, nepietiekama aprūpe vai vecāku klātbūtne, pārmērīga aprūpe, vardarbība, ilgstošas
veselības problēmas, kas apgrūtina iekļaušanos vienaudžu vidū un mācīšanās ritmos, negatīvi
ietekmē pašapziņu. Mācīšanās grūtības var būt saistītas ar nepietiekamu bērna gribas un
motivācijas attīstību, ko var izraisīt garīgās veselības traucējumi, nepietiekama audzināšana,
visatļautība un robežu trūkums attieksmē pret bērniem, negatīva ģimenes attieksme pret skolu
un izglītību.

Pamatojoties uz Latvijas Nacionālo izglītības likumu kopš 2020. gada 1. septembra, īpašās
pamatizglītības programmas skolēniem ar fiziskiem traucējumiem, somatiskām saslimšanām,
valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem ir jāīsteno vispārējās (vispārizglītojošās)
skolās speciālu klašu vai skolu grupu veidā, kā arī integrējot speciālās izglītības skolēnus
vispārizglītojošās klasēs.

1.3. MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMU CĒLOŅI

Mācīšanās traucējumu cēloņi vēl nav labi izpētīti, taču eksperti, lai gan nav vienisprātis,
piekrīt, ka nav neviena faktora, ko varētu minēt kā vienīgo mācīšanās grūtību cēloni. Starp
iespējamiem iemesliem tiek uzskaitīts kreisās smadzeņu puslodes briedums, centrālās nervu
sistēmas darbības traucējumi, uztveres traucējumi vai problēmas ar informācijas apstrādi.

1.3.1. Iedzimtība un ģenētika

Bieži bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, ir vecāki un/vai brāļi un māsas, kuriem ir
tādas pašas grūtības. Tomēr ir arī daudzi gadījumi, kad bērniem ir tā saucamās “spontānās
mutācijas” (kas nozīmē, ka problēma netiek novērota nevienā no vecākiem), kas var izraisīt
dažāda veida un dažāda smaguma attīstības traucējumus ieskaitot mācīšanās traucējumu
pakāpi (Johnson, B., 2017). Daži pētījumi (McRaeetal., 2017) norāda, ka aptuveni 0,33%
bērnu ir šādas spontānās mutācijas. Cits resurss (Walsh, 2017) kā piemēru norāda, ka kļūda
CDK13 gēnā ietekmē bērnu mācīšanās un komunikācijas prasmes.

1.3.2. Neiroloģiskie cēloņi

Daudzus gadus tika uzskatīts, ka mācīšanās grūtības ir saistītas ar problēmām konkrētā
smadzeņu zonu attīstībā. Bet daži jaunākie pētījumi mainīja šo teoriju, liekot domāt, ka
mācīšanās problēmas rodas no sliktas savienojamības starp dažādām smadzeņu zonām.
Bērniem, kuriem ir slikta korelācija starp dažādiem smadzeņu reģioniem, visticamāk, ir
mācīšanās grūtības, teikts vienā no jaunākajiem Kembridžas universitātes pētījumiem
(Siugzdaiteetal., 2020). Saskaņā ar izdarītajiem secinājumiem, ko pētījumos konstatējis
Doktors DunkansAstle "Centrmezgliem ir galvenā loma informācijas apmaiņā starp smadzeņu
zonām." (ScienceDaily, 2020).

Patiesībā pirms gadsimta Samuels Ortons bija pirmais, kas saskatīja saistību starp korelācijas
nepietiekamu attīstību starp divām smadzeņu puslodēm kā galveno lasīšanas grūtību cēloni.

1.3.3. Kognitīvie cēloņi

Mācīšanās grūtības attiecas uz “traucējumiem mācību prasmju apguvē vai attīstīšanā skolas
vecuma bērniem, kuriem ir piemērotas mācīšanās iespējas vides, psiholoģisku un kvalitatīvu
iemeslu dēļ, kas izpaužas kā slikti akadēmiskie sasniegumi vai no tā izrietošās atzīmes. ”
(Reis, Baum&Burke, 2014).

https://en.wikipedia.org/wiki/Developmental_disorder
https://en.wikipedia.org/wiki/CDK13_(gene)
https://www.neuroscience.cam.ac.uk/directory/profile.php?Duncan.Astle
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Kad mēs runājam par kognitīvajām funkcijām, kas var radīt mācīšanās grūtības, tās saistītas ar
runas attīstību, atmiņas prasmēm, uzmanības aspektiem un ātrumu, kādā bērns apstrādā
informāciju.

Darba atmiņa un ilgtermiņa atmiņa ir īpaši svarīgas mācību procesā. Problēmas ar darba
atmiņu var ietekmēt bērna spēju ievērot norādījumus, tikt galā ar daudzpakāpju norādījumiem,
ātri apstrādāt informāciju utt. Tas ietekmē arī tādu pamatprasmju apguvi kā lasīšana un
rakstīšana. No otras puses, ilgtermiņa atmiņas problēmas var radīt grūtības atcerēties
informāciju, tikt galā ar secīgumu, sakārtot domas un idejas un spēt tās skaidri (gan mutiski,
gan rakstiski) paust. Darbību organizēšana (īpaši uzdevumu izpilde, kas prasa vairāk nekā
divus soļus), kā arī aprēķini vai to veikšana pareizā secībā (saskaņā ar matemātikas
noteikumiem) var būt problemātiska.

Uzmanībai ir arī ļoti svarīga loma mācībās, jo tā ietekmē bērna spēju izpildīt uzdevumu
noteiktā laikā un pienācīgā kvalitātē. Saskaņā ar Dž.R. Andersonu, uzmanība ir uzvedības un
kognitīvs process, kurā notiek selektīva koncentrēšanās uz noteiktu informācijas aspektu,
ignorējot atlikušo, nevajadzīgo daļu. (Andersons, 2004)

Uzmanība sastāv no vairākām galvenajām sastāvdaļām, no kurām trīs ir ļoti nozīmīgas
mācībās: koncentrēšanās (spēja apzināti koncentrēt uzmanību uz objektu, tā sastāvdaļām,
spēja izprast uzdevumu), ilgtspējība (cik ilgi cilvēks var saglabāt savu uzmanību tās sākotnējā
līmenī) un pārslēgšana (iespēja vajadzības gadījumā pārvietot fokusu no viena objekta uz
citu).

1.4. IETEKME

1.4.1. Akadēmiskā joma

Disleksija ir traucējums, kas galvenokārt ietekmē spēju lasīt un rakstīt. Tādējādi tā rada
grūtības valodas aspektā, kas ir būtiska mācīšanās sastāvdaļa- tiek ietekmēta informācijas
apstrādē, radot plaisu starp prasmēm un spējām, kur svarīgi faktori ir vecums un akadēmiskais
sniegums (Castejón&Navas, 2011). Tajā pašā laikā disleksija ietekmē ne tikai mācīšanos, bet
arī visus cilvēka ikdienas dzīves aspektus (Riddick, 2009).

Lasīšana ir sarežģīts process, kura mehānismi vērotājam lielā mērā nav redzami (Māls, 1991,
2005, 2009) un joprojām nav izprasti. Ir daudz publikāciju, kurās autori iepazīstina ar
dažādiem procesa modeļiem, kuros aprakstīts, kā bērni mācās lasīt: daži no tiem aplūko
izpratni (Spiro, Coulson, Feltovich& Anderson, 1994; Anderson, 2003; Ruddell&Unrau,
2004), citi apsver vārdu atpazīšanu (Adams, 1990), citi koncentrējas uz skolēnu attieksmi
(Mathewson, 1994) vai skolēnu tekstpratības spēju (Rosenblatt, 2004). Neatkarīgi no tā, kurš
lasīšanas apguves modelis tiks ievērots, ir daudz prasmju, kas bērnam jāattīsta pietiekami labā
līmenī jau ilgi pirms skolas gaitu uzsākšanas. Lai šis process noritētu nevainojami, bērnam ir
jābūt labai acu muskuļu koordinācijai (lai acis varētu sekot teksta līnijām), labai telpiskajai
orientācijai (burtu un vārdu interpretēšanai), labi attīstītai atmiņai (vizuālajai, dzirdes un
darba). Procesam nepieciešamas ir arī tādas prasmes kā secīgums, labas zināšanas un izpratne
par teikuma struktūru un gramatiku; spēja klasificēt un analizēt, utt. Turklāt ir jāpiemin, ka
lasīšana nav tikai spēja pareizi atšifrēt vārdus; otrs ļoti svarīgais lasīšanas aspekts ir izpratne.
Izpratne ir “spēja saprast rakstiskā veidā sniegto informāciju” (Keith, Foorman, Perfetti,
Pesetsky&Seidenberg, 2001). Lai sasniegtu labu lasīšanas izpratnes līmeni, ir nepieciešams
pareizi atšifrēt vārdus un izveidot saikni starp tekstu un iepriekšējām zināšanām. Citiem
vārdiem sakot, izpratne ir "radošs, daudzšķautņains process", kas ir atkarīgs no četrām
valodas prasmēm: fonoloģija, sintakse, semantika, un pragmatika (Tompkins, 2011) .

https://en.wikipedia.org/wiki/Theoretical_linguistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Pragmatics
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Uztveres, telpiskās orientācijas, atmiņas un/vai uzmanības trūkuma gadījumā ļoti iespējams,
ka gados jaunajam skolēnam būs problēmas ar labas lasīšanas tehnikas apguvi, un arī
lasīšanas izpratnes līmenis būs zemāks. Tā rezultātā bērns neizjutīs lasīšanas prieku. Ja
papildus tam viņš nespēj uzlabot lasīšanas tehniku un/vai izpratni, neskatoties uz viņa
centieniem, viņš ļoti drīz zaudēs interesi un motivāciju lasīt.

Lasīšanas un rakstīšanas procesi ir cieši saistīti, kas izskaidro faktu, ka vairumā gadījumu, kad
ir grūtības lasīt, tiek ietekmēta arī rakstīšana. Runājot par problēmām, kas saistītas ar
rakstīšanu, mēs izceļam divus aspektus: pareizrakstību un rokrakstu. Dažās valstīs termins
“disgrāfija” tiek izmantots, lai skaidrotu grūtības abos aspektos. Citās valstīs tiek lietoti divi
dažādi termini: “disortogrāfija” (specifiski pareizrakstības traucējumi) un “disgrāfija”
(problēmas, kas saistītas ar rokrakstu). Neatkarīgi no tā, kura definīcija tiek izmantota, ir
svarīgi zināt, ka slikts rokraksts un pareizrakstības problēmas ne vienmēr ir piepūles un
centības trūkums. Tiek pieņemts, ka pat ja līdz pamatskolas beigām skolēnam ar disleksiju ir
izdevies iemācīties lasīt un rakstīt, ļoti bieži daudzas problēmas, ar kurām viņš saskaras
sākotnējā lasīšanas un rakstīšanas procesā, joprojām tiek novērotas vidusskolas posmā.

Diezgan bieži lasīšanas un rakstīšanas grūtības pavada grūtības ar rēķināšanu un matemātiku
(diskalkulija). Diskalkulija ir mācīšanās traucējumi, kas pasliktina indivīda spēju apgūt ar
skaitļiem saistītus jēdzienus, veikt precīzus matemātiskos aprēķinus, matemātisku problēmu
risināšanu un veikt citas matemātikas pamatdarbības (American Psychiatric Association,
2018). Dažādos pētījumos minēts atšķirīgs procents - no 30 līdz 70% skolēnu ar mācīšanās
traucējumiem saskaras ar grūtībām matemātikā (piem., Bādians, 1999; Kovasetal., 2007;
Landerl& Moll, 2010; Vaits, Mofits un Silva, 1992). Grūtības matemātikā sagādā arī aptuveni
11% bērnu ar UDHS (Soares&Patel, 2015). Daudzi autori (piemēram, DeSmedt&Boets,
2010; Göbel, Watson, Lervåg&Hulme, 2014; Simmons&Singleton, 2008; Träff&Passolunghi,
2015) uzskata, ka ar matemātiku saistītās problēmas var attiecināt uz fonoloģisko procesu
trūkumiem (kas arī ir viena no vissvarīgākajām lasītprasmes apgūšanas sastāvdaļām).
Visbiežāk sastopamās grūtības, kas saistītas ar diskalkuliju, ir šādas:

 Grūtības apstrādāt skaitļus un daudzumus;

 Grūtības saistīt skaitļus un simbolus ar summām;

 Grūtības apgūt un atcerēties matemātiskos faktus (piemēram, reizināšanas tabulas);

 Grūtības manipulēt ar naudu un noteikt laiku utt.

Protams, lasīšanas un rakstīšanas problēmas ietekmē arī matemātiskās prasmes, it īpaši, ja
runa ir par teksta problēmām (grūtības lasīt un saprast) un/vai atbildes pierakstīšanu (ciparu
maiņa). Telpiskās orientācijas deficīts var radīt grūtības ar ģeometriju. Arī darbību veikšana ar
lieliem skaitļiem ir problemātiska, kā arī sarežģītāku skaitlisku izteiksmju risināšana, jo ir
obligāta aritmētisko darbību izpildes kārtība.

Mūsdienās, paātrinoties globalizācijai, ikvienam cilvēkam ir gandrīz obligāti jāspēj sazināties
vismaz vienā svešvalodā. Tāpēc svešvalodas apguve jau no paša sākuma tiek uzskatīta par
svarīgu izglītības sastāvdaļu. Tajā pašā laikā svešvalodas apguve var būt papildu slodze
skolēniem ar disleksiju, kuri cenšas apgūt mutvārdu un rakstiskās valodas pamatprasmes savā
dzimtajā valodā (Pērs un Reids, 2000; Simons, 2000; Lundbergs, 2002; Schneider &Crombie,
2003). Ir četras lingvistiskās pamatprasmes, kas nepieciešamas, lai apgūtu jebkuru valodu:
mutiskā izpratne, mutiskā izpausme, rakstiskā izpratne un rakstiskā izpausme. Runātprasme
sastāv no spējas izmantot skaņas, kas veido vārdus un teikumus, lai nodotu kontekstu. Lai

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3749272/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3749272/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3749272/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3749272/
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runātu, mums ir jāspēj ar īpašu mutes artikulācijas orgānu kustību palīdzību izrunāt mūsu
valodas skaņas un, lai saprastu runāto, mums jāatpazīst tās pašas skaņas visos dzirdes
stimulos, kas tiek uztverti apkārtējā vidē (Nespor, M. &Bafile, L., 2008) . Tā kā disleksija
vispirms rada grūtības lasīt un rakstīt dzimtajā valodā, ir skaidrs, ka šo prasmju attīstīšana būs
problemātiska arī svešvalodā. Problēma ir ne tikai ar jaunām skaņām (kuras nav skolēna
dzimtajā valodā), bet arī ar valodas morfoloģiskajiem un morfosintaktiskajiem aspektiem,
apgūstot jaunu vārdu krājumu (gan jauno vārdu izrunu, gan nozīmi), ar pareizrakstību,
gramatiku, pieturzīmēm; citiem vārdiem sakot - praktiski visos valodu apguves aspektos.

Ir mācību priekšmeti, kuros ir daudz jālasa un jāraksta, piemēram, vēsture, ģeogrāfija,
dabaszinības. Vājas lasīšanas prasmes, zems lasīšanas izpratnes līmenis, grūtības iegūt
informāciju un atcerēties faktus, nespēja izveidot saikni starp jauno informāciju un vecajām
zināšanām - visi šie trūkumi (novēroti skolēniem ar mācīšanās grūtībām) ietekmē viņu
mācīšanos un rezultātus. Pat priekšmetos, kas tiek uzskatīti par viegliem, piemēram, mūzika,
māksla, sports, skolēni ar disleksiju var saskarties ar dažām grūtībām. Pētījumi ir parādījuši,
ka mūzikas un valodu prasmes ir saistītas, ciktāl abas ir balstītas uz fonoloģisko uztveri, kas ir
viens no priekšnoteikumiem lasīšanas prasmju attīstīšanai (Jentschke, Koelsch&Friederici,
2005; Legg, 2009; Forgeard, 2008). No otras puses - notis, kā arī burti ir grafiski attēli, un
kognitīvie procesi, kas saistīti ar to iegūšanu, ir līdzīgi. Tāpēc bērniem ar disleksiju,
visticamāk, būs grūtības mācīties notis, mūzikas zīmes un visas to kombinācijas. Problēmas
tiem, kam ir disleksija, lasot notis (Westcombe, 2001), ietver sliktu acu, ausu un roku
koordināciju, lēnu simboliskās informācijas apstrādi, kas kļūst automātiska.

Zīmēšanas un rakstīšanas attiecības ir labi aprakstītas un izskaidrotas daudzās publikācijās
(Brittain, 1979; Gardner, 1980; Dyson, 1983). Zīmēšana un krāsošana ietekmē rokrakstam tik
svarīgo smalkās motorikas attīstību. Tesālijas Universitātes (Grieķija) pētījums parāda
zīmēšanas un rakstīšanas nozīmīgās korelācijas (Bonoti, Vlachos&Metallidou, 2005).

Bērniem ar disleksiju ir ļoti lietderīgi ne tikai aktīvi piedalīties sporta stundās, bet iesaistīties
arī sporta aktivitātēs ārpus skolas. Bet diezgan bieži šie bērni ir neveikli, nav labi koordinēti
un līdzsvaroti (Fawcett&Nicolson, 1995; Fawcett, Nicolson&Dean, 1996). Tas viņiem rada
ievērojamas grūtības pietiekami labi darboties fiziskās sagatavotības stundās, īpaši komandu
sporta veidos (basketbols, futbols u.c.). Tomēr neatkarīgi no grūtībām disleksiski bērni būtu
jāmudina sportot, jo tas palīdzēs attīstīt viņu pilno motoriku, telpisko orientāciju, spēju saprast
mutiski dotos norādījumus un tos ievērot, sekvencēšanas, organizatoriskās prasmes, iemācīt
viņiem disciplīnu un attīstīt laika pārvaldības prasmes.

1.4.2. Organizatoriskās un laika plānošanas prasmes

Praktiski visiem skolēniem ar mācīšanās grūtībām ir problēmas ar organizāciju un laika
plānošanu. Uzdevuma izpilde var aizņemt ievērojami ilgāku laiku salīdzinājumā ar
vienaudžiem/klasesbiedriem. Viņiem ir jāpieliek daudz vairāk pūļu. Ir vajadzīgs sniegt vairāk
paskaidrojumu un sniegt norādījumus soli pa solim. Tas jo īpaši attiecas uz skolas darbu.

Skolotāji un vecāki bieži nesaprot bērnu ar mācīšanās grūtībām (piemēram, disleksiju)
organizatorisko un laika vadības prasmju trūkumu. Tiek uzskatīts, ka šie bērni ir slinki,
nenobrieduši un nemotivēti. Problēmas ar laika organizēšanu un pārvaldību var izpausties
dažādos veidos un dažādās pakāpēs - grūtības apgūt pulksteni, slikta laika orientācija (jaunāki
skolēni jauc tādus jēdzienus kā "vakar - šodien", "aizvakar - dienā "pēc", utt.), nespēju
patstāvīgi sadalīt savu laiku, lai viņi varētu tikt galā ar visiem saviem uzdevumiem. Un tā kā
mācīšanās aktivitātes (īpaši tās, kurās nepieciešama lasīšana un rakstīšana) viņiem ir
sarežģītas, bērni cenšas tās atlikt, cerot, ka tā spēs izvairīties no to pabeigšanas.
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Lai pabeigtu uzdevumu, ir jāspēj sastādīt plānu, kā sasniegt vēlamo rezultātu; realizācijas
procesa laikā spēt veikt nepieciešamos grozījumus, saglabāt motivāciju, būt neatlaidīgiem un
vienlaikus ievērot termiņus. Tas viss ir ļoti grūti lielākajai daļai skolēnu ar mācīšanās
grūtībām, jo viņiem ir problēmas ar izpildvaras darbību.

Organizatoriskās un laika plānošanas prasmes cilvēkam nav iedzimtas, taču ir sagaidāms, ka
tās attīstīsies un uzlabosies, pieaugot. Bērniem ar mācīšanās grūtībām ir atšķirīga laika
uztvere. Tāpēc šīs prasmes ir mērķtiecīgi jāmāca un jāattīsta.

1.4.3. Emocionālie un uzvedības aspekti

Semjuels Torrejs Ortons (1879–1948) bija Amerikāņu ārsts kurš aizsāka pētījumu par
mācīšanās traucējumiem. Viņš pārbaudīja cēloņus un ārstēšanu saistībā ar disleksiju. Viņš
ieteica mācības, kas bija balstītas uz vairākām sajūtām, tādējādi liekot darboties abām
smadzeņu puslodēm. Viņš bija pirmais, kurš pētīja mācīšanās grūtību (un jo īpaši disleksijas)
emocionālos aspektus. Saskaņā ar Ortona pētījuma rezultātiem “lielākā daļa pirmsskolas
vecuma bērnu, kuriem vēlāk rodas mācīšanās grūtības, labi pielāgojas videi, viņiem ir laba
pašcieņa un viņi jūtas laimīgi. Emocionālās problēmas sākas pēc tam, kad bērns sāk iet
skolā.” (Orton, 1937) Neskatoties uz to, ka daudziem bērniem ar mācīšanās grūtībām intelekts
ir vidējā (vai pat virs vidējā) līmenī, viņu akadēmiskie rezultāti ir tālu no skolotāju un vecāku
cerībām. Ja mēs runājam par pieaugušajiem ar mācīšanās grūtībām, mēs varam sagaidīt, ka
viņi sapratīs savu grūtību iemeslus un meklēs un atradīs dažas stratēģijas, kas palīdzēs tikt
galā ar situāciju. Bet, kad runa ir par 7-8 gadus veciem bērniem, šāda izpratne viņiem nav
iespējama. Viņi jūtas apjukuši un neapmierināti, redzot, ka viņu pūles nenoved pie gaidītajiem
rezultātiem, savukārt klasesbiedri sasniedz labākus rezultātus ar mazākām pūlēm un ieguldīto
laiku.

Nepietiekami sasniegumi un neveiksmes sajūta, ko piedzīvo bērni ar mācīšanās grūtībām,
izraisa zemu pašvērtējumu, negatīvi ietekmē pašapziņu un izraisa demotivāciju. Runājot par
uzvedības iezīmēm, mācīšanās grūtības ietekmē bērnu personību - viņi ir kautrīgi, bieži ir
izolēti no grupas/klases aktivitātēm, viņiem ir grūtības iegūt draugus un uzturēt attiecības, var
sastapties ar vardarbību... Nemiers, dusmas, neapmierinātība, ko izjūt bērni ar mācīšanās
grūtībām, bieži izraisa emocionālas un uzvedības problēmas, kas dažkārt ir nopietnākas nekā
pašas mācību grūtības.

1.5. DIAGNOSTIKA

Mācīšanās traucējumu smaguma pakāpe ir atšķirīga. Tā traucē apgūt vai lietot vienu vai
vairākus no šiem: mutvārdi - klausīšanās prasmi, runātprasmi, izpratni; lasīšana - dekodēšanu,
fonētiskās zināšanas, vārdu atpazīšanu, raitumu un izpratni; rakstīšana- rakstu valodu,
pareizrakstību, raitumu; matemātika - rēķināšanu, problēmu risināšanu, pamatprasmes
(Amerikas mācīšanās traucējumu asociācija/LDA).

Mācīšanās traucējumu definīcija parasti balstās uz trim pieņēmumiem: neviendabīgums,
atstumtība un neatbilstība. Pieņēmums par neviendabīgumu ir tāds, ka mācīšanās traucējumi
ir specifiski un atšķiras pēc fenotipiskām definīcijām un intervences prasībām. Taču daži
autori (piemēram, Fletcher, Lyon, Fuchs&Barnes, 2006) uzskata, ka tos nevar definēt ar vienu
visaptverošu jēdzienu. Viņi iesaka skolotājiem pārraudzīt skolēnu sasniegumus vārdu
atpazīšanā, lasīšanas spēju attīstībā, matemātikas prasmju apguvē un pareizrakstībā.
Izslēgšanas kritērijs paredz, ka bērniem ar mācību traucējumiem ir negaidīti vāji sasniegumi,
un viņu vajadzības pēc iejaukšanās atšķiras, salīdzinot ar bērniem, kuru sasniegumi ir zemi

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_of_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Physician
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_disability
https://en.wikipedia.org/wiki/Dyslexia
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garīgās atpalicības, maņu traucējumu, emocionālo traucējumu, sociālo, ekonomisko vai
kultūras faktoru dēļ (Liona, Flečers un Bārnss, 2003).

Daudzās definīcijās neatbilstība starp personas spējām un sasniegumiem ir minēta kā viens no
galvenajiem kritērijiem. Par to ir plaši debatēts (Francesetal., 2005; Lyonetal., 2001).
Neskatoties uz to, ka neatbilstības komponenta pamatotība un ticamība ir maz atbalstīta, tā
lielā mērā ir veidojusi pašreizējo koncepciju un praksi identificēt mācīšanās traucējumus
(Grigorenko, 2008).

Saskaņā ar lielāko daļu definīciju intelektu veido loģiskās spriešanas, problēmu risināšanas,
kritiskās domāšanas un pielāgošanās prasmes (Zīgels, 1999) . IQ testi vairumā gadījumu
sastāv no verbālām un veiktspējas sadaļām, un tos joprojām plaši izmanto mācību traucējumu
diagnostikā, lai pārbaudītu neatbilstības līmeni starp cilvēka intelektu (potenciālu) un viņa
sasniegumiem. Verbālās skalas testos būtisks vērtēšanas aspekts ir vārdu krājums, izteiksmīgā
valoda un atmiņas prasmes, savukārt veiktspējas skalā vizuāli telpiskās spējas, smalkā
motorika, koordinācija, uztveres prasmes un dažos apakštestos ātrums. (Zīgels, 1989) . Kā
pareizi norāda Zīgels, IQ testi lielākoties mēra, ko cilvēks iriemācījies, nevis to, ko viņš vai
viņa ir spējīgs darīt nākotnē (viņa potenciāls) (Zīgels, 1999) . Pēc šī paša autora domām, tā kā
cilvēkiem ar mācību traucējumiem ir trūkumi vienā vai vairākās IQ testu daļās (atmiņa,
valoda, smalkā motorika utt.), kuru rezultāti būs zemāki nekā cilvēkiem bez mācību
traucējumiem, lai gan viņiem abiem var būt vienādas domāšanas un problēmu risināšanas
prasmes. Citiem vārdiem sakot, zemāks IQ rādītājs var būt mācīšanās traucējumu rezultāts un
var nepietiekami novērtēt indivīda ar mācīšanās traucējumiem patieso inteliģenci (Siegel,
1989).

Pamatojoties uz jau teikto, bērna novērtējumā, ja ir aizdomas par mācīšanās traucējumiem,
jāietver ne viens tests, bet virkne testu, novērtējumu un interviju, ko veic speciālists (vai
speciālistu grupa), lai novērtētu visu iespējamā deficīta jomās. Iekļauti arī kognitīvie,
sasniegumu un psiholoģiskie testi. Specializētie testi atšķiras atkarībā no bērna vecuma un
problēmām. Kognitīvās pārbaudes mērķis ir identificēt galvenās prasmes, piemēram,
apstrādes ātrumu, dzirdes un vizuālo apstrādi, domāšanas un spriešanas spējas utt.
Sasniegumu pārbaude novērtē spējas tādās akadēmiskās jomās kā lasīšana (tehnika un
izpratne), rakstīšana (domu un ideju pareizrakstība un organizēšana rakstiski), matemātika
(aprēķināšana un spriešana), mutvārdu/verbālās spējas. Vērtēšanas procedūra var ietvert arī
testus, kas saistīti ar atmiņu un uzmanības prasmēm. Ļoti svarīga novērtējuma daļa ir intervija
ar vecākiem, lai iegūtu vairāk informācijas par bērna izcelsmi (fizisko, emocionālo un
psiholoģisko attīstību, veselību), ģimeni un skolu vidi, papildu aktivitātēm mācību
programmā, interesēm, stiprajām pusēm un grūtībām utt. Speciālists, kurš veic novērtēšanu,
var arī nolemt intervēt bērna skolotāju, lai iegūtu papildu informāciju par bērna sniegumiem
un uzvedību klasē.

2. SPECIFISKI MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMI

Ir dažādas mācīšanās traucējumu klasifikācijas, taču šeit mēs aplūkosim tikai divas no tām: 1/
klasifikācija pēc informācijas apstrādes stadijas un 2/ klasifikācija pēc grūtības jomas.

2.1. KLASIFIKĀCIJA PĒC INFORMĀCIJAS APSTRĀDES POSMIEM
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Saskaņā ar šo klasifikāciju ir četri mācīšanās traucējumu veidi atkarībā no tā, kurā posmā
rodas problēmas ar informācijas apstrādi. (Nacionālais izplatīšanas centrs bērniem ar
invaliditāti (NICHY). Izglītības attīstības akadēmija (AED), 2004) .

2.1.1. Ievade

Galvenie kanāli, caur kuriem cilvēks uztver informāciju, ir vizuālie un dzirdes. Kad tiek
traucēta indivīda vizuālā un/vai dzirdes uztvere, tiek novērotas dažas ļoti specifiskas grūtības.
Ja trūkumi ir redzes uztverē, bērns, iespējams, nevar atpazīt priekšmeta formu, pozīciju un/vai
izmēru. Var novērot arī problēmas ar secību. Dzirdes uztveres problēmu gadījumā bērnam,
visticamāk, būs grūtības ar dzirdes diferenciāciju un diskrimināciju, kā arī konkurējošu skaņu
skrīningu, lai atšķirtu svarīgo un koncentrētos uz to (piemēram, paziņojums trokšņainā vidē,
piemēram, vilciena stacija).

2.1.2. Integrācija

Šis ir informācijas apstrādes posms, kad uztvertā informācija (ievade) tiek analizēta,
klasificēta, salīdzināta, ievietota secībā un sasaistīta ar iepriekšējām zināšanām. Ja bērnam
šajā posmā ir problēmas, viņam būs grūti iegaumēt secīgu informāciju (piemēram, nedēļas
dienas, gada mēnešus), integrēt jauno informāciju tajā, ko viņš jau zina, izstāstīt stāstu
hronoloģiskā secībā, atcerēties faktus utt. Vājš vārdu krājums ir arī viena no pazīmēm, kas
norāda uz problēmām šajā informācijas apstrādes posmā.

2.1.3. Glabāšana

Šis posms ir tieši saistīts ar visiem atmiņas veidiem (vizuālo, dzirdes, darba atmiņu, īstermiņa
un ilgtermiņa atmiņu, semantisko atmiņu utt.). Ja bērnam tiek novēroti atmiņas traucējumi,
tad var sagaidīt, ka šādam bērnam būs nepieciešams vairāk laika un daudz vairāk atkārtojumu,
lai apgūtu jaunu materiālu; automatizācijas process ir ļoti lēns un dažkārt diez vai iespējams
(ļoti labi redzams, kad bērns mēģina apgūt reizināšanu vai iemācīties dzejoli). Tas var
ietekmēt arī bērna pareizrakstības prasmes.

2.1.4. Izvade

Šis ir pēdējais informācijas apstrādes posms, kurā uztvertā, integrētā un uzglabātā informācija,
kas tiek interpretēta, izmantojot runu, rakstīšanu, zīmēšanu, žestus un citus saziņas līdzekļus.
Ja dažos iepriekšējos posmos ir deficīts, bērnam nebūtu iespējams pareizi un pilnībā
interpretēt informāciju. Šādā gadījumā bērnam būs grūtības sarunvalodā (stāstīt stāstu,
atbildēt uz atvērtajiem jautājumiem, piedalīties diskusijās par kādu tēmu utt.). Vairumā
gadījumu radīsies arī problēmas ar rakstu valodu. Turklāt, ja indivīdam ir problēmas ar
motoriskajām prasmēm (ja tās ir nepietiekami attīstītas), tas radīs motorikas problēmas. Šāds
bērns būs neveikls, viņam būs grūtības skriet, kāpt, lēkt, spēlēties ar bumbu, piedalīties
komandu spēlēs. Ja smalkā motorika nav pietiekami labi attīstīta, tad bērnam būs problēmas
ar krāsošanu, griešanu, kurpju auklu sasiešanu, pogām (to var novērot kopš pirmsskolas
vecuma) un rokrakstu (kad viņš uzsāk skolas gaitas).

2.2. KLASIFIKĀCIJA PĒC GRŪTĪBU JOMAS

2.2.1. Disleksija

Īsumā - disleksija ir īpašs mācīšanās traucējums, kas saistīts ar lasīšanas grūtībām un ietekmē
arī rakstīšanu. Cilvēkiem ar disleksiju intelekts parasti ir vidējā vai virs vidējā līmenī, un,
neskatoties uz grūtībām, ja problēma tiek savlaicīgi atklāta un adekvāti risināta, viņi var
sasniegt ļoti labus akadēmiskos rezultātus.
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Disleksija ir diezgan plaši izplatīts stāvoklis. Saskaņā ar dažiem resursiem indivīdu skaits ar
disleksiju ir no 10% (Lielbritānijas disleksijas asociācija) līdz 16% (Disleksija Darbībā). Pēc
starptautiskās disleksijasorganizācijass (DyslexiaInternational) (2017) datiem: 5-10%
pasaules iedzīvotāju, savukārt citi pētījumi (Sprenger-Charolles&Siegel, 2016) liecina, ka šis
skaitlis ir aptuveni 17% pasaules iedzīvotāju.

2.2.2. Disgrāfija

Disgrāfiju var definēt kā pareizrakstības grūtības un/vai grūtības rakstiski izteikt domas un
idejas. Šie traucējumi ietekmē cilvēka pareizrakstibas un rakstības prasmes. Bērniem
traucējumi parasti parādās, kad viņi sāk apgūt rakstīšanu, taču ir dažas pazīmes, kas ļauj
speciālistiem paredzēt iespējamās rakstīšanas problēmas, kad bērns sāk iet skolā. Disgrāfija
var izpausties dažādos veidos - nepareizs/neparasts zīmuļa satvēriens, neatbilstoša izmēra
burti un atstarpes starp tiem, nesalasāms un nekārtīgs rokraksts, lēna un apgrūtināta
rakstīšana, kļūdaini uzrakstīti vārdi, neskatoties uz rūpīgu instrukciju, nespēja pareizi ievērot
gramatikas un pieturzīmju noteikumus, grūtības rakstiski izteikt domas un idejas
utt. (Nacionālais neiroloģisko traucējumu un insulta institūts, 2006).

2.2.3. Diskalkulija

Diskalkulija ir termins, kas attiecas uz plašu mūžizglītības traucējumu klāstu, ieskaitot
matemātiku (Nacionālais mācīšanās traucējumu centrs, 2006). Diskalkulija ietekmē personas
spēju saprast un/vai manipulēt ar skaitļiem, veikt matemātiskas darbības un/vai konceptualizēt
skaitļus kā abstraktu salīdzinošo lielumu jēdzienu (Pierangelo&Guiliani, 2008). Aizdomas
par diskalkuliju var rasties pat pirms bērna skolas gaitu uzsākšanas, un tā ir jārisina pēc
iespējas agrāk.

2.2.4. Neverbālie mācīšanās traucējumi - dispraksija; uzmanības deficīta sindroms;
vadības funkciju traucējumi

Neverbālās mācīšanās traucējumi, kaut arī nav tik acīmredzami, var arī būtiski ietekmēt bērna
akadēmisko sniegumu. Visbiežāk sastopamie ir dispraksija, uzmanības deficīta un
hiperaktivitātes sindroms un vadības funkciju traucējumi (dažās valstīs, piemēram, Lietuvā,
UDHS netiek uzskatīts par neverbālu mācīšanās traucējumu).

Dispraksija rada grūtības veikt darbības, kas saistītas gan ar smalkajām, gan vispārējām
motoriskajām prasmēm. Bērnu nespēja krāsot, griezt vai lēkt un spēlēties ar bumbu nav
saistīta ar zemu intelektu. Problēmas radušās smadzeņu darbības rezultātā, kas ir atbildīga par
ķermeņa kustības koordinēšanu telpā vai roku un acu koordināciju. Bērni ar dispraksiju
izskatās neveikli, vienaudži bieži viņus izsmej, un šie bērni tiek izslēgti no komandu spēlēm.
Ne vienmēr, bet gadās, ka bērni ar dispraksiju uzvedas nenobrieduši, kas ietekmē viņu sociālo
aktivitāti. Dispraksija ir viens no tiem apstākļiem, kas pavada cilvēku visu mūžu, bet, ja tas
tiek atklāts un savlaicīgi ārstēts, bērnu motoriskās prasmes var ievērojami uzlabot (Gibbs,
Appleton&Appleton, 2007).

Uzmanības deficīta traucējumi (UDT) un uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi
(UDHT) ir divi jēdzieni, kas ilgu laiku tika aplūkoti atsevišķi. Faktiski līdz 1984. gadam, kad
ārsti nolēma visus uzmanības deficīta traucējumu veidus saukt par “uzmanības
deficīta/hiperaktivitātes traucējumiem”, pat ja persona nav hiperaktīva (Mayes&Horwitz,
2005) . Saskaņā ar šo pēdējo definīciju šobrīd ADHD tiek iedalīts trīs veidos: 1/ neuzmanīgs
ADHD (kad cilvēkam ir neuzmanības/vieglas izklaidības simptomi, bet tajā pašā laikā viņš
nav impulsīvs vai hiperaktīvs); 2/ impulsīvs vai hiperaktīvs (kad cilvēkam ir
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impulsivitātes/hiperaktivitātes simptomi, bet nav neuzmanības simptomu); 3/ kombinēti (kad
cilvēkam ir gan neuzmanības, gan impulsivitātes simptomi) (DSM-4, 1994).

Bērniem ar UDHT ir grūtības izpildīt norādījumus, viņi nepilda uzdevumus, nepievērš
uzmanību detaļām. Ja to apvieno ar hiperaktivitāti, bērniem ir neizsīkstoša enerģija, viņi nevar
ievērot noteikumus, nespēj koncentrēties uz skolas uzdevumiem utt. (Sroubek, Kelly&Li,
2013).

Izpildu funkcija ir garīgo prasmju grupa, kas ietver darba atmiņu, elastīgu domāšanu un
paškontroli. Šīs prasmes ir ļoti svarīgas efektīvai mācībai. To attīstības trūkumi rada grūtības
ne tikai mācībās, bet arī ikdienā, jo ietekmē daudzus neiropsiholoģiskos procesus: laika
vadību, plānošanu, organizēšanu, detaļu atcerēšanos utt. (Reiter, Tuča& Lange, 2005).

SECINĀJUMI

Neskatoties uz piedāvāto definīciju atšķirībām, visi eksperti ir vienisprātis, ka mācīšanās
grūtības var raksturot kā problēmu ar smadzeņu spēju apstrādāt informāciju. Mācīšanās
grūtības ietekmē visus skolēnu dzīves aspektus, ne tikai viņu akadēmisko sniegumu. Tas
nenozīmē, ka skolēni ar mācīšanās grūtībām nevar mācīties, viņi vienkārši nevar mācīties tādā
pašā veidā un/vai tikpat ātri kā viņu vienaudži. Viņiem nepieciešama pielāgota pieeja, kas
vislabāk atbilst viņu mācīšanās stilam. Ar atbilstošu un savlaicīgu iejaukšanos un atbalstu šie
skolēni var kompensēt savas grūtības un gūt panākumus. Pieaugušo (skolotāju un vecāku)
pienākums ir nodrošināt skolēnus ar visām iespējām efektīvi iekļauties vispārizglītojošajā
skolā.
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2.NODAĻA. DISLEKSIJA – VIENS NO VISIZPLATĪTĀKAJIEM SPECIFISKAJIEM
MĀCĪŠNĀS TRAUCĒJUMIEM

1. ĪSS IEVADS LASĪŠANĀ UN RAKSĪŠANĀ

Lasīšana un rakstīšana nav dabiskas, iedzimtas vai “spontānas” prasmes; šie procesi ir cilvēka
izgudrojumi. Lasīšana un rakstīšana ir ārkārtīgi sarežģīt iprocesi, kas ir atkarīgi no vairākām
kognitīvām apakšprasmēm (Ott, 2007; Lachman, 2018).

Lasīšana sastāv no divām galvenajām prasmēm: dekodēšanas (spēja atšifrēt atsevišķus vārdus)
un izpratnes (spēja saprast saturu) (Gough&Tunmer, 1986). Rakstīšana ietver divas galvenās
prasmes, kompozīciju un transkripciju (pareizrakstību un rokrakstu), kā arī vairākas
apakšprasmes. Kompozīcija ietver spēja ģenerēt idejas; rast atbildes spēja rakstīt dažādās
formās dažādām auditorijām. Kognitīvie rakstīšanas modeļi uzsver nepieciešamību pēc
transkripcijas prasmēm (pareizrakstības un rokraksta) automatizācijas, lai darba atmiņas
resursus varētu veltīt rakstīta teksta sastādīšanas augstāka līmeņa apstrādei (Sumner, Connelly
& Barnett, 2014).

Bērniem ir jāmāca lasīt un rakstīt, un tam ir nepieciešams tiešs un nepārprotams mācīšanas
stils. Veiksmīga lasītprasmes apguve ir atkarīga gan no mācību vides, gan individuālo faktoru
mijiedarbības (Ott, 2007; Lachman, 2018). Lai gan lasītprasmes apguve smadzenēm ir
diezgan liels izaicinājums, ar atbilstošiem mācīšanās apstākļiem un instrukcijām gandrīz visi
cilvēki galu galā iemācās brīvi lasīt un rakstīt neatkarīgi no tā, kura ortogrāfiskā sistēma ir
iesaistīta. Tomēr dažiem cilvēkiem ir nopietnas problēmas, lai pienācīgi apgūtu šīs prasmes.
Ja šīs problēmas attiecas tikai uz lasītprasmes attīstību (t.i., nav vispārēja kognitīvā deficīta)
un tās nav attaisnojamas ar nepietiekamiem mācīšanās apstākļiem, tad šis specifiskais
mācīšanās traucējums tiek definēts kā attīstības disleksija (vaidisleksija) (Lachman, 2018).

2. KAS IR DISLEKSIJA?

Disleksija ir visizplatītākais specifiskais neiroloģiskās attīstības mācīšanās traucējums, kas
veido apmēram 80% no visiem mācīšanās traucējumu gadījumiem (Donfrancesco et al., 2010).
Pašlaik notiek diskusijas par to, kas ir disleksija un ko darīt ar terminu disleksija (Fallon &
Katz, 2020; skatiet diskusiju Elliot &Grogorenko, 2014a, 2014b; Vellutino, 2014; Stein,
2014). Neskatoties uz zinātniskajām debatēm, termins disleksija joprojām tiek lietots, un,
ievērojot Frica (1999) ierosināto kognitīvo neirozinātnisko modeli, ir svarīgi izprast
disleksijas fenomenu no trīs līmeņu perspektīvas: bioloģiskā, kognitīvā un uzvedības. Iepriekš
minēto līmeņu izmantošana ļauj organizēt ievērojamu zināšanu daudzumu, kas nosaka
disleksiju.

2002. gadā Starptautiskā disleksijas asociācija pieņēma standarta disleksijas definīciju, ko
izstrādāja IDA pētnieku, praktiķu un vadītāju komanda. Šī grupa izstrādāja visjaunāko
disleksijas definīciju, pamatojoties uz vairāk nekā 30 gadu pētījumiem (Huffman, Shaw &
Thompson, 2020). IDA izmantotā disleksijas definīcija izceļ gan traucējumu neiroloģiskos un
kognitīvos pamatus, kā arī to pazīmes (Snowling, Gooch & Henderson, 2012).

Disleksiju var definēt kā bioloģiskas izcelsmes neiroloģiskās attīstības traucējumus, kas ir
pamats anomālijām kognitīvā līmenī, kas ir tiešie disleksijas cēloņi:

Disleksija (vai attīstības disleksija) ir neiroloģiskās attīstības traucējumi, ko izraisa valodas
fonoloģiskā komponenta deficīts. Disleksiju raksturo pastāvīgas grūtības ar precīzu un/vai
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tekošu vārdu atpazīšanu un sliktas pareizrakstības un atšifrēšanas prasmes. Sekundārās sekas
var būt problēmas ar lasīšanas izpratni un samazināta lasīšanas pieredze, kas var kavēt vārdu
krājuma un pamatzināšanu attīstību (Lyon, Shaywitz&Shaywitz, 2. lpp.).

Ir svarīgi atzīmēt, ka disleksija izpaužas kā nopietnas un pastāvīgas grūtības lasīt un rakstīt un
precīzi atdalīt vārdus. Tas iesākas negaidīti, jo parādās, neskatoties uz adekvātām
kognitīvajām spējām un mācību vai vides iespējām. Disleksiju neizraisa jūtīguma traucējumi,
motivācijas trūkums, emocionāli traucējumi vai kādi citi iespējamie ārējie faktori (Lohvansuu
et al., 2021).

Daži pētnieki disleksiju raksturo kā negaidītu vājumu. Šajā modelī disleksija tiek uzskatīta par
paradoksu. Disleksija tiek konstatēta skolēniem, kuriem ir negaidītas lasīšanas un
pareizrakstības grūtības, nevis viņu intelekta dēļ (Huffman, Shaw & Thompson, 2020).

3. GALVENIE DISLEKSIJAS CĒLOŅI: ĢENĒTISKIE UN VIDES FAKTORI

Disleksijas etioloģija ietver vairākus savstarpēji mijiedarbīgus riska faktorus. Disleksijā var
būt iesaistīti dažādi cēloņsakarības mehānismi, tostarp ģenētisko un vides faktoru kombinācija.

Disleksija ir pārmantojama (Grigorenko, 2001; Shaywitz, 2003; Shaywitz&Shaywitz, 2005;
Scerri & Schulte-Körne, 2010). Grūtības lasīt un rakstīt, visticamāk, neizraisa viens gēns, bet
gan vairāku gēnu mijiedarbība, un, iespējams, dažādas gēnu kopas ir saistītas ar dažādām
disleksijas pazīmēm (Nicolson, 2001). Pierādījumi par (poli)ģenētisko ietekmi disleksijā ir
pierādīti daudzos pētījumos.

Pēdējo desmitgažu laikā ģenētiskie pētījumi ir pārbaudījuši, kuri ir tie gēni, kas veicina
disleksiju. Ģenētiskās saiknes pētījumos ir identificēti deviņi gēni: DYX1–DYX9 (piemēram,
15q15-q21 (DYX1), 6p21.3-p22.2 (DYX2), 2p11-p16 (DYX3), 6q42 (DYX4) , 3p12-q13
(DYX5), 18p11.2 (DYX6), 11p15.5 (DYX7), 1p34-p36 (DYX8), Xq26-Xq28 (DYX9))
(Brooks, 1997; Warnke, 19, 92 Grienko0; , 2001; Vellutino et al., 2004; Galaburda et al.,
2006; Nicolson & Fawcett, 2008; Benitez-Burraco, 2010; Scerri & Schulte-Körne, 2010;
Corona et al., 2012; Eicher 2012; 1 Reid Gruen, 2013; Neef et al., 2017). Daudzu šo gēnu
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galvenā funkcija ir to mutācija un iesaistīšanās neironu migrācijā, kas izraisa galvenās
strukturālās un funkcionālās neironu izmaiņas indivīdu ar disleksiju smadzenēs (Benitez-
Burraco, 2010; Scerri & Schulte-Körne, 2010). Tas, kas tiek mantots, protams, nav disleksija
kā tāda, bet gan valodas apstrādes aspekti (Snowling, 1998); piemēram, ir atklāts, ka bērniem,
kuriem ģimenē kadam ir disleksija, ir izmainīti strukturālie smadzeņu tīkli valodas apgabalos
un traucēta dzirdes apstrāde (Lyytinen et al., 2005; van der Leij et al., 2013).

Pierādījumi par ģenētisko skaidrojumu iegūti no dvīņu un ģimeņu pētījumiem, kas liecina, ka
ģenētiskie faktori izskaidro lielu daļu individuālo atšķirību bērnu vārdu līmeņa lasīšanas
spējās (Swagerman et al., 2017). Pastāv pat 50% iespējamība, ka zēnam būs disleksija, ja viņa
tēvam ir disleksija (apmēram 40%, ja viņa mātei ir disleksija), un nedaudz mazāka iespēja, ka
meitenei būs disleksija (apmēram 20%) (Snowling, 1998; Warnke, 1999). Brāļu un māsu risks
ir 38–62% (Snowling, 1998; Warnke, 1999). Varnke (1999) ir ziņojis par nekonsekventiem
rezultātiem attiecībā uz lasīšanas deficīta pārmantojamību (pārmantojamība svārstās no 3 līdz
60 %). Savukārt pareizrakstības traucējumu pārmantojamība šķiet augstāka (60–70%). Steins
(2008) piebilda, ka pārmantojamība izskaidro apmēram 60% no ģimenes lasīšanas atšķirībām,
tāpēc vide, kura dvīņiem ir kopīga, izskaidro tikai aptuveni 20%. Tādējādi vairāk nekā puse
no atšķirībām, ko bērni uzrāda lasīšanas prasmē, ir izskaidrojamas ar viņu ģenētisko
iedzimtību (Stein, 2008). Eichers un Gruens (2013) ziņoja, ka ģimenes pētījumi ir parādījuši,
ka disleksijai un vispārējām lasīšanas spējām ir nozīmīgas ģenētiskas sastāvdaļas, un
iedzimtība tiek lēsta 54–84%. Jiveskiles garengriezumapētījumā par disleksiju Lutinens un
kolēģi (2008) novēroja, ka vecāku disleksija daudzkārt palielina lasītprasmes apguves
problēmu iespējamību viņu bērniem. Gandrīz puse bērnu ar ģimenes risku saskārās ar
problēmām, mācoties lasīt, un gandrīz vienai trešdaļai no viņiem disleksija tika diagnosticēta
kādā no pirmajiem trīs mācību gadiem.

Svagermana un kolēģu (2017) pētījuma rezultāti liecina, ka lasīšanas spēju variācijas
galvenokārt izraisa aditīvi un nepievienojoši ģenētiskie faktori (64%). Būtiskajai asortatīvajai
pārošanai (tēvs un māte = 0, 38) ir zinātniska un klīniska nozīme. Mēs secinām, ka vecāki un
viņu pēcnācēji mēdz līdzināties viens otram ģenētisku iemeslu dēļ.

Gēni ir svarīgi, taču ir arī citu faktoru ietekme. Vide, kurā bērns tiek audzināts, vecāku
audzināšana, uzturs, veselības aprūpe, vienaudžu attiecības un izglītība var ietekmēt šo gēnu
izpausmi (Grigorenko, 2001; Raskind, 2001; Reid, 2012). Ģimenēm ir kopīgi gan ģenētiskie,
gan vides faktori. Piemēram, Mascheretti ar kolēģiem (2015) pētījuma dati liecina, ka zemāka
līmeņa vecāku izglītība, agrīnāks vecāku vecums bērna dzimšanas brīdī un spontāna aborta
risks grūtniecības laikā papildus palielina disleksijas risku pēcnācējam. Turklāt vecāku
audzināšanas un agrīnas ģimenes dzīves kvalitāte, kas saistīta ar jaunāku mate svecumu, var
negatīvi ietekmēt pēcnācēju lasīšanas spējas, tādējādi jaunās mates nodrošina mazāk verbāli
stimulējošu vidi. Ģenētiski un papildus faktori, piemēram, priekšlaicīgas dzemdības,
atkārtotas ausu infekcijas un autoimūnas slimības (alerģijas un astma), padarīs bērnu
neaizsargātu pret vairākiem attīstības traucējumiem, tostarp disleksiju. Aizkavēta motorā un
valodas attīstība un disleksijas un/vai ar to saistīto mācīšanās traucējumu rašanās ģimenē tiek
uzskatīti par disleksijas riska faktoriem (Helland, Plante, &Hugdahl, 2011).

Kopumā atklājumi liecina, ka disleksijai ir daudzfaktorālas iezīmes, kuru pamata
konstitucionālās (ģenētiskās) ievainojamības (īpaši fonoloģiskajās prasmēs) mijiedarbojas ar
citām kognitīvajām prasmēm un vides faktoriem, lai nepārtraukti palielinātu disleksijas risku.
Iespējams, kad riska līmenis sasniedz noteiktu slieksni, parādās klasiskais disleksijas profils
(Vellutino et al., 2004).
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4. NEIRĀLĀS SISTĒMAS LASĪTPRASMES PROCESĀ; KĀ DARBOJAS
SMADZENES PERSONĀM AR DISLEKSIJU

4.1. NEIRĀLĀS SISTĒMAS LASĪTPRASMES PROCESĀ

Pierādījumi norāda uz trīs nozīmīgām sistēmām lasīšanas (vārdu identificēšanas) procesā. Šīs
sistēmas atrodas kreisajā smadzeņu puslodē (skatīt 2.attēlu):

1. priekšējā sistēma kreisajā apakšējā frontālajā reģionā (Broca runas zona);

2. muguras parieto-temporālā sistēma, kas ietver leņķisko stiebru, supramarginālo stiebru un
augšējā deniņu skriemeļa aizmugurējās daļas;

3. ventrālā pakauša-temporālā sistēma, kas ietver vidējā temporālā skriemeļa un vidējā
pakauša skriemeļa daļas (Pugh et al., 2001, 2005; Stein, 2008).

Šīs trīs sistēmas ir ļoti būtiskas vārdu automātiskas un prasmīgas atpazīšanas aspektā.
(Shaywitz et al., 2002; Pugh et al., 2005):

1. vārdu analīze (parieto-temporālais (muguras) reģions, kas darbojas ar atsevišķām
vārdu vienībām, piemēram, fonēmām, prasa uzmanības resursus un apstrāde notiek
salīdzinoši lēni; darbojas vizuālās uztveres kartēšanā uz valodas fonoloģiskajām un
semantiskajām struktūrām). Šī sistēma ir saistīta ar dekodēšanu un ir ļoti svarīga, lai iegūtu un
apgūtu ortogrāfiju un tās fonoloģiskās formas. Ttā dominē iesācēju lasītāju vidū, kuri galu
galā kļūs par prasmīgiem lasītājiem, kad tie pirmo reizi iemācās atšifrēt vārdus.

2. vārda forma (okcipito-temporāls (ventrāls), kas darbojas uz visu vārdu; sistēma, kas
neprasa uzmanību un apstrāde notiek ļoti ātri - apmēram 150 ms pēc vārda izlasīšanas).
Funkcionē kā vizuāla vārda formas apgabals ( VFA). Šķiet, ka VFA galvenokārt reaģē uz ātri
izteiktiem stimuliem un darbojas pat tad, ja vārds nav apzināti uztverts,
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3. artikulācija/vārdu analīze (priekšējā daļa: apakšējais frontālais aplis, kas saistīts ar
artikulāciju un arī pilda svarīgu funkciju klusajā lasīšanā un vārdu izguvē). Šī sistēma ir
saistīta ar fonoloģisko pārkodēšanu lasīšanas laikā. Tai ir arī citas funkcijas (piemēram,
fonoloģiskā atmiņa, sintaktiskā apstrāde); šķiet, ka priekšējās apakšējās daļas žirusa priekšējie
aspekti spēlē lomu semantiskajā izguvē. Šīs daudzfunkcionālās sistēmas fonoloģiski
nozīmīgos komponentus, piemēram, temporo-parietālo sistēmu, vairāk piesaista
zemfrekvences vārdi un pseidovārdi, nevis augstfrekvences vārdi, kā arī zemfrekvences vārdi
ar nekonsekventu ortogrāfisko uz fonoloģisku kartējumu. Pastāv pieņēmumi, ka šī sistēma
darbojas ciešā saistībā ar temporo-parietālo sistēmu, lai normālas lasīšanas attīstības laikā
atšifrētu jaunus vārdus.

4.2. NEIRĀLAIS MODELIS: DORSĀLAIS UN VENTRĀLAIS CEĻŠ

Prasmīgiem lasītājiem dorsālā sistēma vairāk aktivizējas uz pseidovārdiem un
zemfrekvences vārdiem (vārdiem, kas ir rūpīgi jāatšifrē), nekā uz pazīstamiem
augstfrekvences vārdiem. Muguras sistēmas pastiprinātā reakcija uz nepazīstamiem stimuliem
liecina, ka tā iesaistās dekodēšanā.

Ventrālā sistēma parāda pretēju atbildes profilu ar lielāku aktivitāti attiecībā uz pazīstamiem
vārdiem nekā pseidovārdiem. Šķiet, ka šī sistēma atbalsta apstrādes veidu, kas lielā mērā ir
atkarīgs no atmiņas: aktivizēšana ir augstāka labi apgūtiem vārdiem. Papildu pierādījumi, kas
liecina par šo atšķirību, liecina, ka vienkārši vārdu identifikācijas uzdevumi izvirza
maksimālas prasības ventrālajai sistēmai ar ierobežotām prasībām dorsālajai sistēmai,
savukārt uzdevumi, kas ietver fonoloģisko vai semantisko analīzi, parāda pastiprinātas
dorsālās atbildes (Pugh et al., 2001).

Neironu lasīšanas procesu var raksturot šādi: iesācējiem lasītājiem palielinās aktivitāte
kreisajā temporālajā–parietālajā garozā (kas tiek attiecināta uz fonoloģisko apstrādi), ko
pavada aktivitātes samazināšanās labās inferotemporālās garozas zonās (kas ir saistītas ar
paļaušanās samazināšanos) attiecībā uz "vizuālajām engrammām"). Plūstamība palielina
pakāpenisku aktivitātes samazināšanos kreisajā temporālā-parietālajā garozā un aktivitātes
palielināšanos vizuālajā vardu formas apgabalā, kas atspoguļo ātru, tiešu piekļuvi leksiskajai
vai semantiskajai apstrādei (Nicolson, Fawcett, Brookes & Needle, 2010).

4.3. KĀ DARBOJAS SMADZENES PERSONĀM AR DISLEKSIJU?

Disleksija ir neirobioloģisks stāvoklis. Tas ir izpētīts. Par šo faktu liecina pēcnāves
izmeklējumi un smadzeņu attēlveidošana personām ar disleksiju (Scerri & Schulte-Körne,
2010). Ir novērotas atšķirības smadzeņu struktūrā un funkcijās, īpaši kreisās puslodes laika
reģionā, salīdzinot cilvēkus ar disleksiju ar lasītājiem, kuriem nav problēmu (Snowling, 2005).
Pētnieki ir novērojuši šūnu anomālijas smadzeņu perizilvijas garozā, galvenokārt kreisajā
puslodē. Daudzi pētījumi ir parādījuši izmainītu kreisās puslodes reģionu aktivitāti (parieto-
temporālajā, apakšējā frontālajā un pakauša-parietālajā daļā) indivīdu ar disleksiju smadzenēs
(Scerri & Schulte-Körne, 2010; Finn et al., 2013).

Izmantojot dažādas funkcionālas neiroattēlveidošanas metodes, pētnieki ir pierādījuši
paaugstinātu aktivitāti kreisā apakšējā frontālā girusa daļā (LIFG vai Brokas teritorijā)
indivīdu ar disleksiju kreisajā puslodē atkarībā no lasīšanas uzdevuma prasībām, kas liecina
par atbalsta mehānismu iesaistīšanos, reaģējot uz lasīšanas grūtības (Odegard et al., 2008).
Atšķirībā no prasmīgiem lasītājiem, indivīdi ar disleksiju bieži uzrāda relatīvu kreiso parieto-
temporālo un pakauša-temporālo reģionu nepietiekamu aktivitāti (Rimrodt et al., 2010).
Tomēr bieži tiek novērots, ka līdzvērtīgiem labās puslodes homologiem ir paaugstināta
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aktivitāte smadzeņu disleksijas gadījumā; varbūt kā atbalsta mehānisms (Odegard et al., 2008;
Scerri & Schulte-Körne, 2010; Finn et al., 2013).

Finna un kolēģu (2013) secinājumi liecina, ka indivīdi bez disleksijas spēj labāk integrēt
vizuālo informāciju un modulēt savu uzmanību uz vizuālajiem stimuliem, ļaujot viņiem
atpazīt vārdus, pamatojoties uz to vizuālajām īpašībām. Turpretim indivīdi ar disleksiju
izmanto mainītas lasīšanas ķēdes un paļaujas uz darbietilpīgām fonoloģijā balstītām
stratēģijām pieaugušā vecumā (Finn et al., 2013).

Rezumējot, nervu sistēmu atpazīšana ļauj pētniekiem rast izskaidrojumu smadzeņu aktivācijas
modeļiem, kas novēroti bērniem ar disleksiju. Bērni ar disleksiju mēģina kompensēt šo
traucējumu, pārejot uz citām palīgsistēmām, piemēram, uz priekšējām vietām, piemēram,
apakšējo frontālo žirusu un labās puslodes vietas. Smadzeņu priekšējā daļa, kas ir ļoti svarīga
artikulācijai, var palīdzēt bērnam ar disleksiju attīstīt izpratni par vārda skaņas struktūru,
veidojot vārdu ar lūpām, mēli un balsi. Tādējādi ļaujot bērnam lasīt, kaut arī lēnāk un mazāk
efektīvi nekā tad, ja darbotos ātrā pakauša-temporālā vārdu identifikācijas sistēma. Vairāki
pētījumi par jauniem pieaugušajiem, kuriem bērnībā ir bijusi disleksija, liecina, ka, lai gan
viņiem var būt zināma precizitāte vārdu lasīšanā, viņi joprojām ir lēni, neautomātiski lasītāji.
Noslēgumā jāsaka, ka lasītājiem ar disleksiju lasīšanas sistēmas traucējumi ir pamatā šai
problēmai. (Shaywitz et al., 2002).

5.KOGNITĪVĀS TEORIJAS

Sākotnējās attīstības disleksijas teorijas postulēja vizuālās apstrādes trūkumu (vārdu aklums).
Tomēr jaunākie pētījumi saistībā ar attīstības psiholoģiju, ģenētiku un spēju vizualizēt liecina,
ka attīstības disleksijas galvenais deficīts ir lingvistisks; jo mācīšanās lasīt un rakstīt patiesībā
ir lingvistisks process (Goswami, 2015).

Tā kā disleksija ietekmē dažādas kognitīvās darbības jomas, ir patiesībā grūti izvirzīt vienotu
teorētisko ietvaru, kas spētu sniegt pietiekamu skaidrojumu šim sarežģītajam kognitīvo
traucējumu priekšstatam (Ramus et al., 2003; Szmalec et al. , 2011). Tā vietā disleksijas
pārskati ir vērsti uz galvenajiem traucētas valodas apstrādes aspektiem fonoloģiskā deficīta
teorijā (piem., Vellutino, Fletcher, Snowling un Scanlon, 2004), uz saistītajām dzirdes un
redzes un maņu problēmām magnocelulārā deficīta teorijā (Stein, 2001) un par motoriskās
mācīšanās disfunkcijām automātiskuma/smadzeņu deficīta teorijā (Nicolson & Fawcett, 1995).
Dominējošākā un ietekmīgākā teorija disleksijas izskaidrošanai ir fonoloģiskā deficīta teorija.

5.1. FONOLOĢISKĀ DEFICĪTA TEORIJA

Dominējošais etioloģiskais uzskats par disleksiju ir fonoloģiskā deficīta teorija, kas pierāda,
ka lasīšanas un pareizrakstības grūtības rodas no kognitīvā deficīta, kas ir raksturīgs runas
skaņu garīgai reprezentācijai un apstrādei (Ramus & Ahissar, 2012; Couvignou, Peretz &
Ramus, 2019).

Ģenētiski izraisītas fokālās garozas anomālijas, piemēram, ektopijas un mikrogīri, īpašās
kreisās perisilvijas garozas zonās, kas iesaistītas fonoloģiskajā attēlojumā un apstrādē, ir
galvenais disleksijas cēlonis (sk. 3. attēlu). Tas atbilst: (a) smadzeņu anatomiskiem
pētījumiem, kas parāda garozas anomāliju lokusus; b) funkcionālie smadzeņu attēlveidošanas
pētījumi, kas parāda, ka tās pašas zonas ir iesaistītas fonoloģiskajā apstrādē un parāda
patoloģisku aktivāciju indivīdiem ar disleksiju. Fonoloģiskais deficīts izpaužas trīs galvenajās
jomās:
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 Fonoloģiskā apziņa (spēja nepārprotami pievērsties runas skaņām, spriest un
manipulēt ar tām),

 Verbālā īstermiņa un darba atmiņa (spēja īslaicīgi saglabāt fonoloģiskos attēlojumus,
kas ir aktīvi īslaicīgā glabāšanā, spēja manipulēt un atkārtot vārdus),

 Ātra leksiskā izguve (spēja izgūt un nosaukt ciparu, krāsu vai objektu nosaukumus)
(Galaburda et al., 2006; Ramus & Ahissar, 2012).

Šķiet, ka šis fonoloģiskais deficits tikai pastiprina vājas lasītprasmes attīstību. Šīs grūtība
ietekmē bērna spēju mācīties skaņu un burtu savienošanu, kas vajadzīga lasīšanai un
pareizrakstībai. (Snowling, 2005).

Lai iemācītos lasīt, bērnam vispirms ir jāattīsta izpratne par runas būtību un jāsaprot, ka vārdi
sastāv no mazākā no šiem segmentiem – fonēmas. Šo runas segmentālā rakstura izpratni sauc
par fonoloģisko izpratni. Pēc tam iesācējam lasītājam arī jāsaprot, ka arī rakstītajiem vārdiem
piemīt iekšēja fonoloģiskā struktūra, kas ir tāda pati kā izteiktajam vārdam. Tieši fonoloģiskā
apziņa un izpratne par to, ka drukātā vārda sastāvdaļām ir saistība ar fonēmām, ļauj lasītājam
saistīt drukātos vārdus ar atbilstošajiem vārdiem savā runas leksikā (Pugh et al., 2001).

Fonoloģiskais deficīts traucē bērniem apzināties fonēmas kā runāto vārdu segmentus. Bez
fonēmu izpratnes uzrakstītos burtus nevar kartēt to atbilstošajos fonoloģiskajos segmentos.
Konkrētāk, bērniem ar disleksiju ir grūti saprast, ka runātie vārdi sastāv no atsevišķām
skaņām (t.i., fonēmām) un ka šīs skaņas atbilst burtiem rakstītajā valodā. Tas ietekmē
grafēmu un fonēmu noteikumu apgūšanu. Grūtības ar jaunu burtu virkņu atšifrēšanu tiek
uzskatītas par galveno šķērsli bērniem ar disleksiju, mācoties lasīt, un sekundāri var ietekmēt
ortogrāfisko vārdu leksikas veidošanos (Wimmer&Schurz, 2010).

Daudzos pētījumos ir atklāts, ka bērniem ar disleksiju fonēmas izpratnes rādītāji ir ievērojami
sliktāki nekā citiem bērniem. Atšķirībā no fonoloģiskās apzināšanās, fonoloģiskā apstrāde
(piemēram, ne-vārda atkārtošana) prasa runas lietošanu un ir brīva no metakognitīvām
prasībām. Šiem bērniem ir slikti definēti fonoloģiskie priekšstati - grūtības, ar kurām
smadzenes kodē fonoloģiju. Papildu informāciju fonoloģiskā deficīta teorijai sniedz pētījumi,
kas liecina, ka bērnu agrīnajām fonoloģiskām prasmēm un burtu zināšanām ir cēloņsakarība
viņu vēlākajā lasīšanas attīstībā. (Snowling, Gooch & Henderson, 2012).
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Noslēgumā jāsaka, ka fonoloģiskā deficīta teorija ir veiksmīga. Tomēr daži pētnieki ir
identificējuši vairākas grūtības, kas saistītas ar disleksiju, ko šī teorija nevar viegli izskaidrot
(Snowling, Gooch & Henderson, 2012). Tādējādi attīstības disleksija pašlaik vislabāk tiek
uztverta kā smalks lingvistisks deficīts, kas ietver runas signāla fonoloģiskās struktūras
traucējumus smadzenēs (Goswami, 2015).

5.2. ALTERNATĪVĀS TEORIJAS

Daži pētnieki ir identificējuši vairākas grūtības, kas saistītas ar disleksiju, kuras nav viegli
izskaidrot fonoloģiskā deficīta teorijā. Disleksijas dubultdeficīta hipotēzes piekritēji (Wolf &
Bowers, 1999) norāda, ka dažiem bērniem ar disleksiju ir fonoloģijas traucējumi, citiem ir
problēmas ar laika izpratni un uztveres ātrumu, bet trešajai grupai ir traucējumi abos
gadījumos. Magnocelulārā deficīta hipotēze (Stein, 2001) liecina, ka indivīdiem ar disleksiju
ir traucējumi ātri uzrādītu dzirdes un redzes stimulu apstrādē, ko izraisa smadzeņu
magnocelulārā ceļa traucējumi.

Citi pētnieki (Nicolson & Fawcett, 1995) apgalvo, ka šķietamā saikne starp lasīšanas
traucējumiem un laika izpratni ir saistīta ar patoloģisku smadzenīšu aktivāciju un darbību; to
sauc par automatizācijas deficīta/smadzenīšu deficīta hipotēzi. Šī teorija liecina, ka bērniem ar
disleksiju ir problēmas automatizēt kognitīvās / motoriskās prasmes un traucēta laika uztvere -
grūtības, kas rodas no vieglas smadzenīšu disfunkcijas. Lai to atbalstītu, smadzenītes ir
iesaistītas motoriskajās aktivitātēs, līdzsvarā, prasmju automatizācijā un adaptīvā mācīšanās
procesā, kā arī uztveres uzdevumos, kuriem nepieciešama precīza laika informācijas
attēlošana (Snowling, Gooch & Henderson, 2012).

6. DISLEKSIJAS PAZĪMES

Ir ļoti daudz pazīmju, kas liecina par disleksiju. Ir svarīgi atzīmēt, ka bērnam vajadzētu būt
vairākām disleksijas pazīmēm, kas izpaužas ilgstoši (Huffman, Shaw & Thompson, 2020).

Disleksijai būtībā ir primārās un sekundārās pazīmes. Primārās pazīmes ir galvenās, kas ir
gandrīz 100% gadījumu. Sekundārās pazīmes nav tik bieži novērojamas, taču tās ir vairāk
izplatītas cilvēkiem ar disleksiju nekā parastiem lasītājiem un rakstītājiem (Tønnessen, 1997).
Turklāt gan pētnieki, gan praktiķi atzīst disleksijas iespējamību, kas var rasties atkarībā no
smaguma pakāpes. Disleksijas pazīmes var būt no ļoti vieglas līdz smagai. Tā arī pārklājas ar
citiem traucējumiem (piemēram, dispraksija, uzmanības deficīta traucējumi, utt.) (Stein,
Talcott & Witton, 2001; Milani, Lorusso&Molteni, 2010; Brady, 2019; Odegard, 2019).

6.1. DISLEKSIJAS PRIMĀRĀS PAZĪMES

Grūtības precīzi un tekoši lasīt un pārrakstīt atsevišķus vārdus ir galvenās grūtības, ar
kurām saskaras bērni ar disleksiju skolas gados (Milani, Lorusso&Molteni, 2010).

Disleksija ir attīstības traucējumi, un disleksijas izpausmes mainās, bērnam attīstoties.
Disleksijas profils ir atkarīgs ne tikai no vecuma, bet arī no traucējuma smaguma pakāpes,
sākot no fonoloģiskās uztveres un burtu un skaņu savienojumu grūtībām pirmsskolas vecumā
līdz specifiskākam lasīšanas un pareizrakstības grūtību profilam skolas gados (Snowling,
2005; Snowling, Muter &Caroll, 2007). Turklāt disleksijas grūtību profils atšķiras, ņemot
vērā rakstiskās drukas sistēmu, ko izmanto, lai apgūtu lasīšanas un rakstīšanas prasmes,
mācību metodi un intervences stratēģijas, ko izmanto, lai kompensētu disleksijas grūtības
(Gedutienė, 2017).

Galvenās disleksijas grūtības bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem ir:
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 Fonoloģiskās apziņas grūtības – grūtības atdalīt skaņas vārdos; grūtības ar
fonoloģiskajām spēlēm.

 Grūtības burtu-skaņas savienojuma apguvē – grūtības iemācīties alfabētu; grūtības
asociēt burtus ar skaņām.

 Grūtības lasīt precīzi un tekoši- skolēni ar disleksiju bieži vien lasa vārdus pa vienam,
atsevišķi, ļoti lēni, monotoni, bez izteiksmes un ar lielu neprecizitāti (Snowling, 2005;
Huffman, Shaw & Thompson, 2020).

Neprecizitātes var būt sekojošas:
 Nepareiza lasīšana: burtu, zilbju un īsu vārdu izlaišana, aizstāšana vai pievienošana
 Burtu jaukšana: b–d, u–n, n–v, p–b, m–n
 Inversijas, secības kļūdas, neskaidrības burtu secībā vārdos
 Ierobežota pazīstamu vārdu atpazīšana
 Grūtības lasīt nepazīstamus vārdus
 Vārda beigu uzminēšana
 Pieturzīmju ignorēšana lasīšanas laikā
 Vārdu izlaišana vai lasīšanas vietas (vārdu, rindu) pazaudēšana lasīšanas laikā (ar

pirkstu)

 Grūtības pareizrakstībā un rakstīšanā – Disleksijai ir raksturīgas grūtības ar
pareizrakstību (Huffman, Shaw & Thompson, 2020).

 burtu, zilbju un vārdu izlaišana, aizstāšana vai pievienošana
 inversijas, secīgas kļūdas, burtu secības jaukšana vārdos
 fonētiskā pareizrakstība
 daudzas pauzes, rakstot vārdus vai pārrakstot tos no tāfeles
 slikts rokraksts
 ļoti lens rakstīšanas temps
 slikta rakstītā teksta organizācija

Galvenās atšķirības bērniem ar disleksiju ir tipisku, specifisku lasīšanas un pareizrakstības
kļūdu skaits un lēna, darbietilpīga, neautomatizēta lasīšana un rakstīšana, salīdzinot ar citiem
bērniem (Odegard et al., 2008; Vellutino et al., 2004; Hudson et al. al., 2007).

Pēc neilgas lasīšanas vai rakstīšanas bērni ar disleksiju var nogurt, jo ir bijis daudz jāpiepūlas.
Atsevišķu vārdu precīza un tekoša lasīšana un pareizrakstība ir darbības, kas prasa milzīgas
izziņas pūles. Tā kā vārdu dekodēšanai tiek tērēts tik daudz laika un enerģijas, sekundāras
sekas var būt problēmas ar lasīšanas izpratni (Shaywitz, 2005; Corona et al., 2012). Tas
nenozīmē, ka skolēniem ar disleksiju ir izpratnes problēmas; tāpēc skolēniem ar disleksiju
bieži ļoti labi padodas klausīšanās, jo viņi netērē enerģiju vārdu atšifrēšanai (Huffman, Shaw
& Thompson, 2020). Lēna un neautomātiska atsevišķu vārdu rakstīšana ietekmē sakarīga un
visaptveroša teksta rakstīšanu.

Bērni, kuriem ir disleksija, parasti izvairās no lasīšanas un rakstīšanas. (Warnke, 1999;
Høien& Lundberg, 2000; Williams, 2006; Fawcett & Nicolson, 2008; Roundy & Roundy,
2009; Huffman, Shaw & Thompson, 2020).

Skolēni ar disleksiju īpaši izvairās no rakstīšanas. Šķiet, ka tā rada spriedzi un ir nogurdinoša.
Rakstu darba izpilde var aizņemt ilgu laiku, un rezultāts var būt nesalasāms, pilns ar
pareizrakstības kļūdām, ar maz pieturzīmēm un sliktu organizāciju. Daudziem skolēniem ar
disleksiju ir vāji attīstīta smalkā motorika. Tāpēc viņi raksta lēnām. Viņi var nespēt rakstīt
nepārtraukti bez biežas atpūtas. Ņemot vērā darba organizāciju – teksts var būt cieši saspiests
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kopā, ignorējot burtnīcu malas, vai arī tieši pretēji – teksts ir izvērsts pa visu lapu. (Thomson,
2008).

Ir svarīgi atcerēties, ka bērniem, kas tiek diagnosticēti dažādos vecumos, var būt atšķirīgas
kognitīvās problēmas. Piemēram, vārdu dekodēšana un burtošana – šīs problēmas parati ir
aktuālas skolas sākuma gados. Parasti lasīšanas un pareizrakstības grūtības ir diezgan
noturīgas, tās nepazūd līdz ar laiku. Tomēr tās var ierobežot, ja vien ir izvēlēta pareizā terapija.

6.2. DISLEKSIJAS SEKUNDĀRĀS PAZĪMES

Disleksija nav tikai grūtības lasīt un rakstīt vai precīzi un tekoši atdalīt vārdus; lielākajai daļai
bērnu ar disleksiju ir citas papildu grūtības (Stein, Talcott & Witton, 2001). Grūtības bieži
rodas saistībā ar citām simbolu sistēmām, piemēram, skaitļiem un apzīmējumiem mūzikā
(Frauenheim&Heckerl, 1983). Līdz 50 procentiem bērnu ir grūtības matemātikā (Ott, 2007).

ĪSTERMIŅA UN ILGTERMIŅA VERBĀLĀS ATMIŅAS GRŪTĪBAS

Lielākajai daļai bērnu ar disleksiju ir grūtības atcerēties informāciju, kas sakārtota sarakstos-
pat īsus sarakstus vai īsus norādījumus (Pollock, Waller & Pollit, 2004; Reid, 2011). Bērniem
ar disleksiju ir problēmas ar ilgstošu verbālo mācīšanos. Šī problēma var izraisīt daudzas
grūtības klasē, tostarp problēmas ar nedēļas dienu vai gada mēnešu iegaumēšanu, reizināšanas
tabulu apguvi un svešvalodas apguvi (Snowling, 1998). Bērni ar disleksiju parasti saskaras ar
grūtībām saistībā ar īstermiņa atmiņu, jo viņiem ir mazāka informācijas uzglabāšanas jauda
nekā citiem (Hachmann et al., 2014); viņiem ir grūti iegaumēt lingvistisko informāciju
(Guardiola, 2001) vai atcerēties skaitliskus faktus, datumu un laiku, apgūt reizināšanas tabulu
(Miles, 2009). Lielākajai daļai cilvēku ar disleksiju ir grūtības atcerēties secīgu informāciju
(Hachman et al., 2014).

Hakmana un kolēģu (2014) pētījumu rezultāti liecina, ka disleksija ir saistīta ar specifiskiem
īslaicīgas atmiņas traucējumiem, kas attiecināms uz secību, bet ne ar informāciju par
priekšmetu. Pieņemot, ka sērijveida secības apstrādes un secību apguves deficīts izraisa
ortogrāfisko, kā arī fonoloģisko vārdu formu atveidojumu apguves traucējumus, tiek
apgrūtināta rakstu valodas kā normālai attīstībai raksturīgo lingvistisko zināšanu
reprezentācijas formāta integrācija. Ilgtermiņa zināšanu nestabila kodēšana un konsolidācija
savukārt novedīs pie automatizācijas trūkuma un lasīšanas attīstības kavēšanās, kā arī novedīs
pie nedrošības par ortogrāfiskajām vārdu formām individuāli dažādās pakāpēs.

Piemēram, lielākajai daļai cilvēku ar disleksiju parasti ir grūtības ar secība, tāpēc viņiem ir
grūti nosaukt, piemēram, nedēļas dienas vai gada mēnešus pareizā secībā, īpaši atpakaļgaitā
(Frauenheim&Heckerl, 1983; Griffiths, 2007; Stein , Talcott & Witton, 2001).

Indivīdiem ar disleksiju ir arī zināmas grūtības organizēt un izteikt savas idejas, īpaši
strukturētās situācijās, kad nepieciešama salīdzinoši specifiska reakcija. Sarunu situācijās šī
tendence ir mazāk pamanāma. Atklājas detalizētas vārdu atrašanas problēmas, kā arī
sintaktiskās kļūdas. (Frauenheim&Heckerl, 1983).

GRŪTĪBAS, KAS SAISTĀS AR LAIKU UN ORIENTĒŠANOS

Dažiem bērniem ar disleksiju ir slikta laika izjūta, kā arī vājš vārdu krājums, kas saistīts ar
laiku. Tādi vārdi kā “šodien”, “rīt”, “vakar” rada neskaidrības (Ott, 2007). Dažiem cilvēkiem
ar disleksiju pulksteņa laika nolasīšana var būt problemātiska. Ar laiku saistītā valoda var būt
mulsinoša. Indivīdiem ar disleksiju ir arī grūtības aprēķināt vai novērtēt, cik ilgs laiks būs
nepieciešams, lai kaut ko paveiktu (Ott, 2007).
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Bērniem ar disleksiju ir grūtības apgūt un izteikt jēdzienus par laiku, dimensiju, daudzumu,
virzienu un ģeogrāfiskajiem jautājumiem. Piemēram, viņiem ir grūtības secīgi apgūt mēnešu
nosaukumus, saistīt mēnešus ar gadalaikiem vai brīvdienas ar mēnešiem. Daudzi indivīdi ar
disleksiju jauc kreiso un labo roku (Stein, Talcott & Witton, 2001).

GRŪTĪBAS AR MOTORIKU

Ir arī pamanāms, ka dažiem cilvēkiem ar disleksiju ir problēmas ar motoriku, kustību
koordināciju un līdzsvaru, piemēram, vispārēja neveiklība, grūtības mest un notvert bumbu,
mācīties braukt ar velosipēdu, lēkt, dejot, aplaudēt noteiktā ritmā, veikt vairākus uzdevumus.
saglabājot līdzsvaru, utt. (Nicolson & Fawcett, 1995; Ott, 2007; Fawcett & Nicolson, 2008;
Brookes et al., 2010). Dažiem bērniem ar disleksiju ir problēmas ar motoriskajām prasmēm,
un citi viņus bieži uzskata par neveikliem (Ott, 2007). Daži bērni lēni ģērbjas, īpašas grūtības
sagādā apavu šņores vai pogas.

6.3. STIPRĀS PUSES

Disleksija nav tikai noteiktu grūtību kombinācija. Tā ietver virkni specifisku spēju, kas
saistītas ar smadzeņu labās puslodes darbību (Thomson, 2008). Atšķirības starp mācīšanās
grūtībām un izcilajām spējām bieži tiek novērotas skolēniem ar disleksijas profilu (Thomson,
2008).

Bērniem ar disleksiju ir atšķirīgs un individuāls informācijas apstrādes veids. Viņiem parasti
ir vizuāls, labās smadzenes globālās informācijas apstrādes stils (Reid, 2011; Bacon &
Bennett, 2013). Vlachos un kolēģu (2013) pētījumā vairāk skolēnu ar disleksiju bija vairāk
aktīvs labās puslodes domāšanas stils (vai nu disleksijas cēlonis, vai sekas), ko atspoguļo
samazināta kreisās puslodes iesaiste lasīšanas laikā. Dažas smadzeņu daļas, kas ir atbildīgas
par vizuāli telpisko apstrādi, kļūst aktīvākas, kad cilvēks ar disleksiju lasa. Singltons ar
kolēģiem (2009) minēja pētījumus, kuros bērni un pusaudži ar disleksiju sasniedz ievērojami
augstākus rezultātus vizuālās apstrādes uzdevumos. Dažādu pētījumu rezultāti liecina, ka
lielākajai daļai skolēnu ar disleksiju ir labi attīstīta redze un telpiskā izjūta, lieliska krāsu
atmiņa, telpiskā iztēle. Viņi spēj veiksmīgi operēt ar attēliem trīsdimensiju telpā. Piemēram,
Everatt un kolēģi (1999, cit. Everatt et al., 2008) atklāja, ka pieaugušie ar disleksiju uzrādīja
augstākus rezultātus radošajā, ar mākslu saistītajā uzdevumā, salīdzinot ar tiem, kuriem nav
disleksijas.

Ir konstatēts, ka dažiem skolēniem ar disleksiju piemīt izcilas spējas, piemēram, radoši un
mākslinieciski talanti, loģiskā izpratne, spēja saskatīt “kopainu”, spēja radoši risināt
problēmas, ārkārtēja apņēmība un centība smagam darbam. Tas ļauj skolēniem ar disleksiju
sasniegt lieliskus rezultātus tādās jomās kā arhitektūra, mehānika, inženierija, dizains,
datortehnoloģijas un tēlotājmāksla (Høien&Lundberg, 2000; von Károlyi, 2001; Bacon &
Bennett, 2013). Ir labi zināms, ka daudziem izciliem zinātniekiem un tehniķiem ir vai ir
bijušas izteiktas disleksijas problēmas. Daudzi cilvēki ar disleksiju izceļas priekšmetos, kas
prasa radošumu un jaunas idejas (piemēram, arhitekts Ričards Rodžerss, uzņēmējs Ričards
Brensons utt.) (Høien&Lundberg, 2000; Ott, 2007). Skolēni ar disleksiju apvieno un izmanto
visas savas maņas, lai mācītos un risinātu problēmas, bieži vien piedāvājot oriģinālus un
radošus risinājumus. Turklāt citi parasti viņus raksturo kā cilvēkus ar izpratni, intuīciju un
augstāku jutību pret vidi un empātiju pret citiem cilvēkiem (Høien&Lundberg, 2000).

Tomsons (2008) apgalvoja, ka skolēni ar disleksiju var būt talantīgi ar sniegumu saistītās
aktivitātēs vai akadēmiski apdāvināti (piemēram, viņi var būt lieliski sportisti, viņiem var būt
labas problēmu risināšanas prasmes vai spēcīgi attīstīta telpiskā izpratne), taču viņiem bieži
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neizdodas sasniegt līmeni. proporcionāli viņu spējām disleksijas dēļ, iespējams, pat šķiet, ka
viņi zaudē interesi, kļūst neapmierināti.

Tomēr attiecības starp disleksiju un radošumu joprojām ir neatrisināts jautājums. Lai gan ir
veikts maz empīrisku pētījumu, lai noteiktu šīs attiecības, var izteiktu vairākus pieņēmumus,
kas izskaidrotu hipotētiskās saistības starp disleksiju un radošumu raksturu (Wolff &
Lundberg, 2002):

1. Labas vizuālās prasmes un radošums varētu būt kompensācija, kas veicina disleksijas
gēnu evolūcijas pretestību.

2. Var būt kāds vispārīgāks faktors, kas ir izraisījis gan disleksiju, gan radošumu bez
tiešas cēloņsakarības starp abiem.

3. Tādējādi bērni ar disleksiju mēdz meklēt iespējas gūt panākumus citās jomās.
4. Grūtības, kas rodas lasīšanas un rakstīšanas laikā, un līdz ar to vilšanās, kas rodas

procesa laikā, var patiesībā dot starta punktu oriģināla un netradicionāla domāšanas
veida attīstībai.

5. Personām bez disleksijas durvis ir plaši atvērtas jebkurā jomā, turpretim talantīgiem
cilvēkiem ar disleksiju ir tikai neverbālās jomas, piemēram, māksla, dizains un
amatniecība.

Dziļāku izpratni par saistību starp disleksiju un vairākām specifiskām spējām var iegūt, veicot
detalizētākus un neirobioloģiski orientētus pētījumus.

7.DISLEKSIJAS IZPLATĪBA

Disleksijas izplatība ir atkarīga no precīzas definīcijas un kritērijiem, ko izmanto tās
definēšanai dažādās valstīs. Pētījumi liecina, ka disleksija ir vārdu lasīšanas spējas normāla
sadalījuma zemākais punkts. Tādējādi, lai novērtētu traucējumus, nepārtrauktam mainīgajam
ir jāiestata zināmā mērā patvaļīga robežvērtība. Kopējā definīcija nosaka lasīšanas
sasniegumu robežvērtību par 1,5 standarta novirzēm zem vecuma vidējā līmeņa, tādējādi
identificējot 3–17,5% iedzīvotāju ar disleksiju (Snowling, 2005; Peterson & Pennington, 2012;
Snowling, 2013).

7.1. DAŽĀDAS DRUKAS SISTĒMAS

Disleksija ir sastopama visās līdz šim pētītajās valodās, lai gan tās izpausmes atšķiras saistībā
ar ortogrāfiju (Goswami, 2015). Par disleksiju ziņots kā par traucējumiem, kas saistīti ne tikai
ar alfabēta vai zilbju rakstzīmēm, bet arī ar logogrāfiska rakstura rakstzīmēm (Benitez-
Burraco, 2010). Alfabētisko sistēmu gadījumā disleksijas izplatība ir atkarīga no ortogrāfijas
specifikas – kāda ir rakstīšanas sistēma. Alfabētisko valodu ortogrāfijas var raksturot kā
caurspīdīgas un necaurredzamas, tāpēc disleksijas izplatība dažādās valodās un valstīs ir
atšķirīga (sk. 1. tabulu). Starp alfabētiskajām valodām angļu valodu ir īpaši grūti apgūt, jo
burtu un skaņu kartēšana ir mazāk konsekventa nekā lielākajā daļā citu valodu.

1.tabula. Disleksijas izplatība dažādās drukas sistēmās

Drukas sistēma Valoda % Valsts: autori

DRUKAS SISTĒMĀ – PAMATĀ ALFABĒTS

Itāļu 3.2–35 Itālija: Stella, 2004; Barbiero et al.,
2012
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NEPĀRPROTAMA;
SKAIDRA

Flāmu 3 Nīderlande: Hellendoorn&Ruijssenaars,
2000

Spāņu 3.2–5.9 Spānija: Soriano-Ferrer & Echegaray-
Bengoa, 2014

Franču 3.5–5 Francija: Le Jan et al., 2011; Leonova,
2012

Zviedru 5 Zviedrija: Andersson, 2004

Krievu ~5–10 Krievija: Kornev, Rachlin& Grigorenko,
2010

Vācu 3–8

~14

Vācija: Döhla& Heim, 2016;

Branderburg et al., 2015

Čehu ~8 Čehija: Zelinkova, 2004

Grieķu ~9 Grieķija: Padeliadu&Sideridis, 2000

NESKAIDRA

Dāņu 3–7

~12
(pieaugušie)

Dānija: Jandorf, Haven & Nielsen,
2004;

Elbro, Moller & Nielsen, 1995

Angļu
5–10 Apvienotā Karaliste: Taylor & Walter,

2003; Undheim, 2009

10–12 Apvienotā Karaliste, ASV, Austrālija:
Wydell, 2012

5–17,5 ASV: Vellutino et al., 2004; Helland et
al., 2011; Eicher & Gruen, 2013

DRUKAS SISTĒMAS, KURĀM PAMATĀ IR CITAS RAKSTU ZĪMES

Ķīniešu 4–8

3,9

Ķīna: Meng & Zhou, 2004; Sun et al.,
2013

Japāņu 3–4 Kanā

5–8 Kanjī

Japāna: Todo, 2004; Ogino et al., 2011

Persiešu 5,2 Irāna: Pouretemad et al., 2011

7.2. ATŠĶIRĪBAS DZIMUMU ASPEKTĀ

Pētījumu literatūrā pastāv pretrunas par to, vai zēniem biežāk nekā meitenēm ir lasīšanas un
rakstīšanas grūtības (Berninger et al., 2008; Wheldall&Limbrick, 2010). Lielākā daļa datu no
populācijas (epidemioloģiskajiem) pētījumiem sniedz konsekventus rezultātus: zēniem ir
lielāks disleksijas risks nekā meitenēm. Tomēr to zēnu un meiteņu attiecība, kurus skārušas
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mācīšanās grūtības, dažādās valstīs ir atšķirīga, svārstās no 1,2:1 līdz 6,78:1 (Berninger et al.,
2008; Hawke et al., 2009; Liederman, Kantrowitz& Flannery, 2005; Raskind, 2001; Rutter et
al., 2004; Quinn & Wagner, 2015). Rezultāti liecina par augstāku dzimumu attiecību,
palielinoties traucējumu smagumam, īpaši, ja runa ir par pareizrakstības grūtībām (Hawke et
al., 2009; Berninger et al., 2008; Landerl& Moll, 2010). Vairāku nesenu pētījumu rezultāti
apstiprināja, ka vairāk zēnu nekā meiteņu saskaras ar lasīšanas problēmām. Tomēr tas ne
vienmēr ir bijis tā. Piemēram, Veldalls un Limbriks (2010) analizēja gandrīz pusotra miljona
Austrālijas bērnu lasīšanas spēju novērtējumus laika posmā no 1997. līdz 2006. gadam. Viņi
secināja, ka vidējā attiecība bija 1,77:1. Līdzīgi, analizējot gandrīz pusmiljons otrās klases
skolēnu, Kvins un Vāgners (2015) konstatēja, ka attiecība ir 2,11:1.

Nav tiešas atbildes, kāpēc zēniem ir lielākas lasīšanas un rakstīšanas grūtības nekā meitenēm.
Dzimumu atšķirības var būt saistītas ar lielāku iespējamību, ka zēni tiks diagnosticēti
Novērtēšanai parasti tiek nosūtīti vairāk zēnu nekā meiteņu, kas liecina, ka zēni ar disleksijas
grūtībām skolotāju redzeslokā nonāk biežāk nekā meitenes, iespējams, tāpēc, ka viņi sliktāk
mācās vai ir uzvedības problēmas. Zēniem ir tendence vairāk paust neapmierinātību, pastāv
iekšējā spriedze, kontrolējot savu uzvedību (piemēram, agresīvu uzvedību) (Fink, 1998;
Shaywitz, 2003; Liederman et al., 2005; Snowling, 2005; Quinn & Wagner, 2015). Tajā pašā
laikā daļa meiteņu, kurām ir disleksija, netiek diagnosticētas un nevar saņemt nepieciešamo
palīdzību (Liederman et al., 2005). Piemēram, Kvina un Vāgnera (2015) pētījuma rezultāti
parādīja, ka tikai 1 no 4 zēniem un 1 no 7 meitenēm viņu pētījumā tika identificēti ar
lasītprasmes traucējumiem.

Visbeidzot, disleksijas izplatība starp dzimumiem atšķiras. Zināmā mērā varētu izskaidrot, ka
zēni mēdz būt neaizsargātāki pret ģenētiskiem, neirobioloģiskiem un vides faktoriem nekā
meitenes. Tomēr zēnu neaizsargātība pret iepriekšminētajiem faktoriem joprojām ir atklāta
diskusija, tāpēc jautājums par to, ka vīrieši ir vairāk pakļauti disleksijai, ir jārisina
daudzdimensionālo pētījumu kontekstā.
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3.NODAĻA: MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMU AGRĪNĀ IDENTIFIKĀCIJA

IEVADS

Laiku pa laikam ikviens var sastapties ar mācīšanās un uzvedības problēmām. Tā kā mēs
dzīvojam pasaulē, kas katru dienu strauji mainās, šis fakts patiesībā nav nekas pārsteidzošs.
Tomēr, ja problēmas saglabājas ilgāku laiku un sāk radīt citas grūtības, tAs var liecināt par
mācīšanās traucējumiem vai uzmanības deficīta traucējumiem. Nevajadzētu ignorēt
nekonsekventu progresu vai kavēšanos attīstības jomā, kas saistītas ar prasmju un uzvedības
apgūšanu, pat bērniem vecumā no 4 vai 5 gadiem. Vecākiem, pedagogiem un citām
iesaistītajām personām ir svarīgi cieši uzraudzīt un dalīties ar saviem novērojumiem, lai
varētu veikt mērķtiecīgu diagnostiku vai problēmu novērtēšanu. Tad skolēni var saņemt
nepieciešamo palīdzību, cik drīz vien iespējams — pirms viņi sāk šaubīties par sevi, izjūt
vilšanos un piedzīvo neveiksmes. Stereotipiskas domāšanas dēļ, kas pieaugušajiem liek domāt:
mans bērns augs un viss nostāsies pareizajās vietās – pastāv iespēja palaist garām to agrīnās
intervences momentu, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs.

Visā pasaulē aptuveni 800 miljonu gados jaunu bērnu ietekmē bioloģiskie, vides un
psihosociālie apstākļi, kas var ierobežot viņu kognitīvo attīstību. Saskaņā ar jaunākajām
aplēsēm Eiropā bērnu ar īpašām izglītības vajadzībām skaits ir 15 miljoni. Aplēses liecina, ka
disleksija, mācīšanās traucējumi, kas ietekmē spēju lasīt, skar aptuveni 6 procentus Eiropas
iedzīvotāju, bet arī autiskā spektra traucējumu (AST) izplatība ir augstāka, nekā tika uzskatīts
iepriekš. Saskaņā ar pētījumiem, ko veica Eiropas Komisija, dati liecina, ka vienpadsmit
ESdalībvalstīs, kas piedalījās statistiskajā aptaujā, pat 1 bērns no 89 var saskarties ar autiskā
spektra traucējumiem. (Eiropas Komisija, 2018)

Statistikas dati (1. att.), ko apkopojusi un publicējusi Eiropas Speciālo vajadzību un
iekļaujošās izglītības aģentūra, sniedz ieskatu par bērnu ar speciālām izglītības vajadzībām
procentuālo daļu no visiem katras valsts skolas vecuma bērniem (Eiropas Speciālo vajadzību
un iekļaujošās izglītības aģentūra, 2018). Lai gan skaitļi varētu nešķist satraucoši, diemžēl tie
pieaug.
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1.attēls. Bērnu ar speciālajām vajadzībām skaits (procentos) attiecībā pret visiem skolas vecuma bērniem

Bērni ar speciālajām vajadzībām bieži pārtrauc mācības un neiegūst izglītību. Viņiem ir daudz
lielāks risks kļūt par bezdarbniekiem vai ekonomiski neaktīviem iedzīvotājiem. Saskaņā ar
Eiropas Parlamenta pētījumu dienesta datiem (2017) Eiropas Savienības (ES) līmenī tikai
50,6% cilvēku ar invaliditāti ir nodarbināti, salīdzinot ar 74,8% personu bez invaliditātes.
Personu ar invaliditāti bezdarba līmenis ES vecumā no 20 līdz 64 gadiem ir 17,1 %
salīdzinājumā ar 10,2 % personu bez invaliditātes, un ES personu ar invaliditāti aktivitātes
līmenis (aktīvo personu procentuālais daudzums attiecībā pret salīdzināmu kopējo iedzīvotāju
skaitu) ir tikai 61,0 % salīdzinājumā ar 82,3 % cilvēku bez invaliditātes.

Arī šo bērnu vecāki piedzīvo daudz stresa. Ja viņi netiek pienācīgi atbalstīti, cieš ne tikai
bērna attīstība, bet arī visa ģimene var tikt pakļauta ievērojamai slodzei. (Nacionālais
mācīšanās traucējumu centrs, 2020) Tāpēc viens no efektīvākajiem veidiem, kā nodrošināt
panākumus, ir iesaistīt ģimenes viņu bērnu izglītībā. Lai gan ģimenes iesaistīšanās ir izdevīga
visiem, bērniem ar invaliditāti bieži vien ir nepieciešama lielāka vecāku iesaistīšanās un
aizstāvība nekā vienaudžiem bez invaliditātes, lai viņi saņemtu tāda paša līmeņa apmācību kā
jebkurš cits bērns. Bērni ar invaliditāti klasē bieži saskaras ar daudz un dažādiem
izaicinājumiem, kuriem nepieciešama īpaša skolotāju uzmanība un viņu ģimeņu aktīva
iesaistīšanās.

Arī pedagogi saskaras ar izaicinājumiem, domājot par to, kā vislabāk iesaistīt ģimenes bērnu
ar invaliditāti aprūpē. Lai gan daudzi pedagogi apzinās ģimeņu iesaistīšanas vērtību, viņiem
var trūkt apmācības par to, kā rīkoties, it īpaši, mēģinot iekļaut ģimenes ikdienas apmācībā
vai individualizētās izglītības programmā. Agrīnās bērnības gadi ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc
pedagogs varētu būt tas, kurš pamana un risina problēmas. Saskaņā ar Virdžīnijas
Sadraudzības Universitātes pētnieku Kerola un Džeimsa Bersa(Beers, C. un Beers, J.,
1980)teikto, agrīna identificēšana un iejaukšanās sniedz skolotājiem iespēju strādāt gan ar
vecākiem, gan bērniem, pirms tiek ietekmēta turpmākā attīstība.

Izaicinājumu ir daudz, tomēr lielāko daļu no tiem var pārvarēt. Agrīna intervence, cieša skolas
un ģimenes sadarbība, kas balstīta uz pastāvīgu dialogu un iesaistīšanos, var palīdzēt atrisināt
daudzas problēmas gan pašiem bērniem, viņu ģimenēm, gan pedagogiem. Neapšaubāmi,
agrīna brīdinājuma zīmju atpazīšana, mērķtiecīga pārbaude un novērtēšana, efektīva
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intervence un nepārtraukta uzraudzība ir ļoti svarīga, lai palīdzētu bērniem gūt panākumus
skolā, darbā un dzīvē.

1. AGRĪNĀ IDENTIFIKĀCIJA: KĀPĒC TAS IR SVARĪGI?

Kamēr pasaule attīstās daudzos aspektos, piemēram, tehnoloģiju un drošības jautājumos,
varētu šķist, ka mēs virzāmies uz labklājību. tomēr, ja mēs domājam par cilvēkiem, īpaši
bērniem, attīstība varētu notikt citā virzienā. Visā pasaulē pieaug to bērnu skaits, kuriem tiek
diagnosticēti mācīšanās traucējumi (Koegel, Lynn&Koegel, Robert &Ashbaugh,
Kristen&Bradshaw, Jessica. (2013)). Tādējādi agrīnā intervence, kā arī identifikācijas
programmas ir ļoti svarīgas daudzu aspektu dēļ.

Pētījumi ir pierādījuši, ka pieredzei, ko bērns gūst agrīnā vecumā, ir kritiski svarīga nozīme
smadzeņu attīstībā. Harvardas Universitātes Bērnu Attīstības Centrs (2008) ir apkopojis sava
pētījuma galvenos secinājumus:

• Neironu tīkli, kas veido pamatu mācībām, uzvedībai un veselībai, ir viselastīgākie
pirmajos trīs dzīves gados. Laika gaitā tos ietekmēt kļūst arvien grūtāk.

• Pastāvīgs "toksisks" stress, piemēram tas, ko rada galēja nabadzība, ļaunprātīga
izmantošana un nolaidība vai smaga mātes depresija, var sabojāt smadzenes, kas attīstās,
izraisot problēmas mācībās, uzvedībā, kā arī fiziskajā un garīgajā veselībā.

• Smadzenes stiprina pozitīva agrīna pieredze, īpaši stabilas attiecības ar gādīgiem un
atsaucīgiem pieaugušajiem, droša un atbalstoša vide un atbilstošs uzturs.

• Agrīna sociālā/emocionālā attīstība un fiziskā veselība ir pamats, uz kura attīstās
izziņas un valodas prasmes.

• Augstas kvalitātes agrīnās intervences pakalpojumi var mainīt bērna attīstības
trajektoriju un uzlabot rezultātus bērniem, ģimenēm un kopienām.

• Intervence, visticamāk, būs efektīvāka un lētāka, ja tā tiek sniegta agrāk, nevis vēlāk.

Ņemot vērā šos aspektus, ir skaidrs, ka agrīnā intervence ir ārkārtīgi svarīga ne tikai bērna
attīstībā, bet tā ietekmē visu viņa dzīvi. Ja šis process aizkavēsies, vēlāk kaut ko mainīt būs
daudz grūtāk. Pētījumi liecina(Feinberg, E., 2011), ka 9 mēnešu vecumā atbalsta
pakalpojumus saņem tikai 9% bērnu; 24 mēnešu vecumā pakalpojumus saņem tikai 12%
bērnu. Agrīnā intervence ir paredzēta bērniem no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam. Tai ir 4
galvenie mērķi:

1) Atbalstīt ģimenes, kas rūpējas par savu bērnu attīstību;

2) Veicināt bērnu attīstību;

3) Veicināt bērna pārliecību par sevi;

4) Novērst problēmas, ar ko bērns un viņa ģimene varētu saskarties nākotnē.
(Nacionālais Bērnu Birojs, 2004)

Pētījumi (Mācību centrs, 2019) liecina, ka mācīšanās traucējumus, ja tie tiek identificēti agri,
var labot, kas palīdz uzlabot bērnu rezultātus, jo viņu prāts turpina pielāgoties jauniegūtajām
prasmēm. Bērna mācīšanās traucējumu agrīna noteikšana var palīdzēt speciālistiem izstrādāt
metodes komunikācijas un uzvedības pārvaldības uzlabošanai, kas palīdzēs bērnam labāk
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saprasties ar citiem bērniem. Līdz ar to bērna spējas sasniegt savu akadēmisko potenciālu
uzlabojas, kad viņš tiek uzņemts parastajās izglītības nodarbībās. Diemžēl liela daļa
priekšlaicīgi skolu pametušo ir ar traucējumiem, kas iepriekš nebija identificēti un tādējādi
radīja bāzi, lai bērni neiegūtu izglītību.

ASV ir izveidota agrīnās bērnības sistēmu darba grupa, kas sastāv no valstu vadītājiem no
politikas un pētniecības organizācijām. Tā ir izveidojusi vienotu konceptuālo sistēmu, kas
atzīst nepieciešamību pēc sistēmiskas pieejas agrīnās bērnības attīstībai (Bruner, C, 2019).

Ir skaidrs, ka visiem pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem, par pieņemamām cenām. Tiem jābūt
izcilā kvalitātē un pieejamiem visiem, kam tas nepieciešams. To pārklāšanās nozīmē, ka
pakalpojumu sniedzējiem jāspēj piesaistīt bērniem un viņu ģimenēm pakalpojumus ārpus viņu
profesionālās jurisdikcijas, jāsaskaņo ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, apkalpojot to pašu
bērnu un ģimeni, un jāpalīdz citiem pakalpojumu sniedzējiem veikt atbilstošu lomu, reaģējot
uz vajadzībām.Saskaņā ar Lielbritānijas mācīšanās traucējumu institūta (2004) datiem:
“pētījumi un prakse ir pierādījuši, ka agrīna iejaukšanās sniedz tūlītējus un ilgtermiņa
ieguvumus bērniem ar traucējumiem, viņu ģimenēm un sabiedrībai”.

Šī tēma ir plaši apspriesta ne tikai Eiropā vai ASV. Mācīšanās grūtības var kļūt par problēmu
visiem cilvēkiem neatkarīgi no vecuma, rases, dzimuma vai reģiona. Saskaņā ar Austrālijas
bērnu psihologu grupas datiem (2021), agrīna intervence palīdz:

● Novērst mācīšanās grūtības, pirms tās ir iesakņojušās un izraisa citas problēmas,
piemēram, uzvedības un emocionālas problēmas.

● Mācīt īpašas prasmes un stratēģijas, lai koncentrētos uz bērna stiprajām pusēm un
samazinātu, uzlabotu vai apietu vājās puses.

● Uzlabot izglītības procesa sasniegumus.

Būtībā tas palīdz bērniem sasniegt pilnu potenciālu. Tomēr intervences programmas būtu
jāizstrādā atbilstoši katra bērna mācīšanās profilam.

Bērniem, kuriem sākotnēji tiek uzskatīts, ka intelekts ir zemāks nekā viņu vienaudžiem, var
būt normāls intelekts, bet viņiem ir mācīšanās problēmas, kas neļauj sasniegt savu potenciālu.
Nespēja izprast iemeslus, kāpēc maziem bērniem ir grūtības skolā, būs par iemeslu, kāpēc viņi
nevarēs saņemt palīdzību, kas nepieciešama, lai sasniegtu savu potenciālu gan toreiz, gan
vēlāk.

Mācīšanās traucējumi nepazūd. Tā vietā tie laika gaitā mēdz kļūt problemātiskāki. Ja bērns,
mācoties 3.klasē, atpaliek no vajadzīgā līmeņa - tas nereti var netikt uztverts kā problēma.
Kad viņi sasniedz ceturto un pēc tam piekto klasi, mācīšanās traucējumu sekas kļūst
skaidrākas, taču bērni jau ir krietni atpalikuši. Šajā brīdī bērni izjūt pašapziņas trūkumu un
kļūst arvien neapmierinātāki. No otras puses, ja mācīšanās traucējumi tiek identificēti agri,
var veikt pasākumus, lai palīdzētu bērniem iegūt dzīves prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu
panākumus pieaugušā vecumā.

Bērna ar mācīšanās traucējumiem nosūtīšana uz speciālo skolu var novērst vairākas papildu
problēmas. Bērni ar mācīšanās traucējumiem bieži atpaliek, jo viņi nespēj izpildīt
akadēmiskās prasības, lai tiktu pārcelti uz nākamo klasi. Var rasties uzvedības problēmas, un
tie, kuri mācās vidusskolā, visticamāk pametīs mācības, ja nesaņems sev atbilstošu atbalstu.
Jo agrāk tiek diagnosticēti mācīšanās traucējumi, jo lielāka iespēja, ka bērni varēs sasniegt
savu potenciālu. Agrīna diagnostika ne tikai uzlabo bērna spēju sasniegt savu akadēmisko
potenciālu, bet arī novērš zema pašvērtējuma un uzvedības problēmu veidošanos, kas vēl
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vairāk pasliktina bērna spēju mācīties. Bez agrīnas diagnostikas potenciāls attīstīt prasmes,
kas viņiem nepieciešamas normālai, veiksmīgai pieaugušo dzīvei, var būt stipri ierobežots.

2. MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMU AGRĪNĀS PAZĪMES

Atpazīt mācīšanās traucējumu brīdinājuma pazīmes un pēc iespējas ātrāk nodrošināt bērniem
nepieciešamo atbalstu, var būt vitāla nozīme bērna potenciālajiem panākumiem. Lai gan
mācīšanās traucējumus var atklāt jebkurā vecumā, no pirmsskolas līdz vidusskolai, vienmēr
vislabāk ir noteikt diagnozi pēc iespējas ātrāk.

Katrs bērns mācās savā unikālā veidā. Ir svarīgi saprast, ka bērni ar invaliditāti vienkārši
interpretē informāciju noteiktā veidā. Bērna spēju lasīt, rakstīt, runāt, veikt matemātiskas
darbības un veidot sociālās attiecības var ietekmēt mācīšanās traucējumi.

Attīstības kavēšanās jebkurā no šiem gadījumiem var liecināt par mācīšanās traucējumiem:

 Lielā motorika– apjomīgas muskuļu kustības, piemēram, stāvot, ejot vai pievelkot.
 Smalkā motorika – nelielas muskuļu kustības, piemēram, priekšmetu satveršana, roku

un kāju pirkstu kustināšana.
 Komunikācija - spēja saprast valodu vai lietot runu.
 Kognitīvās prasmes – spēja domāt un risināt problēmas.
 Sociālās/emocionālās — spēja atbilstoši sadarboties ar citiem un izrādīt atbilstošas

emocijas. (UniversityofMichigan, 2010)

Sākumskolas gados bērni augt dažādos tempos. Bērniem jāspēj lasīt atbilstošas grāmatas
klases līmenī, rakstīt vienkāršus teikumus, saskaitīt un atņemt, risināt vienkāršus uzdevumus
un sākt reizināt. Tam jānotiek, uzsākot mācības 3.klasē.Ģenētika un vides faktori var ietekmēt
to, ka bērnam būs mācību traucējumi. Tos, savukārt, neizraisa kultūras vai valodas atšķirības,
nepietiekama vai nepiemērota mācīšana, ekonomiskais statuss vai motivācijas trūkums.
Tomēr šie faktori var būt par iemesliem, kas mācību traucējumiem palīdz attīstīties.

Lai gan attīstības galvenie punkti (konkrētos vecumposmos) tiek sasniegti paredzamā ātrumā,
nelielas attīstības atšķirības starp bērniem ir izplatītas. Tā rezultātā neliela kavēšanās ne
vienmēr liecina par krīzi. Ir ļoti svarīgi izprast normālu attīstības virzību agrā bērnībā, lai jūs
varētu pamanīt visus iespējamos šķēršļus. Neviens nav vainīgs pie mācīšanās traucējumiem.
Zināt savu mācīšanās stilu un novērtēt to, ka katram ir dažādas spēka jomas, ir nepieciešams
visiem bērniem.

Mācīšanās traucējumus ir grūti diagnosticēt, un nav neviena simptomu kopuma, kas būtu
piemērots visiem. Turklāt daudzi bērni mēģina slēptproblēmu. Tomēr paturiet prātā, ka šīs
brīdinājuma zīmes katram bērnam atšķiras, un visas pazīmes var arī nebūt. Ļoti spēcīga
brīdinājuma zīme ir tas, ja ģimenē jau vairākās paaudzēs (tātad – ģenētiski) ir šie mācību
traucējumi.

Tabula, kas sekos tālāk, ataino attīstības galvenos posmus, ņemot vērā sekojošas prasmes:

● Smalkā un lielā motorika

Motorisko prasmju jomā ir divas kategorijas: lielā motorika un smalkā motorika. Lielās
motoriskās prasmes tiek galā ar lielām muskuļu grupām, piemēram, staigāšanu. Smalkā
motorika ietver mazos muskuļus, piemēram, rakstīšanu.

● Spēles un sociālās prasmes
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Spēle ir brīvprātīga iesaistīšanās pašmotivētās aktivitātēs, kas parasti ir saistītas ar prieku.
Spēle var būt iedomāta, konstruktīva, starppersonu (rotaļas ar citiem) vai intrapersonālas (kad
bērns spēlējas viens pats). Spēle ir veids, kā bērni mācās par vidi, savu ķermeni un vietu
apkārtējā pasaulē.

Sociālās prasmes ir prasmes, kuras mēs izmantojam ikdienā, lai mijiedarbotos un sazinātos ar
citiem. Tie ietver verbālo un neverbālo saziņu, piemēram, runu, žestus, sejas izteiksmi un
ķermeņa valodu. Personai ir spēcīgas sociālās prasmes, ja viņam ir zināšanas par to, kā
uzvesties sociālās situācijās, un viņš saprot gan rakstītus, gan netiešus noteikumus, sazinoties
ar citiem.

● Fonoloģiskās apstrādes un valodas prasmes

Fonoloģiskā izpratne (dažreiz saukta par "skaņas izpratni") ir izpratne par to, kas ir skaņas un
kā tās apvienojas, veidojot vārdus. Prasmes ietver dalīt vārdus zilbēs un atsevišķās skaņās,
sajaukt skaņas kopā, noteikt skaņas dažādās vārdu pozīcijās (sākumā, beigās) un manipulēt ar
skaņām vārdos.

● Vizuālā – Telpiskās izpratne

Vizuālā uztvere attiecas uz smadzeņu spēju izprast to, ko redz acis. Tas nav tas pats, kas
redzes asums, kas norāda uz to, cik skaidri cilvēks redz (piemēram, “20/20 redze”). Cilvēkam
var būt 20/20 redze un joprojām ir problēmas ar vizuālās uztveres apstrādi. Labas vizuālās
uztveres prasmes ir svarīgas daudzām ikdienas prasmēm, piemēram, lasīšanai, rakstīšanai,
griešanai, zīmēšanai, matemātikas uzdevumu pildīšanai, kā arī daudzām citām prasmēm. Ja
bērns nevarēs veikt šos ikdienas uzdevumus, var ciest viņa pašcieņa un var tikt negatīvi
ietekmēti viņa akadēmiskie sasniegumi,

 Matemātiskās kompetences

Bērni sāk mācīties matemātiku, tiklīdz viņi sāk izpētīt pasauli. Katras prasmes, ko viņi apgūst,
balstās uz to, ko viņi jau zina, sākot no formu noteikšanas līdz skaitīšanai un beidzot ar
modeļu atpazīšanu. Ir daži atskaites punkti, kurus lielākā daļa bērnu sasniedz aptuveni vienā
un tajā pašā laikā. Ir svarīgi atcerēties, ka bērni apgūst matemātiskās prasmes dažādos tempos.
Tādā veidā bērnu matemātikas prasmes parasti uzlabojas, kad viņi kļūst vecāki. (Slimību
kontroles un novēršanas centrs ASV, 2020)
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Motorās
prasmes

Sociālās prasmes Fonoloģiskās
prasmes

Valoda Visual / Spatial Matemātiskās
prasmes

Kas būtu jāprot 3-4 gadus vecam bērnam

Būvē torņus no 9
nelieliem spēļu
klučiem;

Pārzīmē apli;
Darbojas ar mālu
(ritina bumbiņās,
veido “cepumus”);

Griež ar šķērēm;
Stāv uz vienas kājas
līdz 5 sekundēm;

Sper bumbu uz
priekšu;

Met bumbu;
Ķer atlēcošu bumbu;
Skrien ap šķēršļiem;
Spēj noiet pa līniju;
Lec pāri objektiem
un pēc tam nostājas
uz abām kājām.

Spēlējas ar
mehāniskām
rotaļlietām;

Dalās ar citiem
bērniem;

Kopā spēlējas vēl ar
2-3 bērniem;

Rada spēļu situācijas,
kas ir pārākas par
pieredzi (piemēram,
spēlē ugunsdzēsējus,
kas glābj cilvēkus);

Pauž emocijas;
 Izjūt kaunu, ja saprot,
ka ir izdarīts kaut kas
tāds, ko nedrīkstēja.

30-36 mēnešos parādās
spēja izdomāt vārdus ar
atskaņām.

 Spēj sekot 3-
daļīgām instrukcijām
(piemēram; aizej uz istabu,
paņem grāmatu, atnes to);
 Saprot garakus,
sarežģītākus teikumus;
 Stāsta par savām
darbībām;
 Stāsta, kā var lietot
konkrētu priekšmetu;
 Zina: novietojuma
vārdus (augšā, aiz, pirmais,
tuvumā), izmēra
apzīmējumus (īss, garš),
daudzuma apzīmējumus
(katrs, ne viens), citus
vārdus (smags, lens, viegls,
zina krāsas)

Atpazīst formas reālajā
vidē;

Sāk šķirot lietas pēc
krāsas, formas, izmēra
vai lietojuma;

Salīdzīna un pretstata
lietas, izmantojot
klasifikācijas aspektus;

Skaita līdz 20;
Saprot, ka ciparus (kā
simbolus) var uzrakstīt
vārdiem (piemēram, 5
ir tas pats, kas piece);

Like puzzles;
Sāk domāt par cēloņu
un seku sakarību
(piemēram, kas notiks,
ja es iemetīšu rotaļlietu
traukā pilnā ar ūdeni)
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Motorās
prasmes

Sociālās prasmes Fonoloģiskās
prasmes

Valoda Visual / Spatial Matemātiskās
prasmes

Kas būtu jāprot 4-5 gadus vecam bērnam

 Griež pa līniju;
 Pārzīmē kvadrātu;
 Raksta savu vārdu;
 Pārraksta burtus;
 Spēj apģērbties un

noģērbties
patstāvīgi;

 Spēj kāpt pa
kāpnēm, rokās kaut
ko turot;

 Lec uz priekšu 10
reizes, nenokrītot;

 Kad met bumbu,
tad pasper uz
priekšu tieši to
pašu kāju, ar kuru
roku tiek mesta
bumba;

 Ķer nelielu bumbu
tikai ar rokām.

Gaida savu rindu
(piemēram, kādā
spēlē);

Kopā spēlējas (parasti
ar kādu kopēju
mērķi);

Parasti dod priekšroku
spēlēties ar citiem
nevis vienatnē;

 Izspēlē iedomu
situācijas

Labprāt spēlē spēles
ar vienkāršiem
noteikumiem;

Var izmainīt
noteikumus spēles
gaitā.

Plaukšķinot, skaita
vārdos zilbes (piemēram,
mā-jas);

 Izdomā vārdus ar vienu
un to pašu burtu
(piemēram, kaķis –
kuģis);

Liek kopā zilbes īsiem
vārdiem (mā+ja).

 Seko līdzi citu
sarunām;
 Izprot krāsu un
formu nosaukumus;
 Sagrupē vārdus pēc
kategorijām (piemēram,
dzīvnieki, ēdiens);
 Veido minimums
4-5 vārdu teikumus;
 Runā par pagātnes
un nākotnes noteikumiem;
 Lieto piederības
vietniekvārdus- viņas viņa;
 Veido
salīdzinājumus (piemēram,
liels, lielāks, vislielākais)

 Skaita uz pirkstiem;
 Nosaka lielāko no

dotajiem skaitļiem;
 Pārzīmē vai patstāvīgi

zīmē simetriskas
formas;

 Sāk izprast pamata
laika jēdzienus;

 Spēj izsekot
instrukcijām, kas
sastāv no vairākām
daļām.
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Motorās prasmes Sociālās prasmes Fonoloģiskās
prasmes

Valoda Visual / Spatial Matemātiskās
prasmes

Kas būtu jāprot 5-6 gadus vecam bērnam

 Izgriež vienkāršas
formas;

 Pārzīmē trīsstūri;
 Nekrāso pāri

līnijām;
 Pareizi tur

pildspalvu/zīmuli;
 Līmē objektus

precīzās vietās;
 Zīmē vienkāršus

zīmējumus;
 Skrien uz pirkstu

galiem;
 Spēj noiet pa

balansa stieni;
 Lec ar lecamauklu;
 Ķer un met bumbu.

 Izspēlē nepieredzētas
situācijas (piemēram,
astronauts, kas dodas
visumā);

Spēlējas, sēles laikā
komunicē ar pārējiem;

Spēles parasti ir
organizētas, nav
haotiskas.

 Atpazīst vārdus ar
atskaņām;

 Nosaka lieko vārdu
(piemēram, kaķis,
cepure, liels);

 Nosauc vārda pirmo
burtu;

 Nosauc vārda pēdējo
burtu;

 Sauc vārdus, kas sākas
ar vienu un to pašu
burtu;

 Liek kopā 3-4 burtus,
lai izveidotu vardu;

 Izpilda vairāku soļu
instrukcijas;

 Spēlējs radoši - patīk
izlikties, izspēlēt dažādas
izdomātas situācijas;

 Spēj noraksturot objektu;
 Izmanto jēdzienus -
vakar, rītdien, rīts,
pēcpusdiena, vēlāk.

Skaita uz pirkstiem
(izmantojot abas
rokas);

Nosaka lielāko no
dotajiem skaitļiem;

Zina ciparus līdz 20;
Pārzīmē vai zīmē
simetriskas formas;

 Iziet pa “labirintiem”;
 Izprot laika jēdzienus
(piemēram, rīts, vakars,
nedēļas dienas);

Seko līdzi
norādījumiem, kas
ietver vārdus –
vispirms, tad.
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3. RĪKI UN PAKALPOJUMI AGRĪNĀS IDENTIFIKĀCIJAS VEIKŠANAI

Mācīšanās ir dinamisks uzdevums, un, lai gan to ir grūti izmērīt, mācīšanās traucējumu izpēte
ir palīdzējusi labāk izprast iespējamos mehānismus. Mācīšanās grūtības ir traucējumu grupa,
kas ietekmē verbālo un neverbālo zināšanu apguvi, organizēšanu, saglabāšanu, izpratni un
pielietošanu. (Lerner JW, 2000) Lasīšanas problēmas, panākumi verbālos un neverbālos IQ
testos, kā arī grūtības mutvārdos un rakstu valodā var izmantot noteiktu traucējumu
diagnosticēšanai.

Saskaņā ar Eiropas Aģentūras (2021) datiem daudzās Eiropas valstīs tiek praktizēta šāda
sistēma: Nacionālās veselības sistēmas atbilstošā medicīniskā komisija izsniedz izziņu, kas
apliecina bērna stāvokli un rezultātā viņš iegūst tiesības saņemttiesību aktos paredzēto
palīdzību. Šis dokuments ir nepieciešams, lai varētu sākt administratīvās procedūras saistībā
ar bērna iekļaušanu skolā. Pēc traucējumu novērtējuma tiek izveidots funkcionēšanas profils,
pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās funkcionēšanas, invaliditātes
un veselības klasifikācijas (SFK) (PVO) biopsiho sociālā modeļa parametriem. Pēc tam tiek
izvēlēti atbalsta pasākumi skolēniem ar invaliditāti, pamatojoties uz funkcionālo profilu un
individuālo izglītības plānu. Tālāk norādītās personas veic pilnīgu bērna izpēti:

● specializēts ārsts vai kāds cits eksperts;

● bērnu neiropsihiatrs;

● rehabilitācijas terapeits;

● sociālais asistents.

Darba profils tiek veidots, sadarbojoties skolēna vecākiem un skolas pārstāvim (vēlams,
skolēna audzinātājam).

Ja bērns nesadarbojas, kā paredzēts, parastais protokols paredz izmantot testus. Pētījumā, kas
2001. gadā tika veikts skolu diagnostikas centros visā Eiropā, atklājās, ka psihologi izmantoja
standartizētus psihometriskos testus, lai regulāri novērtētu īpašo vajadzību apstākļus.
(Muñizetal., 2001). 2010. gadā Zviedrijā, Portugālē, Ungārijā, Beļģijā, Rumānijā, Norvēģijā
un Virdžīnu salās veikts pētījums (Lebeeretal, 2011) atklāja, ka Veksleratests joprojām ir
visbiežāk izmantotais skolēnu vērtēšanā. Plaši izplatīta ir arī standartizētu attīstības skalu
izmantošana.

4. AKADĒMISKO PRASMJU APGUVES NOVĒRTĒJUMS

Uz mācību programmu balstīta lasīšanas, matemātikas un rakstīšanas vērtēšana

Mācību programmas mērķi un to apguvē iesaistītie kognitīvie procesi ir jāņem vērā uz mācību
programmu balstītā dinamiskajā novērtējumā (Lidz, 1991; Snnesyn, 2011). Lai gan
tradicionālā dinamiskā vērtēšana koncentrējas uz pamatā esošajiem kognitīvajiem procesiem,
šajā jomā ir iekļauti arī akadēmiskās mācīšanās mērķi. Kognitīvo funkciju skalu izstrādāja
Lidzs un Džepsens (2007), un tā ir apstiprināta bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem dažādās
valstīs un kultūrās.

ASV efektīvi ievieš reaģēšanas uz intervenci (RTI) pieeju, kas ir daudzpakāpju pieeja, lai
agrīni identificētu un atbalstītu skolēnus ar mācīšanās un uzvedības problēmām. RTI sākas ar
kvalitatīvu apmācību un vispārizglītojošo skolu skolēnu vispārēju diagnostiku. Skolēniem,
kuriem ir grūtības, tiek dotas stratēģijas, lai palīdzētu viņiem mācīties ātrāk. To var sniegt
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dažādi darbinieki, tostarp vispārējās izglītības skolotāji, speciālie pedagogi un speciālisti.
Progress tiek rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu gan atsevišķu skolēnu mācīšanās ātrumu, gan
panākumu līmeni.

Katra skolēna atbildes tiek izmantotas, lai pieņemtu lēmumus par intervences intensitāti un
ilgumu. RTI ir paredzēts izmantot gan vispārējās, gan speciālās izglītības sistēmās, kā
rezultātā tiek izveidota labi integrēta apmācības un intervences metode, ko nosaka bērnu
rezultāti. Lai RTI būtu veiksmīga, precīzi un stingri jāievieš šādi pamata komponenti:

1. Mācību procesam ir jābūt augstā kvalitātē. Vispārizglītojošajās klasēs pilnīgi visiem
bērniem ir jāsaņem augstas kvalitātes izglītība, kas balstīta uz pētījuma metodi.

2. Skolēnu pastāvīgā vērtēšana. Diagnostika un sekošana līdzi bērna progresam sniedz
datus par skolēna mācīšanās līmeni un sasniegumu līmeni gan personiski, gan attiecībā
pret vienaudžiem. Pēc tam šī informācija tiek izmantota, lai noteiktu, kuriem
skolēniem nepieciešama papildu uzraudzība vai intervence. RTI procesa laikā tiek
rūpīgi sekots līdzi skolēnu attīstībai, lai novērtētu viņu sekmes, kā arī pārliecinātos par
programmas efektivitāti. Lai pieņemtu lēmumus par skolēnu mācību vajadzībām, tiek
izmantoti vairāki iegūto datu aspekti, kas laika gaitā skatīti kopējā kontekstā.

3. Ir dažādi apmācību līmeņi. Lai efektīvi izvēlētos apmācību katram skolēnam, tiek
izmantota daudzpakāpju pieeja. Modelis integrē arvien pieaugošus apmācības līmeņus,
vienlaikus nodrošinot arī unikālas, uz pētniecību balstītas pieejas, kas ir pielāgotas
skolēnu vajadzībām.

4. Vecāku līdzdalība ir nozīmīga. RTI īstenotās skolas informē vecākus par viņu bērna
panākumiem, izmantoto mācību programmu un stratēģijām, personālu, kas sniedz
atbalstu, un viņu bērna akadēmiskajiem vai uzvedības mērķiem. (Nacionālais
mācīšanās traucējumu centrs)

Kad domājam par to, kā skolēni ar mācību traucējumiem tiek galā ar ikdienas darbiem
skolā, parasti tiek aizmirsti sekojoši aspekti:

● Skolēna mācīšanās stils; viņa intereses un motivācija.

● Skolēna stiprās puses, talanti.

● Skolēna aizraušanās.

● Vai skolēns viegli apgūst, piemēram, jaunas uzvedības normas, kad skolotājs tās
viņam māca?

● Kas skolotājam būtu jādara, lai skolēns mācītos?

● Kā skolēns reaģē uz instrukcijām?

● Kāda ir skolēna ikdienas dzīve: ģimene, draugi, atbalsta personāls? Kā viņi rīkojas?

● Vai ir vēl kādi rīki, kurus varētu izmantot, darbā ar konkrēto bērnu? (Lebeer, J,
2010.)

Citiem vārdiem sakot, lai gan psihometriskie testi var būt precīzi disfunkcijas noteikšanā, to
precizitāte izglītības vajadzību novērtēšanā ir apšaubāma.
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4.NODAĻA. DARBS AR SKOLĒNIEM AR MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMIEM

IEVADS

Gados jauniem bērniem ar mācīšanās traucējumiem ir dažādas, sarežģītas un savstarpēji
saistītas grūtības, bieži vien slēptas, kas ietekmē viņu mācīšanos visa mūža garumā. Lai gan
starp bērniem ar mācīšanās traucējumiem ir liela atšķirība, viņi parasti tiek raksturoti kā
cilvēki ar vismaz vidēju intelektu, kuriem ir grūtības apstrādāt informāciju un kuriem ir
negaidītas grūtības mācību jomā. Šie bērni izrāda panākumus citās mācību un apstrādes
jomās. Turklāt jāņem vērā, ka agrīnās attīstības stadijā (bērni pamatizglītībā) bērniem var
atšķirties pamatprasmes, kas saistītas ar mācīšanās un asimilācijas procesu.. Dažiem var būt
vājas valodas prasmes un vislielākās grūtības sagādā lasīt un rakstīt dzimtajā valodā. Dažiem
var būt spēcīgas mutvārdu valodas prasmes, un viņiem ir vislielākās grūtības rakstiskajā
izteiksmē, tostarp saistībā ar rokrakstu, ideju organizēšanā un mehānikā. Citi var veiksmīgi
apgūt lasītprasmi, taču viņiem ir grūtības ar neverbālo problēmu risināšanu, aritmētiku un
sociālo mijiedarbību.1 Ir svarīgi atcerēties, ka mācīšanās traucējumi nenozīmē, ka persona
nevar mācīties; tas nozīmē, ka viņi mācās savādāk. Daudzas apmācības stratēģijas, kas ir
noderīgas bērniem ar mācīšanās traucējumiem, ir lietderīgas visiem gados jaunajiem
skolēniem.2

1. MĀCĪBU STRATĒĢIJAS

Ārstēšana sākotnēji paredz traucējumu noteikšanu, konsultācijas ar vecākiem un, iespējams,
arī skolotājiem. Padomi skolotājiem palīdz izskaidrot skolēna psiholoģisko stresu un sniedz
iespēju kopīgi pārdomāt, kā gados jauni bērni var labāk integrēties skolā.3 Mācību
palīglīdzekļi/stratēģijas atvieglo informācijas iegūšanu, manipulāciju, integrāciju,
uzglabāšanu un izguvi dažādās situācijās. Tie palīdz mums saprast un apgūt jaunus
materiālus vai prasmes, papildināt šo jauno informāciju ar to, ko mēs jau zinām. Ir divu
veidu mācīšanās stratēģijas: kognitīvā un metakognitīvā.

Kognitīvās stratēģijas palīdz skolēnam apstrādāt un manipulēt ar informāciju (t.i., veikt
piezīmes, uzdot jautājumus). Citiem vārdiem sakot, šīs stratēģijas darbojas, lai radītu
mācīšanos.4 Orientēšanās stratēģijas ir mācīšanas un mācīšanās pamatā. Skolēna uzmanība
tiek pievērsta uzdevumam, izmantojot skolotāja ieguldījumu, piemēram, norādes, izcelto
materiālu un/vai bērnu pašregulāciju.

1Instructional Strategies to Support Students with Learning Disabilities (www.learnalberta.ca)
2Learning Disabilities -- Teaching Strategies (www.ws.edu)
3Schulte-Körne G. The Prevention, Diagnosis, and Treatment of Dyslexia.
DtschArztebl Int. 2010;107(41):718-727.
4Strategies, Supports and Tips for Working with Students with Disabilities
(www.jobcorps.gov)

https://doi.org/10.3238/arztebl.2010.0718
https://doi.org/10.3238/arztebl.2010.0718
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Orientēšanās stratēģijas ir noderīgas skolēniem, jo   tās pievērš uzmanību svarīgai
informācijai. Kad mazi bērni mācās izmantot savas orientēšanās stratēģijas, viņi mācībās
kļūst neatkarīgāki. Norādot bērniem svarīgu informāciju un pēc tam mācot viņiem noteikt,
kāda informācija ir nozīmīga, jūs pievēršaties viņu pamatjautājumam: "Vai man tas ir
jāatceras?" Labs piemērs ir lietot vārdus “Klausieties uzmanīgi…”. Šī verbālā norāde
brīdina audzēkni, ka tālāk sniegtā informācija ir jāatceras.

Pamatā ir trīs pieejas, kas atspoguļo to, kurš vai kas orientē:
 skolotājs,
 mācību materiāls,
 un / vai skolēns

Kad skolotājs orientē mazus bērnus uz kaut ko svarīgu, viņš/viņa norāda, ka tālāk sniegtā
informācija ir svarīga un to vajadzētu atcerēties. Verbālie norādījumi, piemēram,
"Pievērsiet uzmanību šim" vai "Tas būs kontroldarbā", orientē skolēnu uz galveno
informāciju. Vizuālie norādījumi, piemēram, skolotājs raksta noteiktu informāciju uz
tāfeles un/vai norāda uz informāciju, arī orientē izglītojamo. Materiālam var būt
orientējošas īpašības, kas pievērš uzmanību noteiktiem punktiem. Slīpraksts, treknraksts un
atdalīts teksts (piemēram, definīcijas) ir orientējoši raksturlielumi.

Visbeidzot, kad mazi bērni mācās pašorientēties uz informāciju, pieaug viņu neatkarība.
Drukātas informācijas gadījumā skolēns pats orientējas, skenējot informāciju, lai noteiktu,
kas ir svarīgi atcerēties, un pēc tam veicot dažas darbības, piemēram, izceļot, pasvītrojot vai
veicot piezīmes, lai uzsvērtu svarīgu informāciju. Verbālās informācijas gadījumā bērni
paši orientējas, klausoties, lai noteiktu, kas ir svarīgi atcerēties (tostarp izmantojot runātāja
sniegtās "norādes"), un pēc tam veicot kādas darbības, piemēram, veicot piezīmes vai
izmantojot mutiski atkārtojot, lai atcerētos svarīgu informāciju.

Mēģinājuma stratēģija izmanto atkārtotu informācijas praksi, lai to apgūtu. Ja mazam
bērnam tiek sniegta konkrēta informācija, kas jāapgūst, piemēram, saraksts, viņš bieži
mēģinās iegaumēt informāciju, atkārtojot to atkal un atkal. Viņš var pateikt vārdus skaļi, vai
arī viņš var izrunāt informāciju (pateikt to sev). Atkārtota prakse uzlabo bērnu izpratni par
informāciju. Mēģinājumu stratēģijas var izmantot, lai uzzinātu salīdzinoši īsu informācijas
apjomu, un tās ir labas "pamata informācijas" apguvei. Pamatinformācija ir nepieciešama,
lai sagatavotos sarežģītākām situācijām Piemēram, lai veiktu sarežģītāku darbu algebrā, ir
svarīgi uzzināt, ka a+b=b+a. Viens no svarīgākajiem jēdzieniem, ko mēs mācīsim bērniem
par mēģinājumu stratēģijām, ir izvērtēt, kad mēģinājuma stratēģija ir pareiza un kad ir
nepieciešama cita stratēģija. Lai iegūtu noteiktu informāciju (piemēram, tālruņa numurs
bija jāiegaumē, līdz mēs varam to pierakstīt vai piezvanīt), numuru saukšana ir laba
stratēģija; nav nepieciešama sarežģītāka pieeja. Tomēr, lai iegaumētu garus informācijas
sarakstus, var būt nepieciešama cita stratēģija, lai iegūtu labākus rezultātus. Multisensoras
pieredzes pievienošana mēģinājumam var arī palīdzēt izglītojamajiem. Piemēram, daudzi
bērni var tikai "noskaitīt" alfabētu, kad viņi dzied "ABC dziesmiņu". Jūs varat atklāt, ka
daži audzēkņi labāk apgūst materiālu, ja var pievienot skaņu vai kustību.

Izstrādes stratēģija ir tāda, ka mazi bērni izmanto apgūstamā elementus un paplašina tos.
Bērns paplašina mērķa informāciju, piesaistot tai citu informāciju (piemēram, veidojot frāzi,
veidojot analoģiju). Izstrādes stratēģijas savieno apgūstamo informāciju ar informāciju, ko
bērni jau zina. Šī savienošana noņem stresu no darba atmiņas, jo savienojumi nodrošina
mācīšanās un atmiņas efektivitāti. Tā kā izstrādes stratēģijas rada savienojumus vai tiltus ar
informāciju, kas jāapgūst, tās var būt spēcīgi mācību rīki klasē. Mazu bērnu pārliecība, ka
viņi jau zina saistīto informāciju, var palīdzēt viņiem apgūt jaunu informāciju.
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Attēlu stratēģijas ietver atmiņas aktivizēšanu, uzņemot to, kas ir jāapgūst, un radot nozīmīgus
informācijas vizuālos, dzirdes vai kinestētiskos attēlus. Attēlu stratēģijas ir noderīgas, ja
bērnam ir zināma izpratne par apgūstamo informāciju. Informācijas attēlu izveide nodrošina
efektīvu piekļuvi un personalizē mācīšanos. Attēli ir ļoti efektīva stratēģija izpratnes
palielināšanai. Attēlu priekšrocība ir tā, ka skolēns to var izmantot ļoti individualizētā veidā.
Daži skolēni paši izstrādās stratēģijas. Tomēr daudziem būs nepieciešamas īpašas instrukcijas,
kā to darīt.

Metakognitīvās stratēģijas palīdz bērniem "domāt par domāšanu". Metakognicija ir svarīgs
jēdziens kognitīvajā teorijā. Tas sastāv no diviem pamata procesiem, kas notiek vienlaicīgi:

1. Sava progresa uzraudzība mācīšanās laikā.
2. Izmaiņu veikšana un savu stratēģiju pielāgošana, ja bērns jūt, ka neveicas tik labi.

Metakognitija jeb mācīšanās procesa apzināšanās ir būtiska veiksmīgas mācīšanās
sastāvdaļa. Mācīšanās mācīties un attīstīt domāšanas procesus, kurus var izmantot
problēmu risināšanā, ir galvenais izglītības mērķis. Kad dzīve rada situācijas, kuras nevar
atrisināt ar apgūtām atbildēm, tiek izmantota metakognitīvā uzvedība. Norādījumi
metakognitīvo stratēģiju atpazīšanā un pielietošanā palīdzēs maziem bērniem veiksmīgi
atrisināt problēmas visā viņu dzīves garumā. Izmantojot šo stratēģiju, skolēni var atbildēt
uz tādiem jautājumiem kā: “Vai viss notiek labi? Vai ir kaut kas, ko es nesaprotu? Vai es
mācos šo materiālu? Vai manās zināšanās vai izpratnē ir nepilnības? Ja es atklāju trūkumu
savās zināšanās, vai es zinu, kā ar to rīkoties?
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Bērni, kuri izmanto metakognitīvās stratēģijas, apzinās kognitīvos resursus, kas viņiem ir
nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, viņi pārbauda problēmu risināšanas mēģinājumu
rezultātus, uzrauga savu mēģinājumu efektivitāti, pārbauda,   pārskata un novērtē savas
mācīšanās stratēģijas un izmantot citas stratēģijas, ja ir tāda nepieciešamība. Šīs
kompensējošās stratēģijas atjauno izpratni un mācīšanos.6

Laika gaitā metakognitīvo stratēģiju apguve un izmantošana palīdz maziem bērniem veidot
pārliecību par viņu spēju mācīties. Šai pārliecībai pieaugot, tiek veicināta neatkarīga
mācīšanās.

Ir svarīgi saprast attiecības starp metakognitīvo un kognitīvo stratēģiju. Metakognitīvās
aktivitātes, piemēram, pašjautāšana, parasti notiek pirms vai pēc kognitīvās aktivitātes.
Metakognitīvās un kognitīvās stratēģijas attiecību piemērs ir skolēns, kurš lasīšanas laikā
izmanto paškontroli. Viņš/viņa zina, ka nesaprot izlasīto (metakognitīvi), un atzīst, ka labāk
sapratīs tekstu, ja izveidos izklāstu (kognitīvo).7

2. INDIVIDUĀLAIS IZGLĪTĪBAS PLĀNS (IIP)

Individuālais izglītibas plāns ir speciālās izglītības programmu pamatsastāvdaļa bērniem ar
mācīšanās traucējumiem un cita veida invaliditāti. To veido atsevišķas daļas, kas darbojas kā
ceļa karte, kas nosaka, kur atrodas jūsu bērns, kur vēlaties, lai viņa/viņa dotos un kā viņa/viņa
tur nokļūs.8 Šo plāno katru gadu aktualizē komanda, kas bieži vien ietver: speciālās izglītības
skolotāju, vispārizglītojošās izglītības skolotāju, speciālistus, piemēram, logopēdus,
fizioterapeitus, kā arī skolas medmāsu un vecākus.9

6Janice A. Dole,Jeffery D. Nokes,Dina Drits,Cognitive Strategy Instruction, January 2009
(www.researchgate.net/publication/268425680)
7Strategies, Supports and Tips for Working with Students with Disabilities (jobcorps.gov)
88 Basic Components of an Individual Education Program (verywellfamily.com)
9How to Write IEP (Individualized Education Plan) Goals (thoughtco.com)

https://www.researchgate.net/profile/Janice-Dole
https://www.researchgate.net/profile/Jeffery-Nokes
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Dina-Drits-2014869592
http://www.researchgate.net/publication/268425680)
https://supportservices.jobcorps.gov/SupportingStudentsLD/Pages/Strategies%2C-Supports--Tips-for-Working-with-Students-with-Disabilities.aspx
https://www.verywellfamily.com/essential-parts-of-an-individual-education-program-2162702
https://www.thoughtco.com/how-to-write-iep-goals-3110987
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Skolēnu atbalsta komanda, Individuālās izglītības programmas ceļvedis, ASV Izglītības
departaments.

Šiem cilvēkiem ir jāstrādā kopā kā komandai, lai izveidotu skolēna individuālo plānu. Pirmā
sanāksme ir jāsarīko 30 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad tiek pieņemts lēmums, ka
skolēns ir tiesīgs saņemt speciālo izglītību un ar to saistītos pakalpojumus. Katrs komandas
dalībnieks ienes svarīgu informāciju šajā sanāksmē. Dalībnieki dalās ar savu informāciju un
strādā kopā, lai izveidotu bērna individualizēto izglītības plānu. Katras personas informācija
papildina komandas izpratni par skolēnu un to, kādi pakalpojumi ir nepieciešami.

Vecāki ir galvenie komandas locekļi. Viņi ļoti labi pazīst savu bērnu un var runāt par sava
bērna stiprajām pusēm un vajadzībām, kā arī savām idejām bērna izglītības uzlabošanai.
Viņi var sniegt ieskatu par to, kā viņu bērns mācās, kādas ir viņa intereses un citus bērna
aspektus, ko zina tikai vecāki.

Arī skolotāji ir svarīgi sanāksmes dalībnieki. Ja skolēns piedalās (vai var piedalīties)
parastajā izglītības vidē, komandā ir jābūt vismaz vienam no bērna skolotājiem. Skolotājam
ir ļoti daudz informācijas, lai dalītos ar kolektīvu ar palīglīdzekļiem, pakalpojumiem vai
izglītības programmas izmaiņām, kas palīdzētu mazajiem bērniem mācīties un sasniegt
rezultātus.

Speciālās izglītības skolotājs sniedz svarīgu informāciju un pieredzi, kā izglītot bērnus ar
invaliditāti. Pateicoties savai apmācībai speciālajā izglītībā, šis skolotājs var runāt par papildu
palīglīdzekļiem un pakalpojumiem, kas skolēnam var būt nepieciešami, lai sekmīgi strādātu
parastajā klasē un citur. Viņš vai viņa var pastāstīt, kā mainīt vispārējo mācību programmu,
lai palīdzētu skolēnam mācīties, un kā modificēt pārbaudes darbus, lai bērns varētu parādīt, ko
viņš ir iemācījies.

Persona, kas pārstāv skolu sistēmu, ir arī vērtīgs komandas loceklis. Šī persona ļoti daudz
zina par speciālās izglītības pakalpojumiem un skolēnu ar invaliditāti izglītošanu. Viņš vai
viņa var runāt par nepieciešamajiem līdzekļiem. Ir svarīgi, lai šai personai būtu tiesības
piešķirt resursus un lai tā varētu nodrošināt, ka visi noteiktie pakalpojumi patiešām tiks
sniegti.
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Komandā var būt arī papildu personas ar zināšanām vai īpašām zināšanām par konkrēto
skolēnu. Vecāki vai skolas sistēma var uzaicināt šīs personas būt daļai no komandas.

Un, visbeidzot, arī pats skolēns var būt arī komandas dalībnieks. Ja sanāksmē tiks
apspriestas pārejas pakalpojumu vajadzības vai pārejas pakalpojumi, bērns ir jāaicina uz to.
Arvien vairāk bērnu piedalās un pat vada savas sanāksmes. Tas ļauj iemācīt viņiem daudz
par sevis aizstāvību un pašnoteikšanos.10

Plānā ir jāatspoguļo informācija par bērniem un viņam izstrādāto izglītības programmu.
Viens no svarīgākajiem elementiem ir daļa, ko sauc par pašreizējo snieguma līmeni, kas
detalizēti apraksta, kā bērns šobrīd mācās. Izvērtējums būtu jāveic katru gadu, un tajā
jāiekļauj detalizēts bērna pašreizējo spēju un prasmju apraksts, pievēršot uzmanību viņa
vājajām un stiprajām pusēm un tam, kā tas ietekmēs viņa izglītību.

Papildus akadēmiskajām problēmām vai intelektuālajai darbībai, izstrādājot plānu, ir jāņem
vērā arī bērnu pašreizējais fiziskais stāvoklis. Tiek vērtēta arī sociālā darbība, tostarp bērna
attiecības ar citiem bērniem un pieaugušajiem. Tas arī nosaka to prasmju attīstības līmeni,
kas viņiem būs nepieciešamas neatkarībai.11

Plānā jābūt informācijai par sasniedzamajiem mērķiem, kas jāatjauno vismaz reizi gadā.
Mērķi norāda, kas bērnam ir jāapgūst nākamajā gadā, tostarp akadēmiskās prasmes un
jebkuras atbilstošas   funkcionālās prasmes.12 Ilgtermiņa mērķi (piemēram, ilgāk par
mācību periodu) ir konkrēti paziņojumi, kas apraksta paredzamo uzvedību vai prasmes, kas
jāapgūst saskaņotā termiņā, piemēram, līdz mācību gada beigām. Īstermiņa mērķi nosaka
apakšprasmes, kas bērnam ir nepieciešamas, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķi. Īstermiņa mērķi
nosaka, kas jāsasniedz noteiktā laika posmā, no nedēļas līdz mēnesim vai termiņam. Ir ļoti
ieteicams, lai īstermiņa mērķi būtu saprātīgi formulēti (specifiski, izmērāmi, sasniedzami,
atbilstoši un ar noteiktu laiku).13

Mērķim jābūt konkrētam, nosaucot prasmi vai mācību jomu un mērķa rezultātu. Piemēram,
nekonkrēts mērķis var būt šāds: "Ādams būs labāks lasītājs". Šāds mērķis nesniedz nekādu
informāciju.

10 U.S. Department of Education. A Guide to the Individualized Education Program.
Updated August 30, 2019.
11Understanding Present Level of Performance (PLOP) (verywellfamily.com)
128 Basic Components of an Individual Education Program
(verywellfamily.com)13Individual Education Plans (IEPs): How to
develop an individual education plan(education.vic.gov.au)

https://www2.ed.gov/parents/needs/speced/iepguide/index.html
https://www2.ed.gov/parents/needs/speced/iepguide/index.html
https://www.verywellfamily.com/what-is-present-level-of-performance-3106178
https://www.verywellfamily.com/essential-parts-of-an-individual-education-program-2162702
https://www.verywellfamily.com/essential-parts-of-an-individual-education-program-2162702
https://www2.education.vic.gov.au/pal/individual-education-plans-ieps/guidance/how-develop-individual-education-plan
https://www2.education.vic.gov.au/pal/individual-education-plans-ieps/guidance/how-develop-individual-education-plan
https://www2.education.vic.gov.au/pal/individual-education-plans-ieps/guidance/how-develop-individual-education-plan
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Jums vajadzētu būt iespējai izmērīt rezultātus, izmantojot standartizētus testus, uz mācību
programmu balstītus mērījumus vai skrīningu, darba paraugus vai pat skolotāju
diagrammas datus. Mērķis, kas nav izmērāms, varētu būt šāds: "Džo labāk atrisinās
matemātikas problēmas." Augsts mērķis, kas nav sasniedzams, var atturēt gan skolotāju,
gan skolēnu. Mērķis, kas nav sasniedzams, varētu būt šāds: "Frenks dosies uz tuvāko
apkārtnes veikalu, neapmaldoties." Ja Frenks nekad iepriekš nav devies ar savu mammu uz
sabiedrisko veikalu, šis mērķis, visticamāk, nav sasniedzams.

Mērķim skaidri jānorāda uz gaidāmo rezultātu. Slikti formulēts mērķis varētu būt šāds:
"Mardžij vairāk veido acu kontaktu ar citiem." Nav iespējams to izmērīt, un nav norādes
par to, kāds varētu būt rezultāts. Mērķim ir konkrēti jānorāda, līdz kuram datumam bērnam
tas ir jāsasniedz. Mērķis, kuram trūkst laika, varētu būt šāds: "Džo uzkops savu istabu."14
Viņš varētu to darīt, bet viņš nezina, cik daudz laika viņam ir telpas uzkopšanai.

Plānā ir jāietver paskaidrojums par to, kā tiks mērīts progress mērķu un uzdevumu
sasniegšanā. Tajā arī jāapraksta, kā šī informācija tiks paziņota vecākiem. Tas sniedz
vecākiem skaidru priekšstatu par to, kā tiks novērtēti viņu bērna sasniegumi. Tas arī kalpo
kā pārliecība, ka vecāks saņems progresa ziņojumus, lai varētu saglabāt savu lomu bērnu
izglītošanā.15

Plānā ir jāietver visu specifisko speciālās izglītības un saistīto pakalpojumu apraksts,
ieskaitot individuālu apmācību un ar to saistīto atbalstu un sniedzamos pakalpojumus
(piemēram, logopēdiskā terapija). Tas ietver to, cik lielā mērā bērni piedalīsies regulārās
izglītības programmās.16 Speciāli izstrādāta apmācība attiecas uz mācīšanas stratēģijām un
metodēm, ko izmanto skolotāji, lai apmācītu bērnus ar mācīšanās traucējumiem un cita
veida traucējumiem. Lai izstrādātu īpaši rūpīgas instrukcijas katram bērnam ar mācīšanās
traucējumiem, pedagogi un vecāki kopīgi analizē viņa darbu, vērtē informāciju un citus
pieejamos datus, lai noteiktu skolēna stiprās un vājās puses. Pamatojoties uz bērnu
unikālajām mācīšanās vajadzībām, tiek izstrādātas stratēģijas. Skolotāji turpina pārbaudīt
bērna progresu un pēc vajadzības veikt izmaiņas apmācībā.17

Plānā jāiekļauj visu komandas locekļu piedāvāto pakalpojumu paredzamais sākuma un
beigu datums. Tas ietver informāciju par pakalpojumu sniegšanas biežumu un vietu, kur tie
tiks sniegti. Mērķis ir nodrošināt, lai visi precīzi zinātu, kad un kur tiks īstenots jūsu
skolēna individuālais plāns.

Individuālos plānus var izmantot bērniem pirmsskolas vecumā. Plānos jāiekļauj izmērāmi
mērķi bērnu paredzētajai programmai. Tajā būs iekļauts arī to pakalpojumu apraksts, kas
nepieciešami, lai bērni sasniegtu šos mērķus. Pārejas mērķi un pakalpojumi ir vērsti uz
apmācību un atbalsta pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai palīdzētu bērniem pāriet no skolas
vides uz darbu, profesionālo programmu vai citu programmu, kas paredzēta neatkarīgas
dzīves pilnveidošanai.

14How to Write IEP (Individualized Education Plan) Goals (thoughtco.com)
158 Basic Components of an Individual Education Program (verywellfamily.com)
16Individualized Education Plan (IEP) - Autism Society (autism-society.org)
17Specially Designed Instruction for Learning Disorders (verywellfamily.com)

https://www.thoughtco.com/how-to-write-iep-goals-3110987
https://www.verywellfamily.com/essential-parts-of-an-individual-education-program-2162702
https://www.autism-society.org/living-with-autism/academic-success/individualized-education-plan-iep/
https://www.verywellfamily.com/sdi-is-required-by-idea-2162689
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Mērŗkiem būtu jābūt tādiem, kas palīdz bērnam sagatavoties nākamajiem izglītības
posmiem. 18
Kad plāns ir uzrakstīts, ir laiks to īstenot – citiem vārdiem sakot, nodrošināt bērniem
speciālo izglītību un ar to saistītos pakalpojumus, kā norādīts plānā. Tas ietver visus papildu
palīglīdzekļus un pakalpojumus, kā arī programmas modifikācijas, ko komanda ir
identificējusi kā nepieciešamu, lai bērni atbilstoši virzītos uz savu plāna mērķu sasniegšanu,
iesaistītos vispārējā mācību programmā un turpinātu tās izpildi, kā arī piedalītos citās skolas
aktivitātēs. Komandai ir jāpārskata bērna plāns vismaz reizi gadā. Viens no šīs pārskatīšanas
mērķiem ir noskaidrot, vai bērns sasniedz savus gada mērķus.19

3. DARBS AR SKOLĒNIEM AR MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMIEM:
IZAICINĀJUMI SKOLOTĀJAM

Mācīšana process dažkārt var būt sarežģīts, taču skolotāji var saskarties arī ar papildu
izaicinājumiem. Izpratne par skolotāju lomu un izaicinājumiem, ar kuriem viņi saskaras,
var palīdzēt gan šīs profesijas darbiniekiem, gan skolēniem, kurus viņi māca.

Skolotāji strādā ar maziem bērniem, kuriem ir dažādi traucējumi, tostarp mācīšanās, garīgās
attīstības, emocionālie un fiziskie traucējumi, un viņiem jābūt gataviem apmierināt katra
atsevišķa bērna vajadzības, pamatojoties uz viņu individuālo izglītības plānu.20 Visās
nodarbībās mēs varam redzēt bērnus, kuri ir dažādos spēju līmeņos, mācās dažādos veidos.
Diferencēta apmācība un individualizēta mācību prakse ir izaicinājums visiem skolotājiem.
Tas kļūst vēl grūtāk speciālās izglītības klasē, kur mācās dažāda vecuma bērni.21

Izaicinājums ir arī atbilstošu mācību materiālu atrašana. Skolotājiem nepieciešamas
konkrētas grāmatas, dažādi attēli, tāfeles. Viņiem vajadzētu būt radošiem un atrast savas
metodes, kā palīdzēt skolēniem.22

Vēl viens izplatīts izaicinājums, mācot mazus bērnus ar mācīšanās traucējumiem, ir tikt
galā ar skolēnu uzvedību. Bieži vien bērni var būt neapmierināti ar skolu. Neatkarīgi no tā,
vai viņi nesaprot materiālu vai tiek galā ar emocijām, kuras viņiem ir grūti kontrolēt, šie
bērni var būt izaicinājums viņu skolotājiem. Katrs bērns ir atšķirīgs, un tas, kas der vienam
bērnam, var nederēt citam. Atvēlot laiku, lai uzzinātu par bērna traucējumiem un izdomātu
veidus, kā bērnam tikt galā, var palīdzēt skolēnam kontrolēt savu uzvedību.23

188 Basic Components of an Individual Education Program (verywellfamily.com)
19 U.S. Department of Education. A Guide to the Individualized Education Program.
Updated August 30, 2019.
20Understanding the Challenges that Come with Teaching Special Education | Northcentral
University(www.ncu.edu)
21The Top 10 Challenges of Special Education Teachers (www.friendshipcircle.org)
22 Humphrey Alexander Udoba, Challenges faced by teachers when teaching
learners with developmental disability, Master thesis 2014 (www.duo.uio.no)
23Common Challenges in Teaching Special Education (www.astate.edu)

https://www.verywellfamily.com/essential-parts-of-an-individual-education-program-2162702
https://www2.ed.gov/parents/needs/speced/iepguide/index.html
https://www2.ed.gov/parents/needs/speced/iepguide/index.html
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Bērniem ar mācīšanās traucējumiem ir daudz uzvedības problēmu. Viņi izjūt nemieru
(76%), agresiju (70%), pārmērīgu aktivitāti (70%), mijiedarbības neesamību (68%),
hiperaktivitāti (66%).24 Katra no šīm problēmām rodas kombinācijā ar citu. Ir patiešām
grūti sadarboties ar bērnu un ievērot mācību grafiku.

Diemžēl ne tikai skolēni var sagādāt problēmas. Lielākā daļa vecāku nepieņem, ka viņu
bērnam ir mācīšanās traucējumi. Viņi aizbildinās ar bērna akadēmiskajām neveiksmēm, tā
vietā var vainot skolotājus vai dzīvesbiedru, vai arī apsūdzēt bērnu slinkumā un atteikties
saņemt speciālās izglītības pakalpojumus.25 No otras puses, ir vecāki ar pārāk lielām
cerībām uz straujām pārmaiņām pēc bērnu skolas gaitu sākšanas. Viņi sagaida lielu
progresu ļoti īsā laikā. Patiesība ir tāda, ka mazi bērni nevar progresēt tāpat kā vecāki
skolēni. Viņiem ir vajadzīgs laiks, lai mācītos un praktizētu. Katram bērnam klasē ir savas
grūtības, un viņu mācīšanās spējas ļoti atšķiras no tām, kas ir parastajiem skolēniem. Paiet
laiks, līdz bērns ar attīstības traucējumiem apgūst noteiktu darbību. Lai sasniegtu labākos
rezultātus, skolotājiem un vecākiem vai aizbildņiem ir jāstrādā kopā. Skolotāji palīdz
bērnam skolā, bet pēc skolas vecākiem vai aizbildņiem ir jāuzņemas atbildība palīdzēt
saviem bērniem.26

Skolotājiem ir īpaši grūts darbs ne tikai mācīt un vadīt savus skolēnus, bet arī kārtot
dokumentus. Darba ietvaros speciālās izglītības skolotāji ir atbildīgi par bērnu skaitu.
Individuālais izglītības plāns ir dokuments, kurā ir uzskaitītas bērna invaliditātes, mērķi,
pielāgojumi un pārbaudes specifikācijas. Katrā plāna sanāksmē ir jāapkopo informācija no
skolēna klases darbiem, lai atjauninātu katru plāna sadaļu. Katrā vērtēšanas periodā jums ir
jāapkopo informācija par bērna mērķiem un tie jāatjaunina, lai redzētu, vai skolēns ir ceļā
uz progresu, vai viņam ir nepieciešami jauni mērķi.

Rezumējot, gados jaunu bērnu ar mācīšanās traucējumiem mācīšana dažkārt var likties kā
nepateicīgs un nogurdinošs darbs. Tomēr, pārvarot darba izaicinājumus un palīdzot šiem
skolēniem pilnībā izmantot savu potenciālu un sasniegt savus mērķus, pūles būs tā vērtas.27

4. REKOMENDĀCIJAS / IETEIKUMI SKOLOTĀJIEM

Ir daudzas mācīšanas stratēģijas, kuras varat izmantot, lai nodrošinātu efektīvu un produktīvu
mācību vidi un pieredzi visiem bērniem, tostarp bērniem ar traucējumiem. izgIītība ir process,
kurā tiek izstrādāti kursi un izstrādāts mācīšanas veids, kas atbilstu to bērnu vajadzībām,
kuriem ir dažāda pieredze, spējas un mācīšanās stili.

24Emotional and Behavioral Problems of Children with Learning Disabilities, Journal of
Educational Policy and Entrepreneurial Research (JEPER), Vol. 2, N0.10. 2015
(ResearchGate).
25How Parents May React to a Child's Learning Disability (www.verywellfamily.com)
26 Humphrey Alexander Udoba, Challenges faced by teachers when teaching
learners with developmental disability, Master thesis 2014 (www.duo.uio.no)
27Common Challenges in Teaching Special Education (www.astate.edu)

https://www.researchgate.net/publication/282733476_Emotional_and_Behavioral_Problems_of_Children_with_Learning_Disabilities/link/561c0bce08ae6d17308b0ee1/download


66

Tāpat kā nav viena veida, kā mācīt cilvēkiem mācīties dažādos veidos; dažādu mācību
metožu izmantošana palīdzēs apmierināt vislielākā izglītojamo skaita vajadzības.28

Lai skolotāji būtu patiesi efektīvi, viņiem ir jābūt prasmēm funkcionālās uzvedības
novērtēšanā un pozitīvas uzvedības atbalsta jomā, kas definēts kā uz sadarbību, uz
novērtēšanu balstīts process, lai izstrādātu efektīvas, individualizētas programmar
personām ar izaicinošu uzvedību. Atbalsta plāni koncentrējas uz proaktīvu un izglītojošu
pieeju. Daudzi pedagogi zina, kā iegūt un apkopot datus par izaicinošu uzvedību, taču daži
zina, kā analizēt datus un izstrādāt plānus, kas ir proaktīvi un izglītojoši.29

Gados jaunu bērnu ar mācīšanās traucējumiem mācīšanas izaicinājumus var atrisināt,
mainot informācijas sniegšanas veidu. Mazāk problēmu ar darba lapu radīs tas, ka materiāls
ir veidots lielākā fontā, kas ir vieglāk saskatāmi. Tas ļoti palīdzēs arī bērnam ar vizuālās
apstrādes problēmām. Vērojiet bērnu, lai redzētu, cik ilgi viņš var strādāt bez noguruma, un
pēc tam norādiet darba apjomu, ko viņš var paveikt. Ja viņš var izpildīt tikai 5 uzdevumus,
tad dodiet tikai 5, kā arī nodrošiniet pārtraukumu. Jāraugās, lai bērnam tiktu sniegta
atlīdzību par piepūli un sasniegumiem. Pastipriniet bērna centienus ar atbalstošu, regulāru,
kvalitatīvu, atgriezenisko saiti par to, kā viņam klājas. Atgriezeniskā saite motivēs viņu
turpināt mēģināt, un vēlamais sasniegums sekos, bērnam apgūstot vairāk prasmju.
Izmantojiet diagramas, grafikus, attēlus, lai vizualizētu to, ko Jūs sakāt. Šī strtatēģija ir
patiesi vērtīga bērniem ar vizuālo un audioālo mācīšanās stilu.

Ja bērns lasīšanas laikā pazaudē lasīšanas vietu vai ar pirkstu norāda uz vārdiem,
izmantojiet krāsainu plastmasas strēmeli, kas jānoliek zem līnijas, lai palīdzētu viņa acīm
atgriezties pareizajā vietā, kad viņš zaudē fokusu. Krāsains papīrs derēs, taču izturīgāka
plastmasa piešķir tai “lasīšanas palīglīdzekļa” statusu, kas ir jānovērtē un jāglabā uz galda
kopā ar citiem svarīgiem mācību līdzekļiem, piemēram, zīmuļiem, dzēšgumijas, lineāliem,
kalkulatoriem.30

Visefektīvākie skolotāji zina, kā izmantot tehnoloģijas, lai atbalstītu bērnu ar viegliem,
vidēji smagiem un smagiem traucējumiem.31 Datori ir spēcīgi rīki bērniem ar īpašām
vajadzībām, un tie ir jāizmanto tik bieži. cik nepieciešams. Izmantojot tehnoloģijas, skolēni,
kuriem ir grūtības uzlikt savas domas uz papīra vāju rokraksta prasmju dēļ, var rakstīt,
izmantojot tastatūru. Bērns, kura redzes apstrādes traucējumi apgrūtina lasīšanu, var
izmantot dzirdes prasmes, lai klausītos grāmatas ierakstu. Lietojot vizuālo grāmatu kopā ar
audio ierakstu, bērns gūst labumu no skaņas saskaņošanas ar vārdiem. Tas var uzlabot viņa
lasīšanas prasmes.32

Darbā ar bērnu būtu jāizmanto emocionālā pieeja. Ir svarīgi atcerēties, ka ir jāpieņem katrs
bērns tāds, kāds viņš ir.

28Teaching Students with Learning Disabilities (www.accessiblecampus.ca)
29 Amanda Fenlon, Hiring an Effective Special Education Teacher. Know what to look
for and ask during the selection process, Principal, November/December 2008,
(www.naesp.org)
30Teaching Special Education (www.understanding-learning-disabilities.com)
31 Amanda Fenlon, Hiring an Effective Special Education Teacher. Know what to look
for and ask during the selection process, Principal, November/December 2008,
(www.naesp.org)
32Teaching Special Education (understanding-learning-disabilities.com)

https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2008/N-Dp24.pdf
https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2008/N-Dp24.pdf
https://www.understanding-learning-disabilities.com/teaching-special-education.html
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Katrs skolēns nāk pie skolotāja ar visu savu “bagāžu”. Skolotājam ir svarīgi ņemt vērā
visus apstākļus un lēnām, mierīgi, ar cieņu un izpratni palīdzēt bērnam. Attiecību veidošana
ar bērnu prasa laiku un pacietību – tam jānotiek dabiski. Ja būs spiediens, nepārprotami būs
jāsāk viss no sākuma.

Arī aktīva klausīšanās ir dāvana. Katru dienu katram bērnam būs problēma vai kaut kas, ko
viņš uztver kā problēmu. Apstājieties, izveidojiet acu kontaktu un klausieties. Nepiedāvājiet
risinājumu, kamēr neesat uzaicināts to darīt. Neapstrīdiet viņu problēmu, pieredzi vai
situāciju. Nestāstiet par viņu problēmu direktoram vai citam administratoram, kamēr neesat
devis skolēnam laiku to pārdomāt. Dažreiz viss, ko viņi vēlas, ir tikt sadzirdētiem. Bet
dažreiz viņi vienkārši vēlas būt mīlēti. Mūsu skolēni vēlas ticēt, ka viņi ir vienīgie mūsu
klasē, vai mūsu sirdīs. Neliela atzinība— ar roku rakstīta piezīme, skolotāja un skolēna
kopīgas pusdienas vai fakts, ka skolēnam ir pieejams skolotāja mobilā tālruņa numurs —
norāda, ka skolēns mums rūp. Attiecību veidošanas nozīmi nevar pārvērtēt. Tas ir ārkārtīgi
svarīgi, jo īpaši bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Mums ir jāparāda bērniem, ka
mīlestība vienmēr ir iespējama. Labas attiecības jāveido jau pašā viņu skolas dzīves sākumā.
Visi bērni nāk uz 1. klasi cerību, un baiļu pilni, tāpēcir svarīgi nodrošināt, ka viņi jūtas
droši, spējīgi un veiksmīgi. Runājot ar vecākiem, piedāvājiet konkrētas pozitīvas lietas un
precīzas bažas par bērna spējām. Esiet piesardzīgs no vispārinājumiem kā vienmēr, nekad,
parasti un dažreiz. Sniedziet skaidrus piemērus un sadarbojieties ar vecākiem, lai radītu
izaugsmes iespējas. Vecāki var un vēlas atbalstīt skolotājus – parādiet, kā.

Neizmantojiet žargonu, runājot ar vecākiem. Ja ir jāizmanto specifiski termini, izskaidrojiet
tos. Akronīmus var izmantot skolotāju savstarpējā saziņā, taču ar vecākiem ir jārunā
vienkārši, Specifiskie termini— tie ir īpaša valoda pedagogiem. Kontakta veidošana ar
vecākiem nozīmē kopīgu vārdu krājumu, kas iedvesmo, nevis liek saspringt.33

Lūdzu, atcerieties par sevi. Nedomājiet, ka varat mācīt, audzināt, pabarot, apģērbt un
nodrošināt atbilstošu vidi katram bērnam savā klasē. Pirms apdraudat savu fizisko,
emocionālo un garīgo veselību, ir svarīgi lūgt atbalstu. Jūsu kolēģi, konsultanti, bērnu
konsultants, un citi darbinieki ir gatavi jums palīdzēt darbā ar jūsu skolēniem.34

Visbeidzot, smiekli. Ir dienas, kad smiekli var būt pēdējais, par ko domājat, bet tas var tieši
tas, kas jums nepieciešams. Mūsu bērni nāk pie mums no dažādām vietām — kognitīvi un
loģistiski —, tomēr brīži, kad jūs smejaties, var palīdzēt mums visiem spert šo soli atpakaļ
un sākt no jauna.35

Ir jānovērtē skolēnu ar mācīšanās vai citiem traucējumiem intelekts un panākumu
potenciāls. Mācīšanās traucējumi neliecina par zemu intelektu. Arī pasaules veiksmīgākie
cilvēki ir cīnījušies ar dažādiem traucējumiem. Galileo bija redzes traucējumi. Eltonam
Džonam ir epilepsija. Džeimsam Ērlam Džounsam bija runas traucējumi. Džonam
Kenedijam bija mācīšanās traucējumi.

33What I’ve Learned From Special Ed Teachers (www.edutopia.org)
34Strategies, Supports and Tips for Working with Students with Disabilities
(www.jobcorps.gov)
35What I’ve Learned From Special Ed Teachers (www.edutopia.org)
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Hovardam Hjūzam bija OKT (obsesīvi kompulsīvie traucējumi), tāpat kā Deividam
Bekhemam. Vinstons Čērčils un Tedijs Rūzvelts cieta no bipolāriem traucējumiem, tāpat kā
Buzs Oldrins un Džims Kerijs.36 Mācīšanās traucējumus nevar izārstēt vai novērst; tas ir
mūža izaicinājums. Tomēr ar atbalstu un savlaicīgu diagnostiku cilvēki ar mācīšanās
traucējumiem var gūt panākumus skolā, darbā, attiecībās un sabiedrībā.37

Mēs nezinām, kurš būs nākamais slavenais cilvēks, taču kā pedagogi mēs varam turpināt
mācīt savus bērnus tādos veidos, kā viņi mācās vislabāk. Veidojot nākamo stundu plānu,
atcerieties iekļaut dažus no šiem paņēmieniem darbam ar saviem skolēniem ar mācīšanās
traucējumiem.38

368 Teaching Techniques for Students with Learning Disabilities
(www.theedadvocate.org)37Types of Learning Disabilities – Learning Disabilities
Association of America(www.ldaamerica.org)
388 Teaching Techniques for Students with Learning Disabilities (www.theedadvocate.org)
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2.DAĻA. TEHNOLOĢIJAS IZGLĪTĪBĀ

1. NODAĻA- TEHNOLOĢIJAS IZGLĪTĪBĀ

Straujā tehnoloģiju attīstība ir parādījusi savu ietekmi izglītībā, kā arī visās citās jomās. Fakts,
ka jaundzimušie piedzimst tehnoloģijām bagātā vidē, sabiedrībā notiek digitālā transformācija
un tā rezultātā indivīdiem ir jābūt tehnoloģiju lietpratējiem (Perkovic& Settle, 2011), radīja
nepieciešamību integrēt tehnoloģijas mācību vidē. Attiecīgi centieni nodrošināt skolotājus ar
prasmēm - integrēt tehnoloģijas mācību vidē, progresē. Šajā sadaļā ir uzsvērti pamatmodeļi,
kas definē prasmes, kurām jābūt skolotājiem, lai izmantotu tehnoloģijas mācību vidē.

1. TEHNOLOĢISKI PEDAGOĢISKĀ SATURA ZINĀŠANAS

Viens no visvairāk pētītajiem un populārākajiem tehnoloģiju integrācijas ietvariem ir
pedagoģiskā satura zināšanu par tehnoloģijām ietvars, ko 2006.gadā ieviesa Mišra (Mishra)
un Koehlers (Koehler). Ietvars sastāv no trim galvenajām jomām; Tehnoloģiskās zināšanas,
pedagoģiskās zināšanas un satura zināšanas.

1.attēls. TPACK Modelis (Mishra & Kohler, 2006)

Satura zināšanas attiecas uz informāciju, kas raksturīga skolotāja kompetences jomām.
Katram skolotājam ir savai izglītības jomai specifiskas zināšanas un prasmes. Piemēram,
viens no šī projekta mērķiem ir pilnveidot pirmsskolas izglītības skolotāju zināšanas par
mācīšanās traucējumiem.

Savukārt pedagoģiskās zināšanas - tas ir plašs klāsts, kas ietver mācīšanās mērķi,
mērķauditorijas atpazīšanu, efektīvai mācīšanai nepieciešamās metodes un paņēmienu
izmantošanu, kā arī vērtēšanu, lai noskaidrotu, vai mācīšanās tiek realizēta un kādā līmenī tā
ir (Mishra). un Kēlers, 2006).

Pedagoģiskās zināšanas par tehnoloģijām attiecas uz skolotāja zināšanu līmeni par
tehnoloģijām. Atkarībā no tehnoloģiju attīstības, skolotājam ir jāatjaunina savas zināšanas
šajā sfērā (Mishra & Koehler, 2006). Jo īpaši Web 2.0 tehnoloģiju attīstība ir ļāvusi
tehnoloģiskajiem rīkiem sasniegt lietotājus daudz personalizētākā līmenī, tādējādi nodrošinot
skolotājiem elastīgāku struktūru.
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Tehnoloģiskā pedagoģiskā satura zināšanu ietvarā teikts, ka katrs zināšanu veids ir joma, kurā
tās krustojas ar cita veida informāciju. Pedagoģiskā satura zināšanas tiek uzskatītas par jomu,
kurā krustojas satura zināšanas un pedagoģiskās zināšanas. Saskaņā ar Mišru un Koehleru
(2006) pedagoģiskā satura zināšanas nozīmē sniegt nozarei specifiskas zināšanas, izmantojot
atbilstošas metodes. Pedagoģiskā satura zināšanas uzsver, ka katrā jomā var būt unikālas vai
efektīvas metodes un paņēmieni, kas pielietojami darba procesā (Mishra & Koehler, 2006).

Tehnoloģiskā satura zināšanas attiecas uz tehnoloģisko zināšanu mijiedarbību ar
pedagoģiskajām zināšanām. Lai izlemtu, kura tehnoloģija ir piemērota konkrētajam
kontekstam, ir vajadzīgas gan zināšanas par tehnoloģijām, gan savas specifiskās jomas. Zināt,
kuras no nepārtraukti attīstošajām tehnoloģijām būs piemērotas saturam, ir svarīga atbilstošu
tehnoloģiju integrācija mācību vidē.

Pedagoģiskās zināšanas par tehnoloģijām attiecas uz mācību vidē izmantojamo tehnoloģisko
rīku lietošanu, saskaņā ar mērķiem, uzdevumiem un citiem pedagoģisko procesu
raksturojošajiem pamatelementiem. Izpētot mācību literatūru, redzams, ka norit diskusija par
jēdzieniem - “Mediji? Metode? " Lai gan mācību vidē izmantojamās tehnoloģijas var uzskatīt
par medijiem, tiek uzskatīts, ka mācīšanos var panākt labāk, izmantojot pareizās metodes un
paņēmienus. Tāpēc ir svarīgi zināt tehnoloģiju pielietojamību no pedagoģiskā skatu punkta.

Savukārt šīs zināšanas par tehnoloģijām no pedagoģiskā skatu puncta, tiek uzskatītas par trīs
pārējo zināšanu jomu krustpunktu. Lai sekmīgi īstenotu šo zināšanu integrāciju mācību
procesā, ir neapšaubāmi jāņem vērā arī pārējie aspekti. Attiecīgi, iestādēm, kas izglīto
skolotājus šajā sfērā, ir jāspēj integrēt viss šis 3 zināšanu jomu kompums (YildizDurak, 2020).

2. SQD
Vēl viens ietvars veiksmīgai tehnoloģiju integrācijai, ir kvalitatīvo datu sintēzes (SQD) ietvars.
Ietvaru atklāja izglītības uzņēmums “Tondeur” (2012), balstoties uz pētījumiem par
pirmsskolas izglītības skolotāju apmācībām saistībā ar tehnoloģiju izmantošanu mācību
procesā. Vissvarīgākais šīs sistēmas rašanās iemesls ir tas, ka pirmsskolas skolotāji neuzskata
sevi par pietiekami zinošiem, lai izmantotu tehnoloģijas savā pedagoģiskajā praksē.
(egDrent&Meelissen, 2008; Kay, 2006). Šī iemesla dēļ pētnieki arī uzsver, ka skolotājiem ir
jāzin, kā integrēt tehnoloģijas savā darbā.

Ietvars tika izstrādāts, balstoties uz deviņpadsmit dažādiem literatūras pētījumiem. Ietvars
sastāv no 3 dažādiem savstarpēji savienotiem apļiem un 12 tēmām. Divās sadaļās ir iespējams
aplūkot 12 tēmas: pirmsskolas skolotāju apmācība un institucionālie pasākumi.

2.attēls. SQD Modelis (Tondeur u.c., 2012)
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Lai pirmsskolas skolotāji sekmīgi izmantotu tehnoloģijas, 6 visdziļākā loka tēmas ir jāintegrē
mācību programmā. Pirmā tēma ir "Lomu modelis", kas paredz, skolotāju apmācītājus kā
paraugus pirmsskolas skolotājiem. Tāpēc tiek uzsvērts, ka augstskolu pedagogiem jāpiemīt
labām tehnoloģiju integrācijas prasmēm.

Vēl viena tēma ir "Attieksmes atspoguļojums" attiecībā uz tehnoloģiju lomu izglītībā. Šajā
tēmā tiek uzsvērts, ka pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju attieksme pret tehnoloģiju
izmantošanu mācību vidē ir jāmaina.

Vēl viena tēma ir "Mācību dizains". Mācību dizainu var vienkārši definēt kā efektīvu
tehnoloģisko rīku, metožu, resursu un procesu izmantošanu mācību problēmu risināšanā. Lai
gan mācību dizains ir vesels process, ko katrs pasniedzējs īsteno, gatavojot savus kursus; tiek
uzskatīts, ka visiem topošajiem skolotājiem ir jāzina viņu specifiskie darba procesi.

Vēl viena izglītības dimensija, kas topošajiem skolotājiem būtu jāsaņem tehnoloģiju
integrēšanai SQD modelī, ir tēma "Sadarbība". Tiek norādīts, ka veiksmīgai tehnoloģiju
integrācijai nepieciešama topošo skolotāju spēja dalīties savā pieredzē vai veidot kopīgus
materiālus.To darot, tiek uzsvērts, cik svarīgi ir nodrošināt “reālu tehnoloģiju pieredzi”.

Visbeidzot - ņemot vērā pašreizējo tehnoloģiju attīstību, pirmsskolas izglītības skolotājiem
iesaka sniegt nepārtrauktu atgriezenisko saiti šajā procesā, nevis izmantot klasiskās vērtēšanas
metodes.

2.NODAĻA - SKOLOTĀJU DIGITĀLĀS KOMPETENCES
Papildus veiksmīgai tehnoloģiju integrācijai ir atšķirības arī kompetencēs, kurām vajadzētu
būt skolotājiem paralēli digitālo tehnoloģiju attīstībai. Mūsdienu izglītības paradigmu mērķis
ir nodrošināt skolēniem 21. gadsimta prasmju apguvi. Līdz ar to rodas nepieciešamība pēc
atbilstošām kompetencēm, lai palīdzētu skolēniem šīs 21.gs. prasmes attīstīt. Dažādas
organizācijas ir veikušas pētījumus, lai noteiktu, kādām kompetencēm ir jāpiemīt mūsdienu
skolotājam. Dažas no šīm kompetencēm ir pētītas.

1. MĀCĪBU TEHNOLOĢIJU INICIATĪVA- ISTE STANDARTS SKOLOTĀJIEM

Starptautiskā izglītības tehnoloģiju biedrība ir kopiena, kas tic tehnoloģiju spēkam izglītībā un
tam, ka ar tehnoloģiju palīdzību ir iespējama transformācija (ISTE, 2021). Kopiena sniedz
ieteikumus, nodrošina resursus un standartus tehnoloģiju izmantošanai izglītībā. Tā piedāvā
šos standartus atsevišķi dažādām mērķauditorijām. Pedagogu standarti ir viens no tiem. ISTE
apkopoja 2017. gadā atjauninātos pedagogu standartus septiņās dažādās pozīcijās. Tās būtu:
apmācāmais, vadītājs, pilsonis, līdzstrādnieks, dizainers, koordinators un analītiķis. Šie
standarti ir noteikti kā standarti, kurus jāievēro katram skolotājam, kurš vēlas integrēt
tehnoloģijas izglītības vidē.

Tiek uzsvērts, ka skolotājiem pastāvīgi jāseko līdzi jaunumiem, jāmeklē jauni pielietošanas
veidi, jābūt atvērtiem jaunu lietu apguvei. Arī skolotājiem tiek piedāvāti dažādi padomi to
veikšanai. Piemēram, tiek uzsvērts, ka viņiem ir jāpilnveido sevi apmācībās, kuras var apgūt,
lai pielietotu profesionālās pilnveides un dažādas izglītības metodes.
“Skolotājiem - Līderiem” ir jārada iespējas sev un saviem skolēniem jauno tehnoloģiju
izmantošanā. Šim nolūkam tiek uzsvērta skolotāja zināšanu un prasmju aktualizēšana.
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Jēdziens “pilsonis” attiecas uz digitālās pilsonības jēdzienu, kas literatūrā šo standartu
ietvaros ir bieži sastopams. Paredzams, ka skolotāji palīdzēs saviem skolēniem kļūt par
digitālajiem pilsoņiem, kas spēs sekot līdzi digitāli mainīgajai pasaulei.

Standarts būt “sadarbīgam” skolotājam kalpo tam, lai audzinātu indivīdus, kuri ir atvērti
sadarbībai. Tā ir viena no 21.gs. Starptautiskās izglītības tehnoloģiju biedrības prasmēm.
Skolotājiem, kuri ir atvērti sadarbībai, jāspēj gan sagatavot atbilstošu darba vidi saviem
skolēniem, gan arī jāspēj sadarboties ar saviem kolēģiem.

„Skolotājam - Dizainerim” jāspēj izmantot dažādas mācību metodes un paņēmienus atbilstoši
mainīgajiem apstākļiem un skolēnu īpašībām, kā arī jāspēj izveidot efektīvus mācību plānus,
sagatavojot dažādu saturu. To darot, vēlreiz atklājas, cik svarīgi ir sekot līdzi jaunākajām
tehnoloģijām un pašreizējām mācību metodēm un paņēmieniem.

"Skolotājs - Vadītājs" īpaši uzsver izglītojamo spēju atbalstīt viņus mācīšanās pieredzes
īstenošanā. Ir jāspēj atbalstīt skolēnus ar mācīšanās traucējumiem, radot dažādus materiālus,
tādējādi atvieglojot mācību procesu šiem skolēniem.

"Skolotājs - Analītiķis" koncentrējas uz spēju pareizi izmantot un analizēt skolēnu datus, lai
novērtētu savus skolēnus un nodrošinātu to, ka viņi var sasniegt labus mācību rezultātus. Tādā
veidā var pareizi noteikt mācīšanās problēmu un veikt nepieciešamos pasākumus.

Lai skolotājs varētu veidot atbilstošu mācību vidi, viņam vispirms ir jābūt labam skolēnam.
Respektīvi, jābūt kompetencēm izzināt savus skolēnus un izstrādāt saturu, kas viņus varētu
interesēt. Ja nepieciešams, var lemt par veicamajiem pasākumiem, konsultējoties ar kolēģiem,
kuriem ir līdzīga pieredze. Sadarbībai ir vitāli svarīga nozīme. Tādā veidā tas var būt skolotājs,
kas novērsīs mācīšanās problēmas un būs motivācijas avots saviem skolēniem. Ir svarīgi, lai
personai, kas apmāca skolotājus, būtu prasmes kļūt par digitālo pilsoni.

2. DIGITĀLO KOMPETENČU IETVARS - DIG COMP EDU

"Pilsoņu digitālās kompetences ietvars" ar nosaukumu DigComp1.0, ko 2013. gadā izstrādāja
Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs, līdz ar digitalizācijas paātrināšanos 2016. gadā
tika atjaunināts. Ziņojums tika arī publicēts (Digcomp2.0) (Vuorikari, Punie, Gomez un Van
Den Brande, 2016). 2017. gadā tika atjaunināts Digcomp2.0 pārskats un publicēts ar
nosaukumu- Digcomp2.1. Saskaņā ar Digcomp2.1 ziņojumu kopumā 21 digitālā kompetence
tika noteikta 5 kompetenču jomās (Carretero, Vuorikari un Punie, 2017).

Eiropas Komisija ir veikusi arī pētījumus, lai noteiktu skolotāju pedagoģiskās digitālās
kompetences un klasificētu tās kā pedagogu profesionālās kompetences, pedagoģiskās
kompetences un izglītojamo digitālās kompetences. Ietvars, kurā tiek prezentēti 6 galvenie
jēdzieni un 22 kompetenču jomas, tiek nosaukts par DigCompEdu.

Pirmā ietvara daļa ietver kompetences jomas, kas saistītas ar skolotāju profesionālo attīstību.
Šīs kompetences ietver organizācijas komunikāciju, profesionālo sadarbību, reflektīvo praksi
un digitālo nepārtraukto profesionālo attīstību (CPD). Organizatoriskā komunikācija nozīmē,
ka skolotāji izmanto digitālos rīkus kolektīvo lēmumu pieņemšanas ietvaros ar visām
ieinteresētajām pusēm. Profesionālā sadarbība nozīmē, ka skolotāji dalās savās zināšanās un
pieredzē ar citiem skolotājiem, kā arī dalās tajās savai personīgajai attīstībai. Izmantojot
refleksīvo praksi, tās mērķis ir skolotājiem izvērtēt izmantotās digitālās pieejas. No otras
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puses, digitālā nepārtraukta profesionālā attīstība attiecas uz nepārtrauktu un uzlabotu digitālo
rīku izmantošanu.

3.attēls. DigCompEdu ietvars (Redecker & Punie, 2017)

Pedagoģiskās kompetences ietvaros pirmā galvenā tēma ir digitālie resursi. Šajā sadaļā
skolotājiem ir jāizvēlas savām nodarbībām piemēroti digitālie resursi, jāatjaunina tos pēc
nepieciešamības, kā arī jādalās un jāaizsargā digitālie resursi ētikas ietvaros.

Vēl viena pedagogu kompetence ir mācīšana un mācīšanās. Saskaņā ar šo, skolotājiem ir
jāveido mācību vide, kurā var izmantot atbilstošus digitālos rīkus, balstoties uz jēgpilnu
pedagoģisko procesu. Turklāt tiek sagaidīts, ka izglītojamie izmantos digitālos resursus ārpus
klases. Veicot visas šīs darbības, skolotāji ir atbildīgi par to, lai apmācāmie efektīvi
sadarbotos un sazinātos. Turklāt skolēniem ir jāizstrādā digitāli materiāli, kas ļaus viņiem
pašiem mācīties ārpus klases.

Vēl viena skolotāju pedagoģiskā kompetence ir vērtēšana. Skolotājiem ir jāizmanto digitālie
resursi skolēnu mācību procesa novērtēšanai, lai tādējādi spētu piemērot atbilstošu
atgriezenisko saiti.

Pēdējā pedagoģiskā kompetence, kurai vajadzētu piemist skolotājiem, ir izglītojamo
pilnvarošana. Saskaņā ar šo kompetenci, skolotājiem ir svarīga loma, nodrošinot skolēnu
aktīvu dalību mācību vidē. Ir svarīgi, lai skolotāji apzinātos savus pienākumus, jo īpaši,
strādājot speciālajā izglītībā. Lai nodrošinātu skolēnu, kas apgūst mācības speciālās izglītības
programmām, līdzdalību, var izmantot digitālos resursus. Turklāt mācību resursu digitāla
sagatavošana, lai skolēni varētu attīstīt prasmes, apgūstot mācību vielu sev piemērotā tempā,
tiek uzskatīta par svarīgu individuālās pieejas ziņā.

Pēdējā kompetence DigCompEdu ietvaros, ir skolēnu kompetenču attīstība. Šajā kontekstā ir
sagaidāms, ka skolēni uzlabos savu informācijas un mediju lietotprasmi, nodrošinās, ka viņi
izaugs kā indivīdi, kas var sadarboties, izmantojot digitālos resursus. Skolēni paši varēs radīt
savu digitālo saturu un spēs digitāli atrisināt problēmas.
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754.attēls. Canva mājaslapa

3.NODAĻA - MULTIMEDIJU MATERIĀLU IZVEIDE DARBAM AR SKOLĒNIEM
ARMĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMIEM

1.INFOGRAFIKAS RĪKI

Infografikas ir rīki, kas paredzēti informācijas vizuālajam noformējumam. Infografikas lieto,
lai informāciju atspoguļotu daudz saprotamākā veidā. Infografikas palīdz izcelt svarīgākos
soļus un samazināt kognitīvo noslodzi (Egan et al., 2021). Visbiežāk izmantotais infografikas
elements ir tas, ka veidotie attēli rada vēstījuma pārraides efektu un ir viegli uztverami. Lai
gan infografikas izmantošana ir daudz efektīvāka par garu tekstu, tā tiek uzskatīta par svarīgu
informācijas pārsūtīšanas rīku (Tsai, Huang, & Chang, 2020). Tāpēc infografiku var izmantot,
lai samazinātu skolēnu ar mācīšanās grūtībām kognitīvo slodzi, atvieglotu viņu mācīšanos un
sniegtu informāciju patīkamākā veidā. Tādas lietojumprogrammas kā Piktochart, Easelly,
Genial.ly, Canva, Biteable, Mural, Be Funky, Visme, Cacoo ir daži no infografikas rīkiem. Šī
pētījuma ietvaros tika sagatavoti paraugi, kā lietot Canva un Easel.ly.Canva

1.1.CANVA

1.1.1. Rīka lietošanas mērķis

Canva ir grafiskā dizaina platforma, kas piedāvā maksas un bezmaksas pakalpojumus, kas
ļauj ērti izveidot ielūgumus, vizītkartes, skrejlapas, plakātus, infografikas, nodarbību plānus,
video, prezentācijas un daudz ko citu, izmantojot veidnes. Varat pat augšupielādēt savus
fotoattēlus un pievienot tos Canva veidnēm, izmantojot vilkšanas un nomešanas saskarni.

1.1.2. Kā izmantot

Vietni www.canva.com ir iespējams abonēt, kā arī izmantot noteiktas veidnes un funkcijas
bez maksas. Bezmaksas versija noderēs, ja plānojat to izmantot personīgai lietošanai savā
darba vietā vai ikdienas dzīvē. Ja jums ir nepieciešams profesionālāks grafiskā dizaina darbs,
iespējams, jums būs jāizmanto Canva Pro (maksas dalība). Varat iegādāties Canva Pro pēc
reģistrācijas vai sākt 30 dienu izmēģinājuma periodu bez maksas. Ja atsakāties no pirkuma
pēc Canva Pro izmēģināšanas, varat anulēt savu abonementu 30 dienu laikā. Tātad Canva ir
bezmaksas platforma skolotājiem un skolēniem digitālā darba veikšanai. Skolēni var vienkārši
reģistrēties Canva, izmantojot savu Google For Education kontu. Turklāt bezpeļņas
nevalstiskās organizācijas un asociācijas var bez maksas izmantot visas Canva funkcijas,
kopīgojot ar Canva oficiālos dibināšanas dokumentus, ko tās saņēmušas no Iekšlietu
ministrijas. Pirmais solis- atveriet mājas lapu un ielogojieties.

Canva

5.attēls. Darba uzsākšana
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mājaslapa tiks ielādēta pēc pieteikšanās. Ja lietojat to pirmo reizi, jums jāreģistrējas,
izmantojot Google kontu, Facebook kontu vai derīgu e-pasta adresi. (Pēc tam, kad esat kļuvis
par reģistrētu lietotāju, jums ir iespēja piekļūt visiem jūsu sagatavotajiem dizainiem,
piesakoties Canva no jebkura datora vai tālruņa.)

Canva mājas lapai ir divas galvenās sadaļas- izvēlņu panelis (6,a attēls) un dizaina panelis (6b
attēls).

Ieteicams jums: šī ir daļa, kurā jūs saprotat, cik plaša veidņu izvēle ir pieejama. Varat

izveidot plakātu un sastādīt iknedēļas stundu plānu. Izmēģiniet to savā brīvajā laikā.
Visi jūsu dizaini: šī ir sadaļa, kurā varat skatīt savus darbus pakalpojumā Canva kopumā.
Kopīgots ar jums: šajā cilnē ir redzami dizaini, ko citi Canva lietotāji ir kopīgojuši ar jums. Ja
pirmo reizi izveidojat kontu, lapa Kopīgots ar jums šajā brīdī var būt tukša.
Zīmola komplekts: tā vietā, lai izskatītu katru dizainu atsevišķi, jūs veicat augšupielādes, kas
norāda jūsu zīmola identitāti šeit. Saglabājiet fontus, krāsas un attēlus zīmola komplektā.
Izveidojiet komandu: ļauj piesaistīt dažādus lietotājus savam Canva kontam un kopīgot ar
viņiem savus dizainus un mapes.
Visas jūsu mapes: varat izveidot dažādas mapes un strādāt tajās lietojumprogrammā Canva,
tāpat kā to darāt datorā. Visas jūsu izveidotās mapes, izlases, iegādātie, augšupielādētie faili
un izdzēstie darbi atrodas šeit kopā.
Miskaste: izmantojiet atkritni, lai izdzēstu nevajadzīgos dizainus.
Dizains (6,b att.) ir sadaļa, kurā tiek grupēti dizaina veidņu paraugi, piemēram, sociālie mediji,
mārketings, dokumenti utt. Varat sākt savu darbu šajā sadaļā, atlasot dizaina veidu vai
noklikšķinot uz pielāgotajiem izmēriem. Noklikšķinot uz izvēlētās veidnes vai pogas
"Izveidot dizainu" (7. att.), tiek atvērta nākamā lapa.

6.attēls. Canva mājas lapas sadaļas
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7.attēls. Dizaina izveide

Varat izvēlēties jebkuru no opcijām 7.attēlā. Kad izvēle ir veikta, kreisajā pusē atradīsiet
izvēlnes ar opcijām (8.attēls).

8.attēls. Canva darba lauks

Veidnes: ja vēl neesat atlasījis veidni vai vēlaties mainīt atlasīto veidni, šajā cilnē to ir
iespējams izdarīt. Ja uzskatāt, ka iespēju ir pārāk daudz un jums ir grūti pieņemt lēmumu,
iespējams, vēlēsities meklētājā ierakstīt konkrētus atslēgas vārdus, piemēram, "ceļojums",
"pārtika", "aptaujas lapa" utt. Varat sašaurināt rezultātus, ierakstot atslēgvārdus un meklējot
savu jomu.
Augšupielādes: noklikšķinot uz šīs cilnes, varat augšupielādēt savus fotoattēlus vai
videoklipus un izmantot tos savā darbā. Noklikšķiniet uz pogas Augšupielādēt attēlu vai video
un atlasiet un augšupielādējiet no datora mapēm vai velciet ar datorpeli un nometiet tieši uz
darba lauka.
Fotoattēli: šeit varat piekļūt fotoattēliem Canva arhīvā. Fotoattēlu, kas jums noderēs, varat
atrast ātrāk, meklēšanas joslā ievadot atslēgvārdus.
Elementi: šajā cilnē ir tabulas, grafikas un ikonas, kas var būt noderīgas jūsu prezentācijās. Ja
vēlaties saviem stāstiem sagatavot sākuma lapu, kas izceļas ar krāsainām ikonām, varat
izmantot šo sadaļu.
Teksts: šajā cilnē varat pievienot tekstu savam darbam. Vienkārši noklikšķiniet uz teksta
veida, kuru vēlaties pievienot lapai. Ir arī teksta veidnes, kurās varat redzēt fontu saimes, kas
ir saderīgas viena ar otru.
Audio: šī ir cilne, kurā saviem darbiem varat pievienot īsas melodijas.
Videoklipi: šajā cilnē ir pieejami gatavi videoklipi, kurus varat izmantot bez maksas. Varat
noklikšķināt uz tā un pievienot saviem darbiem, ko izmantosit digitālajā vidē.
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Fons: šī ir cilne, kurā varat mainīt tās lapas fonu, pie kuras strādājat. Jūs varat piešķirt krāsu
vai tekstūru atbilstoši savai gaumei.
Mapes: varat strādāt ar dažādām mapēm, izmantojot pogu "Izveidot jaunu mapi" šajā cilnē.
Stili: pieņemsim, ka izvēlaties veidni, vēlaties mainīt tā fontus un krāsas, taču neesat
pārliecināts, ka izdarīsit harmonisku izvēli. Šajā gadījumā varat izmantot cilnē "Stili" esošās
krāsu paletes un fontu grupas. Tiklīdz noklikšķināsit uz izvēlētā stila, jūsu veidne tiks attiecīgi
atjaunināta.
Vairāk: šeit varat atrast citas Canva lietotnes un integrācijas, kuras vēlaties izmantot.
Piemēram, varat saistīt savus kontus, noklikšķinot uz Instagram vai Pinterest ikonas. Pēc tam
varat kopīgot savu dizainu tieši šajos datu nesējos.

1.1.3. Ieteikumi Canva izmantošanai mācību procesā

Canva kā mācību līdzeklis var palīdzēt veicināt radošumu, uzlabot sadarbību un atvieglot
mācības. Ar šīs vietnes palīdzību ir iespējams mācību vidi veidot interesantu. Piemēram:
Infografikas: varat izveidot infografikas, lai vienkāršāk, jautrāk un saprotamāk parādītu
sarežģītus datus, izmantojot grafisku atbalstu.
Plakāti: plakāti ir lielisks veids, kā skolēniem parādīt, ko viņi ir iemācījušies. varat ieplānot
pasākumus, vizualizēt klases noteikumus gaidāmos pasākumus, īpašus gadījumus utt.
Prezentācijas: Canva prezentācijas varat izmantot lekcijām, informācijai, vērtēšanai utt.
Sertifikāti: Canva sertifikāti var būt noderīgi skolēnu apbalvojumu, izlaiduma, pateicības
dokumentu veidošanā.
Biļeteni: skolotāji vai skolēni var to izmantot, lai informētu par kādu notikumu vai veicinātu
izpratni par tēmu. Tā ir kā neliela informatīva avīze.
Logotips: varat radīt klases kopības izjūtu, izveidojot klases nosaukumu un logotipu. Varbūt
skolēni var mēģināt izveidot logotipu un pēc tam iesniegt to balsošanai.
Darba lapas: jūs varat novērtēt skolēnu mācību procesus, izmantojot darba lapas.
Nodarbību plāni/nodarbību grafiks: izmantojot Canva, jūs varat plānot mācību procesu,
sagatavojot "stundu plānus".
Grupas projekts: daži skolēni izbauda grupu projektu interaktīvo raksturu un pat labāk mācās
grupās, bet intravertāki skolēni var izvairīties mācīties šādā veidā. Canva atbilst abu veidu
izglītojamo vajadzībām, jo   sadarbība var notikt aci pret aci, virtuāli vai abu veidu
kombinācijā.

1.1.4. Praktiskā darbība

Izmantojot Canva, varat izveidot jebkuru vēlamo dizainu, ņemot vērā mācību mērķus un
izmantojot savu radošumu. 1. piemērā aktivitāte "a vai b vai c" tika sagatavota, izmantojot
infografikas veidni. Sekojiet līdzi instrukcijai.

1. Dizaina izvēle

Kad esat ielogojies mājas lapā, izvēlieties infografikas veidni.
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9.attēls. Dizaina izvēle

2. Infografikas izvēle

Kreisajā pusē tiek parādīta izvēlne, kurā ir sagrupētas infografikas veidnes. Varat izvēlēties
vajadzīgo veidni. Bet šoreiz, prakses nolūkos noklikšķiniet uz veidnes, kas atzīmēta attēlā.
Varat arī izmantot augšpusē esošo meklēšanas joslu.

10.attēls. Infografikas izvēle

3.Tekstu un multivides elementu dzēšana. Pirmā lieta, kas jums jādara, ir jāizdzēš
nevajadzīgos laukus. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz attēla vai teksta, kuru vēlaties dzēst, un
nospiediet dzēšanas pogu. Vai arī ar peles labo pogu noklikšķiniet un izvēlnē atlasiet “Dzēst”.

11.attēls. Teksta un multivides dzēšana
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4. Multivides augšupielāde

Tagad mēs augšupielādēsim multividi. Kreisajā izvēlnē noklikšķiniet uz fotoattēlu sadaļas. Ja
šajā apgabalā vēlamie attēli nav pieejami, varat izmantot fotoattēlus no interneta vai sava
datora. Šajā aktivitātē tiek izmantotas datorā esošās fotogrāfijas. Vispirms atveriet mapi, kurā
ir fotoattēli. pēc tam atlasiet fotoattēlus, kurus izmantosit. Nospiediet CTRL, lai atlasītu
vairākus fotoattēlus, un noklikšķiniet uz attēliem, kurus izmantosit. Velciet atlasītos attēlus uz
izvēlni kreisajā pusē (Drag & Drop). Jūs redzēsit, ka jūsu attēli ir augšupielādēti. Varat
pievienot ne tikai fotoattēlus, bet arī video un audio failus. Jūs pat varat pieteikties Facebook
un piekļūt fotoattēliem tieši savā Facebook kontā un rediģēt tos, ko vēlaties.

12.attēls. Multivides augšupielāde

5.Teksta rediģēšana

Teksta rūtī ir daudz funkciju, un, veicot nelielu izpēti, varat tās atklāt un izmēģināt. Visu šo
funkciju kopīgā iezīme ir tā, ka tās var viegli lietot. Noklikšķinot uz pogas "Pievienot tekstu",
jūsu dizainam tiks pievienots neliels tekstlodziņš. Varat pārvietot vai mērogot savus tekstus
tāpat kā jebkuru citu dizaina sastāvdaļu. Teksta rūts apakšā ir "teksta lauki": varat vilkt un
nomest tipogrāfijas elementus un nekavējoties sākt tos izmantot savos dizainos. Lai atrastu
teksta lauku, kas vislabāk atbilst jūsu fotoattēlam, ritiniet uz leju līdz teksta rūts apakšdaļai un
noklikšķiniet vai ar datorpeles palīdzību ievelciet to savā dizainā. Tiklīdz esat veicis izvēli,

ieklikšķiniet teksta lodziņā un sāciet rakstīt.

13.attēls. Teksta rediģēšana
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14.attēls. Teksta rediģēšana

Varat izmantot “a” opcijas, lai mainītu teksta fontu. Sadaļā “b” varat pielāgot izstrādājuma
izmēru, krāsu un biezumu. Ierakstiet vārdu "egg" (no ang.v.-ola) un izvēlieties burtu "e" un
atlasiet A sadaļā b. Krāsu palete tiks atvērta lapas kreisajā pusē. Izvēlieties dzelteno krāsu no
šīs paletes. Pēc tam atlasiet burtus "gg" un atkārtojiet to pašu procesu, izvēloties citu krāsu.

6.Foto rediģēšana

Izmantojot fotoattēlu rediģēšanas rīku, varat viegli veikt daudzas darbības, piemēram, labot,
apgriezt, pievienot fotoattēliem rāmjus un tekstu, izveidot runas burbuļus, padarīt fotoattēlus
caurspīdīgus, izbalināt, izpludināt utt. Noklikšķiniet uz "Augšupielādes", lai piekļūtu saviem
iepriekš augšupielādētajiem fotoattēliem. Atlasiet attēlus, kurus vēlaties izmantot, velciet un
nometiet tos uz darba virsmas.

15.attēls. Foto rediģēšana

Apsveicu!
Tagad jums ir izglītojoša infografika, ko varat novietot savā klasē.
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1.2.Easel.ly

1.2.1. Rīka lietošanas mērķis

Easel.ly ir bezmaksas Web 2.0 rīks plakātu un infografiku izveidei. Easel.ly ir aplikācija, ko
galvenokārt izmanto salīdzinājumu un citu informatīvu grafiku ar statistikas datiem
sagatavošanai. Tā lietotājiem piedāvātais dizaina interfeiss ļauj izveidot profesionālu vizuālo
materiālu ar ērtu vilkšanas un nomešanas metodi. Pateicoties tūkstošiem tajā ietverto dizaina
veidņu un dizaina objektu, varat viegli izveidot savu vizuālo attēlu, lietojot to pēc tam tīmeklī,
vai izmantot to tur, kur tas nepieciešams. Vietnē easel.ly var sagatavot un publicēt stundu
plānus, statistikas tabulas, profesionālas prezentācijas.

1.2.2. Kā izmantot
1. Noklikšķiniet uz Easel.ly mājas lapas (https://www.easel.ly/). Ja izmantojat to pirmo

reizi, noklikšķiniet uz “Izveidot savu bezmaksas kontu”. Tāpat jums ir jāreģistrējas,
izmantojot Google, Facebook kontu vai derīgu e-pasta adresi. (Pēc tam, kad esat
kļuvis par reģistrētu lietotāju, jums ir iespēja piekļūt visiem jūsu sagatavotajiem
dizainiem, ielogojoties Easel.ly no jebkura datora vai tālruņa.)

16.attēls. Easel.ly mājas lapa

2. Pēc noklikšķināšanas uz “Izveidot savu bezmaksas kontu”, ievadiet derīgu e-pasta adresi,
paroli un noklikšķiniet uz “Reģistrēties”.

17.attēls. Reģistrēšanās Easel.ly mājas lapā

https://www.easel.ly/
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3. Kad esat piereģistrējies, varat izvēlēties veidni, kas atbilst jūsu vēlamajam dizainam.
Nonāksiet pie darba virsmas, kur varēsiet ielikt nepieciešamo saturu. Lai kurā kategorijā jūs
arī estrādātu, varat izvēlēties atbilstošo veidni, izvēloties kategoriju labajā pusē. Noklikšķiniet
uz “Tukša veidne”.

18.attēls. Veidnes un kategorijas

4.Tukšajā veidnē, kas tagad ir atvērta, jūs varat veidot infografiku pēc saviem ieskatiem.
Vispirms apskatīsim iezīmētos laukus.

19.attēls. Easel.ly darba virsma
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Fails: tiek veiktas tādas darbības kā failu atvēršana, saglabāšana un importēšana.
Mainīt izmērus: dokumenta izmērs tiek mainīts.
Lejupielādēt: kā mēs varam izmantot attēlu, ko izveidojam tīmeklī, savās prezentācijās?
Mūsu izveidoto attēlu ar opciju "Lejupielādēt", kas ir viena no opcijām virs dizaina
iestatījumiem, varam lejupielādēt un izmantot savā datorā zemā kvalitātē, augstā kvalitātē vai
PDF formātā.
Attēli: pievieno attēlus darba virsmai.
Teksts: pievieno tekstu darba virsmai.
Foni: organizē darba virsmas fonu.
Veidne: pievieno darba virsmai veidni.
Diagrammas: pievieno darba virsmai grafiku.
Videoklipi: pievieno video.
Augšupielādēt: augšupielādējiet attēlus, videoklipus utt. no sava datora. Izmantojot
"Priekšskatījumu", varat redzēt, kā izskatās jūsu dizains. Varat arī iegūt koplietojamu saiti ar
opciju "Kopīgot", lai cilvēki, ar kuriem kopīgosiet saiti, varētu redzēt šo attēlu.

Tas ir viss ar easel.ly! Tagad ir laiks izveidot vislabāko dizainu!

1.2.3. Ieteikumi rīka izmantošanai mācību procesā
Easel.ly, tāpat kā Canva, var palīdzēt veicināt radošumu, sadarbību un atvieglot darbu, jo tas
ir kā mācību līdzeklis. Tas palīdz radīt efektīvu, interesantu un produktīvu mācību vidi.
Izmantojot Easel.ly:

- var izveidot interaktīvu saturu,

- var nodrošināt koplietošanu,

- var sagatavot plakātu, lai veicinātu produktivitāti un radošumu,

- var sagatavot ziņojumu.

1.2.4. Praktiskā darbība
Izmantojot Easel.ly, varat izveidot jebkuru vēlamo dizainu, ņemot vērā mācību mērķus, kā arī
izmantojot savu radošumu. 2. praktiskais uzdevums: aktivitāte "Atrast un krāsot" tika
sagatavota, izmantojot tukšu veidni. Sekojiet līdzi instrukcijai.

1. Importējiet attēlu

Vispirms, izmantojot fukciju – vilkt un nomest – atlasiet attēlu no datora un pievienojiet to
darba virsmai.
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20.attēls. Attēla importēšana

2. Izdzēst ikonu un tekstu

Notīriet jūsu darba virsmu. Lai to izdarītu, ar datorpeles palīdzību izvēlieties nepieciešamo
apgabalu un nospiediet pogu “Delete” uz klaviatūras.

21.attēls.Ikonas un teksta dzēšana

3. Foto un teksta rediģēšana

Attēlu un teksta rediģēšanai izmantojiet izvēlni lapas kreisajā pusē. Vispirms velciet attēlus pa
vienam un nometiet tos uz darba virsmas. Pēc tam pievienojiet un rediģējiet teksta lauku no
teksta sadaļas.

22.attēls. Foto un teksta rediģēšana
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4. Lejuplāde

Visbeidzot varat saglabāt savu darbu.

23.attēls. Lejuplāde

Apsveicu!
Tagad jums ir izglītojoša infografika, ko varat novietot savā klasē.

Uzdevums: atrodi un izkrāso. Izkrāso 3 ābolus. Saskaiti, cik
taureņus, kaķus un bites Tu redzi. Pieraksti.
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2. VIDEO UN ANIMĀCIJA

Video un animācija ir rīki, kas ļauj noformēt informāciju attēlu, skaņu, video, diagrammu utt.
veidā, nevis vienkārša tekstā. Mācību vides, kas sagatavotas, izmantojot video un animāciju,
palīdz skolēniem justies droši apkārtējā vidē. Lai gan stunda var būt ārkārtīgi informatīva, ja
tiek integrēti attēli vai video, tas var palīdzēt skolēnam daudz efektīvāk mācīties un iegaumēt
informāciju. Dažādu izglītojošu mediju izmantošana var palīdzēt bērniem ar mācīšanās
traucējumiem pārvarēt akadēmiskās grūtības. Izvēloties materiālus un aktivitātes, kas atbilst
viņu mācīšanās līmenim un rosinot viņu vēlmi parādīt savu labāko, skolotāji var palīdzēt
skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pārvērst savas grūtības īpašās iespējās (Raja & Kumar,
2010). Tādas lietojumprogrammas kā Piktochart, Easelly, Genial.ly, Canva, Biteable, Mural,
Be Funky, Visme, Cacoo ir daži no infografikas rīkiem. Šajā pētījumā lietojumprogrammu
paraugi tika sagatavoti, izmantojot BrainPOP un Powtoon.

2.1. BrainPOP

2.1.1. Rīka lietošanas mērķis

BrainPOP ir mācību resurss, kura mērķis ir atbalstīt pedagogus, veidojot mācību programmas
saturu, kas ietver animācijas, spēles, video, vingrinājumus, aktivitātes un jēdzienu kartes, lai
piesaistītu skolēnu uzmanību. BrainPOP piedāvātais kursu saturs ir apkopots zinātnes, sociālo
zinātņu, angļu valodas, matemātikas, mākslas un mūzikas, veselības, inženierzinātņu un
tehnoloģiju sadaļās. Noklikšķinot uz šiem nosaukumiem, tiek parādīti vienību un priekšmetu
saraksti, kas ietilpst konkrētajā nosaukumā. Stītajā tēmā ietilpst video, vingrinājumi,
koncepciju karte, filmu izveide, spēles, resursi un aktivitātes. Tomēr, lai piekļūtu visam šim
saturam, jums ir jābūt maksas kontam.

2.1.2. Kā lietot

BrainPOP var izmantot visos datoros ar interneta pieslēgumu, un tam var piekļūt no tālruņa
vai planšetdatora, pateicoties tā mobilajam atbalstam. Jūs varat turpināt, mainīt un publicēt
iesāktos projektus datorā vai mobilajā ierīcē, piesakoties no sava konta.

1. Lai to izmantotu datorā un mobilajā ierīcē, noklikšķiniet uz BrainPOP mājas lapas
(https://www.brainpop.com). Ja esat jau reģistrējies, noklikšķiniet uz "Pieteikties". Ja neesat
reģistrējies, noklikšķiniet uz "Skolas izmēģinājums" (School Trial) un "Jā"
(Yes)

24.attēls. BrainPOP mājas lapa
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2. Izveidojiet savu kontu, aizpildot obligātos laukus un pēc tam
Piesakieties.

25.attēls. Konta izveide

3. Pēc pieteikšanās izvēlieties vienu no (BrainPOP, BrainPOP ELL vai BrainPOPJr.). Šajā
rokasgrāmatā mēs apskatīsim BrainPOP. Tajā var veidot animācijas un dažu minūsu ilgas
lekcijas. Vietnē tiek piedāvāti interaktīvi testi, koncepciju kartes, spēles un daudzas citas
interaktīvas aktivitātes, kuras var izmantot dažādos mācību priekšmetos: dabaszinībās,
sociālajās zinībās, matemātikā, tehnoloģijās, veselības un mākslas priekšmetos. BrainPOP
ELL var veidot materiālus angļu valodas gramatikas apguveni, izmantojot interaktīvas un
interesantas animācijas. Šādas aktivitātes arī bagātina skolēnu vārdu krājumu. BrainPOPJr-
pieejamas daudz un dažādas tēmas, kas atspoguļotas animāciju veidā ar interaktīvajām
funkcijām. Programmu var izmantot dažādos mācību priekšmetos.

26.attēls. Izvēlieties BrainPOP

2.1.3. Ieteikumi rīka izmantošanai mācību procesā
 Konceptu kartes (Concept Maps); tās var izveidot, saglabāt un printēt, izmantojot

video, attēlus un atslēgas vārdus.
 Skolēniem var piedāvāt aizraujošas un izglītojošas spēles.
 Ar opciju “izveidot filmu” (Make a movie), skolēni var veidot paši savas filmas.

Piemēram, viņiem var uzdot izveidot vēsturisku notikumu hronoloģisku apskatu, vai
atspoguļot kādu konkrētu vēsturisku notikumu.

 Izmantojot filmu veidošanas rīku, skolēniem var arī ierunāt tekstu savai filmai,
tādējādi uzlabojot savas valodass prasmes.
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27.attēls. Mācību stundas izvēle

 Lai pilnveidotu skolēnu mākslinieciskās prasmes, viņiem var uzdot izveidot filmu,
atspoguļojot kāda mākslinieka dzīves stāstu, vai parādot vairāku mākslinieku darbus.

 Šeit var apskatīties arī testus, ko skolēni ir veikuši. Skolotājs var redzēt, kā skolēnam
ir veicies pēc, teiksim, izglītojošas filmas noskatīšanās. Var redzēt arī klases kopējo
līmeni.

2.1.4. Praktiskā darbība
Jūs varat izveidot jebkādu video vai animāciju, izmantojot BrainPOP, balstoties uz stundas
sasniedzamajiem mērķiem. 3. praktiskais uzdevums: aktivitāte "Ābols kokā". Sekojiet līdzi
instrukcijai.

1. Izvēlieties mācību stundu. Kad esat ielogojies, izvēlieties matemātiku (Math) un tad
nodaļu (Unit).

2. Izvēlieties vienu no piedāvātajām tēmām.

Mācību stundām Jūs varat izveidot viktorīnas ar opciju “Quiz”, domu kartes ar opciju “Make
a map”, darba lapas - “Worksheet”, vārdnīcas - “Vocabulary”. Opcija “Izveidot filmu” (Make
a movie) tika jau apskatīta.

28.attēls.Materiālu izvēles opcijas

3. Darba uzsākšana.

Vispirms Jums tiks lūgts izveidot stāstu. Bezmaksas versijā būtu ieteicams nepārsniegt 150
rakstu zīmju skaitu. Noklikšķiniet uz “Rakstīt jaunu” (Write New)
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29.attēls. Darba uzsākšana.

4. Darba vide.

Pēc tam, kad izveidosiet savu stāstu, nokļūsiet darba vidē.

30. attēls. Darba vide.

(1).Izvēlieties opciju "Preview" (Priekšskatījums), lai apskatītu savu darbu pirms tas ir
pieejams. Izvēlieties “Save" (Save), ja nevēlaties vairs veikt nekādas izmaiņas.
(2).Šī ir vieta, kur veidot savas filmas ainas. Te varat kopēt, pārvietot vai izdzēst konkrētus
kadrus. Bezmaksas versijā ir iespējams izveidot filmiņu no 20 ainām.
(3). Ja vēlaties konkrētai ainai pievienot fonu, noklikšķiniet uz "Add Background" (Pievienot
fonu). Ja ir nepieciešams papildināt stāsta scenāriju, tad klikšķiniet uz "Write Letter" (Rakstīt
vēstuli). Ar opciju “Add Sound" (Pievienot skaņu), ir iespējams pievienot audio failu.
(4).Šeit parādās opcijas, ko esat izvēlējies 3.punktā.
(5).Dažādus attēlus varat atrast, ierakstot attiecīgus vārdus meklētājā.

5. Noklikšķiniet uz “Write Letter” (Rakstīt vēstuli)

Pievienojiet fonu un pirmajā lapā uzrakstiet savu jautājumu, nepārsniedzot 150 rakstu zīmes.
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31.attēls. Vēstules rakstīšana

6. Pievienojiet fonu (background) un tekstu (text)

Izvēlieties 2.ainu un pievienojiet fonā zēnu (boy), tekstu un jebko citu pēc izvēles.

32.attēls. Fona pievienošana

Pievienojiet varoņus, tekstu vai skaņas savam stāstam tieši tādā pašā veidā!
Apsveicu!

Video matemātikas stundai ir gatavs!
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2.2. Powtoon

Rīka lietošanas mērķis
Powtoon ir rīks, kas ļauj jums izveidot animācijas, izmantojot “runas burbulīšus”, formas,
attēlus, varoņus un daudz ko citu. Programmai ir gan bezmaksas, gan maksas versija. Tomēr
jāsaka, ka arī bezmaksas versijā pieejamās opcijas ir pietiekamas, lai izveidotu kvalitatīvu
materiālu. Ar šīs programmas palīdzību varat izveidot pievilcīgas, interesantas animācijas.
Tādējādi padarot savas mācību stundas aizraujošas.

Kā izmantot
Powtoon ir rīks, ar ko ir jāstrādā interneta vidē. Tāpēc nav nepieciešama programmas
lejuplāde. Bezmaksas versijā ir pieejami 30 animēti varoņi, 10 skaņu efekti un pamata kadru
opcijas. Tas ir pietiekami, lai sagatavotu izglītojošu materiālu. Savu izveidoto materiālu ir
iespējams arī priekšskatīt pirms saglabāšanas. Izveidotos materiālus tad var ievietot
“Youtube”, “Vimeo”, “Facebook”, “Wistia” un “HubSpot”. Izveidoto materiālu var lejuplādēt
dažādos formātos - MP4, PDF vai PPT. Tā kā šī ir tiešsaistes programma, tad saviem
projektiem var piekļūt no jebkura datora, kam ir interneta pieslēgums.

1. Interneta pārlūkā ievadiet Powtoon mājas lapas adresi - https://www.powtoon.com/ -
un ielogojieties. Lai darbotos sistēmā ir jāpiereģistrējas. To var izdarīt, izmantojot
“Sign up” (pierakstīties) opciju.

33.attēls. Powtoon mājas lapa

2. Jūs varat piereģistrēties, izmantojot savu “Gmail” vai “Facebook” kontu. Ir iespējams
arī piereģistrēties, izmantojot savu epastu un aizpildot pieteikuma informāciju.
Pārliecinieties, ka izmantojat derīgu e-pasta adresi, jo pēc pieteikšanās uz to tiks
aizsūtīts apstiprinājuma e-pasts. Lai pievienotos sitēmai, nospiediet “Login”
(ielogoties) pogu, kas atrodas augšējā labajā stūrī, ievadiet savu lietotājvārdu, paroli
un nospiediet “Login”.

https://www.powtoon.com/
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34.attēls. Ielogošanās Powtoon mājas lapā

Ieteikumi rīka izmantošanai mācību procesā
 Lai mācību vielas apguvi padarītu efektīvāku un interesantāku, ir iespējams izmantot

animētus video.
 Skolēniem var uzdot prezentēt savu mājas darbu animēta video veidā. Tādējādi

veicinot skolēnu radošumu.
 Izstrādātie materiāli var arī veicināt skolēnu iesaisti mācību procesā.
 Animētas prezentāciju veidnes var tikt izmantotas mājas darbu izpildē, kā arī lai

atgādinātu par darbu iesniegšanas termiņiem un izveidotu vērtēšanas kritērijus.
 Materiālus var izmantot arī kā kopsavilkumu mācību stundas vai tēmas apguves

noslēgumā.
 Tāpat var veidot materiālus, piemēram, par dažādiem svētkiem, atceres dienām.

Praktiskā darbība
Izmantojot “Powtoon”, ir iespējams veidot jaunus projektus, kā arī rediģēt jau izveidotos.
Sekojiet līdzi instrukcijas soļiem.

1. Izveidojiet savu darba lauku

35.attēls. Powtoon darba lauks

(1) Šajā sadaļā varat strātāt pie veidnēm, izveidot jaunu darba lauku vai arī importēt kādu
citur izveidotu dokumentu.
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(2) Šajā sadaļā varat izvēlēties, kāda veida video vēlaties izveidot. Piemēram, varat veidot
jaunu varoni, uzdot darbu skolēniem, veidot mācību materiālus, kā arī mājas darbus. Šajā
praktiskajā daļā izvēlamies “Teachers & Faculty” opciju.
(3) Rīklodziņā ir pieeja izveidotajiem darbiem - “My Powtoons”; resursi mācību atbalstam -
“Learning Center” un dažāda veida aplikācijas - “Apps & Integrations”.

2. Rediģējiet veidni

Izvēlieties veidni un rediģējiet to pēc nepieciešamības. Pavisam vienkārši varat izdzēst
(Delete), izveidot kopiju (Duplicate) vai izmainīt kadrus. Lai to izdarītu, izmantojiet šīs
opcijas, kas atrodas lapas kreisajā pusē. Izmantojot rīklodziņu lapas labajā pusē, varat
nomainīt fonu, tekstu, importēt attēlus, izmantot dažādus efektus saviem izveidotajiem
varoņiem.

36.attēls. Veidnes rediģēšana

Kad visas izmaiņas katrā lapā ir veiktas, ir iespējams savu darbu apskatīties (Preview) un tad
dalīties ar to sociālajos tīklos.

Apsveicu!
Esat izveidojis video, ko varat izmantot savās mācību stundās!
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Papildinātās and un virtuālās realitātes rīki
Papildinātā realitāte ir tehnoloģija, kas virtuāli ievieto informāciju vai interaktīvus elementus
uz informācijas attēla fiziskajā vidē. Savukārt virtuālā vide ir interaktīva vide, kas ļauj
informāciju pilnībā prezentēt, izmantojot 3D virtuālo mediju. Izmantojot VW un AR, var
viegli izpētīt dažādas apgūstamās realitātes un leņķus; tā vietā, lai dzirdētu, lasītu un tikai
redzētu divdimensiju attēlu, skolēns šo materiālu apgūst pieredzes ceļā. Izmantojot digitālo
spēļošanu (gamification) ar AR un VW, var radīt atbilstošu mācibu vidi skolēniem ar
mācīšanās traucējumiem, sākot no valodas un izrunas pamatiem, skaitļiem un vispārējām
zināšanām līdz sarežģītu materiālu, kā piemēram, bioloģijas, ķīmijas un matemātikas
vienkāršošanai. AR un VW ir palīdzējuši izstrādāt specializētus mācību moduļus skolēniem ar
dažādām spējām, kā arī ir zināms, ka tie ir efektīvi skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Daži no
tiem ir Aurasma, Animal 4D, Quiver, Taleblazer, Blippar, Augment, Spacecraft 3D,
Thinkercad AR un VW rīki. Šajā rokasgrāmatā apskatīti "Blippar" un "ArtSteps".

Blippar

Rīka lietošanas mērķis
Galvenais mērķis ir bagātināt digitāli izveidotus mācību materiālus, kā arī nodrošināt vidi,
kurā var izveidot divdimensionālus un trīsdimensionālus materiālus visās mācību jomās. Šajā
vidē ir iespējams jūsu uzņemtiem attēliem pievienot dažādus slāņus (Layers). Ir iespējams
izveidot daudz detalizētāku prezentāciju, izmantojot audio, video un trīsdimensionālus
objektus kā vizuālo materiālu.

Kā lietot
Lai izmantotu "Blippar", vispirms ir jāabonē paša Blippar vietne (www.blippar.com). Pēc
reģistrēšanās un pieteikšanās lietotājam tiek piedāvāti divi dažādi veidi, kā izveidot projektu.
Viens no tiem ļauj strādāt AR vidē, bet otrs ļauj izmantot tīmekļa projektus kā mobilās
aplikācijas. Pēc jaunas darbvietas atvēršanas jebkurā datu nesējā varat izmantot Blippar
nodrošināto saturu vai saturu, ko jūs augšupielādējāt. Kad saturs ir gatavs, varat to sagatavot,
izmantojot 3-dimensiju objektus, video vai skaņu jūsu noteiktajos līmeņos. Kad esat pabeidzis,
varat publicēt savu saturu jebkur pasaulē par maksu vai publicēt bezmaksas testu, ko varat
izmantot, strādājot ar saviem skolēniem. Lai palaistu sagatavoto aplikāciju, jālejupielādē
aplikācija "Blippar" un mobilās aplikācijas kodu sadaļā jāievada savam projektam dotais kods.
Pēc tam varat atvērt savu pamata attēlu, pēc ielogošanas Blippar mobilajā aplikācijā varat
palaist savu projektu, pareizi projicējot tālruņa kameru pie attiecīgā slāņa.

1. Interneta pārlūkā ievadiet “Blippar” mājas lapas adresi - www.blippar.com un ielogojieties.

37.attēls. “Blippar” mājas lapa

http://www.blippar.com
http://www.blippar.com


99

38.attēls. Darba uzsākšana

2.”Blippar” mājas lapa tiks atvērta pēc tam, kad būsiet ielogojies. Ja izmantojat šo vietni
pirmo reizi, tad dodieties uz pieteikšanās (Sign up) sadaļu un izmantojiet derīgu e-pasta adresi.
Kā reģistrētam lietotājam jums būs iespēja piekļūt saviem materiāliem no jebkura datora vai
telefona.

3. Uzspiediet uz pogas "Start from scratch" (Sākt bez sagataves). Šī opcija parādīsies logā, kas
atvērsies pēc darba uzsākšanas.

39.attēls. Darba uzsākšana bez sagataves

4. Pēc ielogošanās nospiediet pogu "Create Web AR" (1), lai veidotu tiešsaistes projektus.
Otra opcija ir "Create App AR" (2) - lai veidotu mobilās aplikācijas.



100

40.attēls.Mani projekti (My Blipps)

5. Pievienojiet pamata foto (Att. 41, 2), ierakstot projekta nosaukumu "Give your blipp a
name" (Fig 41,1) sadaļā. Tad nospiediet pogu "Continue" (Turpināt) (Att. 41, 3).

41.attēls. Projekta izveide

6. Projekta lapai ir 4 galvenās sadaļas: dizaina sadaļa (Att. 6, 1), sānu paneļa sadaļa (Att.42, 2),
iespēju sadaļa (Att. 42, 3), un animācijas sadaļa (Att.42,4).

42.attēls. Blippar projekta lapa

 Dizaina sadaļa: Varat veidot savu dizainu ar 3-dimensionāliem objektiem, video,
skaņu un 2-dimensionāliem attēliem uz virsmas, kuru esat izvēlējies.
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 Sānu paneļa sadaļa: Šeit ir pieejami animācijas rīki, dažādi elementi, “Widgit”
simboli un augšupielādes opcija.

 Iespēju sadaļa: Šeit varat uzstādīt savas darba virsmas opcijas, piemēram, izkārtojums
(layout), darbības (action) un pamata (basic) opcijas.

 Animācijas sadaļa: Izmantojiet šo sadaļu, lai pārvietotu objektus. Lai to izdarītu,
izmantojiet sadaļu “Motion Effects” (kustības efekti).

 Sānu panelis (Att. 43) ir vieta, kur var izmantot augšupielādētu materiālu, logrīkus.
Savu projektu var rediģēt arī izmantojot jau gatavus rīkus, vai arī pievienojot savus
materiālus (“Upload” - augšupielāde).

43.attēls. Sānu panelis

Empty sprite: šeit varat augšupielādēt attēlus.
Text (teksts): varat pievienot jebkādu tekstu.
3D Shapes (3D objekti): šajā sadaļā varat izmantot jau piedāvātos 3-dimensionālos objektus.
Widgets (logrīki): šajā sadaļā varat pievienot dažādas gatavās opcijas, piemēram, audio,
kalendāru, pdf failu.
Uploads (augšupielāde): šeit varat augšupielādēt savu materiālu.

 Iestatījumi (Properties) (att.44) ir vieta, kur varat izvēlēties dažādu iestatījumu opcijas:
izkārtojumu, pamata un darbības opcijas. Te varat pielāgot dizaina ekrāna dimensijas,
mainīt objektus un sava projekta nosaukumu.

44.attēls. Iestatījumi

Position (novietojums): šeit varat pielāgot visu objektu pozīciju.
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Action (darbība): šeit varat noteikt, kas notiek ar objektiem, kad tiem pieskaras.
Basic Properties (pamata iestatījumi): varat izmainīt objektu formu, kā arī pielāgot
necaurredzamību.
Šeit varat arī pievienot kustīgos objektus, kā arī iestatīt objektu efektus. (Att.45).

45.attēls. Animāciju slāņi

Move (pārvietot): Izmainiet elementu pozīciju
Rotate (apgriezt): Izmainiet elementu rotācijas lenķi.
Scale (skala): laika ietvarā varat padarīt objebku pilnīgi caurredzamu (transparent).
Fade Out (izgaist): laika ietvarā varat likt konkrētam objektam kļūt pilnīgi caurredzamam.
Fade In (parādīties): laika ietvarā varat likt konkrētam objektam no caurredzama stāvokļa
kļūt par pilnīgi necaurredzamu.
Opacity (necaurredzamība): mainiet objekta caurredzamības līmeni.
AnimClip (animācijas klips): pieejams tikai tādiem formātiem, kā “gif”, kas satur animācijas
datus.
Bounce (atsperīgums): lieciet elementam mainīt savu atrašanās pozīciju.
7. Lai savam projektam pievienotu kadru, noklikšķiniet uz “Scene 1” (1.kadrs), kas atrodas
lapas kreisajā apkšējā stūrī. Varat izveidot kadrus, dodot tiem nosaukumus šajā sadaļā.

46.attēls. Kadru veidošana

8. Varat pārvietot objektus, ko esat pievienojies projektam “3D” vai “Sprite” sadaļā lapas
labajā pusē.
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47.attēls. Novietojums

9.Kad saturs ir sagatavots, savu projektu varat publicēt, nospiežot pogu “Publish”, kas atrodas
lapas augšējā labajā stūrī.
Ja nevēlaties publicēt, nospiediet pogu “Preview” (priekšskatījums), tad - “Continue”
(turpināt).

48.attēls. Testa variants

10. Programma sāks strādāt, noklikšķinot uz pogas "Publish to Test", kas atvērsies jaunā logā.

49.attēls. Publicēšana testa režīmā



104

11. Programmas lietošanai mobilajās ierīces, lejuplādējiet Blippar no Google Play vietnes.
Kad atvērsiet aplikāciju, apstipriniet testa publicēšanas kodu, kas pieejams iestatījumu
(settings) sadaļā.

50.attēls. Aplikācija

12.Pēc koda ievadīšanas, turiet savu telefonu ar iespēgtu kameru uz aplikācijas attēla un
nospiediet pogu “Scan” (skenēt). Uzgaidiet, līdz skenēšana tiek pabeigta.

51.attēls. Aplikācijas kamera

13.Kad lejuplāde ir pabeigta, jūsu projekts būs gatavs apskatei. Šajā rokasgrāmatā esam
pievienojuši dažus paraugus:
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52.attēls. Projekta aina

Ieteikumi izmantošanai mācību procesā
Kā mācību rīks, “Blippar” var veicināt radošumu, nodrošināt vizuālu un audiālu atbalstu. Ar
šī rīka palīdzību ir iespējams radīt efektīvu, interesantu un produktīvu mācību vidi. Daži
piemēri:

 Darba lapas: veidojot darba lapas “Blippar” programmā, varat bagātināt skolēniem
prezentējamo materiālu.

 Grupu projekti: ir skolēni, kuriem patīk grupu projektu darbs. Viņi pat labāk iemācās,
sadarbojoties un strādājot grupās.

Praktiskā darbība
Balstoties uz sava mācību priekšmeta programmu, kā arī izmantojot radošu pieeju, jūs varat
izveidot dažādus projektus “Blippar” programmā. Aktivitāte - “Lasi un klausies ciparus” ir
izveidota iekš “Blippar”. Tagad ir jūsu kārta izveidot šo aktivitāti. Sekojiet instrukcijas soļiem.
1. Atveriet jaunu projektu un sekojiet soļiem: “Create App AR” -> “Start from scratch”.
Uzklikšķiniet uz meklēšanas pogas logā, kas atvērsies, un pievienojiet jaunu fona attēlu.

53.attēls. Darba uzsākšana

2. Augšupielādējiet ciparus, skaņu, ko esat iepriekš sagatavojis. Novietojiet ciparus jums
vēlamā vietā, vienkārši ievelkot tos uz darba virsmas ar datorpeli.



106

54.attēls. Augšupielāde

Step 3. Virziet ciparus (kurus izveidojāt pirmajā lapā) uz kadru, kuru atvērsiet katram ciparam,
izmantojot opciju “Action” (pa labi). Lai to izdarītu, sekojiet līdzi šiem soļiem: “Action” ->
“Go to scene” -> “Scene” 1 (2,3,4,5…). Šādā veidā, kad uzklikšķināsiet uz konkrēta cipara,
varat pārvietoties no viena kadra uz otru.

55.attēls. Darbība

 Izmantojiet pogu “Scene 1”, lai pievienotu jaunu kadru.

56.attēls. Jauns kadrs
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4. Objektu kadros izveidojiet pogas, ar kuru palīdzību varēsiet atgriezties mājas lapas kreisajā
apakšējā sadaļā. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz atbilstošā attēla un izvēlieties mājas lapu no
sadaļas “Action” (pa labi).

57.attēls. Pogas pievienošana

5. Katram ciparam izmantojiet audio opciju, kurai uzklikšķinot tiks atskaņots konkrētā cipara
nosaukums. Lai to izdarītu, sekojiet soļiem: “Action”-> “Audio” -> atbilstošais audio fails.

58.attēls. Skaņas pievienošana

6. Darba laukā izveidojiet pogu, lai pārvietotos uz labo apakšējo sekciju (nākamo kadru). Lai
to izdarītu, noklikšķiniet uz atbilstošā attēla un izvēlieties atbilstošo kadra nosaukumu no
sadaļas “Action” (ļabajā pusē).

59.attēls. Virziena poga



108

7. Ja vēlaties pievienot audio failu, kas tiek atskaņoti, noklikšķinot uz 3D objektiem, to varat
izdarīt sekojoši: “Action”-> “Audio” -> atbilstošais audio fails.

60.attēls. Skaņa

8. Ja vēlaties pievienot video pogu konkrētam ciparam, varat noklikšķināt uz pievienotās
ikonas un izpildīt sekojošas darbības: “Action”-> “Video”-> augšupielādējiet atbilstošu video.

61.attēls. Video

9. Šos pašus soļus veiciet pārējiem kadriem.

2.kadrs.

62.attēls. 2.kadrs
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3.kadrs

63.attēls. 3.kadrs

4.kadrs

64.attēls. 4.kadrs

5.kadrs

65.attēls. 5.kadrs

10. Kad visi kadri ir izveidoti, veiciet sekojošas darbības: “Preview”-> “Continue” ->
“Publish To Test”. Ievadiet programmas piešķirto kodu. Pēc koda ievadīšanas, projektu varat
apskatīt, izmantojot savu telefona kameru, kuru projicējiet uz projekta sākuma attēlu.
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66.attēls. Projekta tests

Apsveicu!
Varat uzsākt darbu, projicējot kameru uz attēlu!
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Artsteps

Rīka lietošanas mērķis
Artsteps ir Web 2 rīks, kurā varat izveidot virtuālu izstādi vai muzeju, skenējot savus un
skolēnu veidotos attēlus. ArtSteps piedāvā tīmekļa vidi, ko izmanto, lai izveidotu virtuālās
mākslas galerijas reālistiskās 3D telpās. Radīta kā lietojumprogramma māksliniekiem,
mākslas organizācijām un mākslas entuziastiem, lai modelētu faktiskas vai virtuālas izstādes,
veidojot reālistiskus 3-dimensiju telpu kompleksus, un to izmantošana mākslas skolotājiem un
skolēniem — it īpaši, mācoties attālināti — ir bezgalīga. Programmā Artsteps jūs pat varat
pats uzzīmēt zāli, pievienot 3D objektus vai apmeklēt šo zāli ar VR brillēm, izmantojot
tīmekļa lapu vai aplikāciju. Programmā Artsteps varat izmantot jau esošu veidni, vai arī varat
uzbūvēt zāli tā, kā vēlaties, izstāžu zonas sienas būvējot pats. Pēc tam jūs varat pievienot
savus darbus galerijas sienām.

Kā lietot
Dodieties uz mājas lapu www.artsteps.com un izmantojiet veidnes un dažādas opcijas bez
maksas. Jūs varat kopīgot savus darbus publiski vai, ja vēlaties, varat tos kopīgot savos
personīgajos emuāros vai sociālo mediju kontos, piemēram, Facebook un Twitter. Jūs varat
izveidot savu darbu uzreiz pēc pierakstīšanās. Artsteps ir izplatīta platforma, ko var izmantot
gan skolotāji, gan skolēni. Līdz ar to gan skolēni, gan skolotāji var atvērt kontus un veikt
individuālos darbus.
1. Atveriet mājas lapu - www.artsteps.com un ielogojieties (Sign up / Sign in)

67.attēls. Artsteps mājas lapa

2. Ja lapu lietojat pirmo reizi: “sign up”: att. 67, 2). Varat piereģistrēties, izmantojot Google,
Facebook kontu, vai arī derīgu e-pasta adresi. Pēc reģistrācijas varēsiet ielogoties no jebkura
datora vai telefona.

http://www.artsteps.com
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68.attēls. 2.attēls. Darba uzsākšana

3. Pēc pieteikšanās noklikšķiniet uz pogas "Izveidot" (create) augšējā labajā sadaļā un
pārslēdzieties uz projekta dizaina ekrānu.

69.attēls. Izveidot projektu

4. Artsteps projekta dizaina ekrānā ir trīs galvenās sadaļas: augšējais panelis (70.1. att.),
dizainu sadaļa (70. att., 2. attēls) un apgabals, kurā veidosit projektu (70. att., 3.).

70.attēls. Artsteps galvenās sadaļas

Definēt (Define):Jūs varat izveidot virtuālo pasauli, kuru šajā sadaļā veidosiet pats, vai arī
varat izmantot gatavās virtuālās pasaules, kas tiek piedāvātas ierobežotā skaitā.
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Dizains (Design):Ja pārveidojat savas virtuālās pasaules saturu, šeit varat mainīt krāsas un
modeļus.
Pievienot&novietot (Add&place):Šajā sadaļā varat pievienot savus attēlus, video,
trīsdimensiju objektus un tekstus savai virtuālajai pasaulei. Varat arī izmantot bibliotēku, ko
nodrošina šis rīks.
Plāns (Plan):Šajā sadaļā pēc virtuālās pasaules izveides varat ērti tajā orientēties, ievietojot
ceļveža kameras.
Publicēt (Publish):Jūs varat dalīties ar savu virtuālo pasauli un saturu, ko esat izveidojis šajā
sadaļā, ar ikvienu cilvēku. Neaizmirstiet savam darbam dot nosaukumu, lai pēc publicēšanas
tam varētu ērtāk piekļūt.
5. Sadaļā " Definēt" (71.,1. att.) ir rīki, lai labajā pusē izveidotu savu virtuālās pasaules
apgabalu. Attiecīgi jūs varat izveidot savu virtuālo pasauli, izmantojot sienas un durvis no
apgabala "Instrumenti" (Construction Tools) (71.,2. att.). No otras puses, jūs varat izveidot
savu noklusējuma virtuālo pasauli, izmantojot opciju- "izveidot savu" (create your own)
(71.,3. att.). Varat izmantot gatavās virtuālās pasaules, ko nodrošina artsteps rīks. Tās
pieejamas sadaļā “Exhibition templates" (Izstādes šabloni) (71.,4. att.). Lai veiktu visas šīs
darbības, vienkārši velciet un nometiet atlasīto materiālu no kreisās puses uz projekta
apgabalu labajā pusē.

Attēls 71. Definēšana

6. Sadaļā "Design" (Dizains) (72.,1. att.) ir durvju vai sienu krāsošanas un rakstīšanas rīki,
kurus izmantojam virtuālajai pasaulei labajā pusē. Attiecīgi jūs varat mainīt to durvju vai
sienu krāsu, kuras pievienojat projekta zonai, izvēloties jebkuru krāsu laukā "Colours" (72.
att., 2). Jūs varat mainīt sienu vai durvju rakstu, izvēloties jebkuru opciju no sadaļas
"Textures" (faktūras) (72. att., 3). Lai veiktu visas šīs darbības, varat vienreiz noklikšķināt uz
krāsām vai rakstiem, ko esat atlasījis kreisajā pusē, pēc tam norādiet uz savu objektu (durvīm
vai sienu) labajā pusē un vienu reizi noklikšķiniet, lai veiktu izmaiņas.
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Attēls 72. Dizaina sadaļa

7. Sadaļā "Add&place" (pievienot & novietot) (73. att., 1) varat pievienot savus attēlus, video,
trīsdimensiju objektus un rakstāmmateriālus labajā pusē izveidotajai virtuālajai pasaulei.
Attiecīgi varat izmantot trīsdimensiju objektus, ko Artsteps rīks parāda apgabalā "Display
Cases" (displeja korpusi) (73. att., 2.). Varat pievienot attēlus, videoklipus, trīsdimensiju
objektus un tekstus, ko vēlaties pievienot no apgabala "Artifacts" (artefakti) (73. att., 3.). Šajā
sadaļā varat izmantot arī paša Artsteps rīka bibliotēku. Lai veiktu visas šīs darbības, varat
pievienot savu bibliotēku, noklikšķinot uz pievienošanas pogas sadaļās. Varat arī pievienot
šos materiālus, velkot un nometot tos savā virtuālās pasaules apgabalā labajā pusē.

Attēls 73. Sadaļa - pievienot&novietot

8. Jūsu izveidotajai virtuālajai pasaulei sadaļā "Plan" (plāns) (74. att., 1.) varat pievienot
saviem apmeklētājiem (skolēniem) gida kameras. Tādā veidā jūs nodrošināsiet, ka jūsu
skolēni, kas skatās projektu, var pārvietoties jūsu izveidotajā virtuālajā pasaulē. Varat arī
pievienot savai virtuālajai pasaules telpai vairākas ceļveža kameras. Viss, kas jums jādara, lai
veiktu visas šīs darbības, ir pievienot kameras no sadaļas "Add guide point" (74. attēls, 2)
kreisajā pusē. Tad velciet un nometiet tās virtuālajā pasaulē labajā pusē. Pēc pievienošanas
varat novietot kameru, kur vien vēlaties.
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Attēls 74. Plāna sadaļa

9. Sadaļā "Publish" (publicēt) (75. att., 1.) varat dalīties ar savu izveidoto virtuālo pasauli. Lai
to izdarītu, vispirms nofotografējiet savu projektu, noklikšķinot uz pogas "Capture" (uzņemt)
apgabalā "Cover" (vāks) (75. att., 2). Otrkārt, laukā "Public information" (publiskā
informācija) (75., 3. att.) ievadiet informāciju par projektu, kuru publicēsiet. Treškārt, ja
vēlaties kopīgot savu projektu Artsteps lapā, atlasiet pogu (75. att., 4). Visbeidzot, jūs varat
kopīgot savu projektu, augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz pogas "Publish" (publicēt) (75., 5.
attēls). Jūsu skolēni vienlaikus varēs piekļūt jūsu izveidotajai virtuālajai pasaulei.

Attēls 75. Publicēšanas sadaļa

Ieteikumi rīka izmantošanai mācību procesā
Artsteps ir plašs lietojumu klāsts. Viss ir atkarīgs no jūsu radošuma. Piemēram:
 Varat to izmantot, lai demonstrētu aktivitātes, kuras esat sagatavojis saviem skolēniem

savā mācību stundā.
 Varat rīkot izstādes, lai iepazīstinātu ar burtiem, cipariem, dzīvniekiem, augiem utt.
 Veidojot stāstus, jūs varat ļaut skolēnam mācīties izzinošā un izklaidējošā veidā.

Praktiskā darbība
Ņemot vērā mācību programmu un izmantojot savu radošumu, ar Artsteps varat izveidot sev
vēlamo virtuālo pasauli un pievienot vajadzīgo saturu. Praktiskajā darbība 1: aktivitāte
"Cipari" tika sagatavota, izmantojot virtuālo pasauli. Lai veiktu šo darbību, secīgi izpildiet
norādītās darbības.
1. Pievienojiet virtuālo pasauli
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Noklikšķiniet uz sadaļas "Define" (definēt) un pievienojiet atlasīto virtuālo pasauli no sadaļas
"Exhibition Templates" (izstāžu veidnes) savam projekta ekrānam. Varat arī vilkt un nomest
ikonu "Start" (sākt) apakšējā labajā stūrī, kur vēlaties aktivizēt kameru.

Attēls 76. Definēšana

2. Pievienojiet savus materiālus
Noklikšķiniet uz sadaļas "Add & place" (pievienot un novietot). Šajā sadaļā pa vienam
pievienojiet savai bibliotēkai attēlus, kas pieder pie numuriem, noklikšķinot uz pogas "Add
image" (pievienot attēlu).

Attēls 77. Sadaļa - pievienot&novietot

3. Pievienojiet attēliem skaņu
Noklikšķiniet uz pogas "Add image" (pievienot attēlu) un ievadiet informāciju par pievienoto
numuru (Piemēram, apraksta sadaļā varat ierakstīt numuru un to attēlojošo objektu
nosaukumus). Pēc tam ritiniet uz leju līdz sadaļai Audio fails un augšupielādējiet audio, lai
nolasītu numuru (piemēram, lasot numuru 5: pieci tauriņi). Pabeidziet augšupielādi,
noklikšķinot uz pogas "Save" (saglabāt). Tādā veidā pievienojiet visus skaitļus, kurus vēlaties,
un saglabājiet tos sadaļā "Artifacts" (artefakti).



117

Attēls 78. Skaņas pievienošana

4. Pievienojiet attēlus
Lai pievienotos attēlus jebkurai savas virtuālās pasaules daļai, velciet tos no kreisās sadaļas un
nometiet tos virtuālās pasaules apgabalā labajā pusē. Varat rediģēt attēla izmēru un pozīciju
pozicionēšanas sadaļā, kas atrodas augšpusē pa labi. Varat arī pievienot attēlam rāmi no tās
pašas sadaļas.

Attēls 79. Attēla pievienošana

5. Pievienojiet citus ciparus
Visus pārējos ciparus varat novietot jebkurā virtuālās pasaules punktā (80. attēls).

Attēls 80. Pārējo ciparu pievienošana

6. "Start" simbola novietošana
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Novietojiet "Start" simbolu vietā, kur sāksit savu ceļojumu virtuālajā pasaulē.

Attēls 81. Starta simbola novietošana

7. Pievienojiet bibliotēkai kameru
Noklikšķiniet uz sadaļas "Plan", lai pievienotu kameras. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz
pogas "Add guide point". Pēc tam pievienojiet kameras nosaukumu un aprakstu un
noklikšķiniet uz pogas "Save", lai pabeigtu procesu.

Attēls 82. Kameras pievienošanai

8. Pievienojiet kameru virtuālajai pasaulei
Velciet un nometiet bibliotēkai pievienotās kameras uz jebkuru virtuālās pasaules punktu.
Varat mainīt kameras skatu un pozīciju pievienotajā vietā (atcerieties, ka varat pievienot
vairākas kameras un novietot tās dažādos punktos).
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Attēls 83. Kameras pievienošana virtuālajai videi

9. Pievienojiet kameru virtuālajai pasaulei
Kad darbs ir pabeigts, logā, kas atvērts, noklikšķinot uz pogas "Publish"; Uzrakstiet sava
projekta nosaukumu un skaidrojuma daļu. Pēc tam izvēlieties kategoriju Artsteps lapā, lai
padarītu skatu atšķirīgāku. Jūs varat kopīgot savus darbus ar visiem, noklikšķinot uz pogas
"Save".

Attēls 84. Kameras pievienošana virtuālajai videi

Apsveicu!
Tagad varat kopīgot savu virtuālo pasauli ar saviem skolēniem.
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4. nodaļa - Digitālie izvērtējuma rīki

Google veidlapas

Rīka lietošanas mērķis
Google Forms ir mākoņdatošanas pakalpojums, ko nodrošina Google. Tas būtībā piedāvā
novērtēšanas pakalpojumu, ar kuru dati tiek vākti, uzglabāti tiešsaistē. To varētu izmantot, lai
izveidotu tiešsaistes eksāmenus, viktorīnas, aptaujas un anketas. Jautājuma veida opcijas
ietver īsu atbildi, garāku atbildi, atbilžu variantus, izvēles rūtiņas, nolaižamo izvēlni, failu
augšupielādi, lineāras skalas un režģus. Izveidoto vērtēšanas instrumentu var pielāgot
jautājuma veida un vizuālā noformējuma ziņā, pamatojoties uz skolotāja vēlmēm un mērķiem.
Izveidotais novērtēšanas instruments automātiski tiek saglabāts Google diskā. To var nosūtīt
dalībniekiem pa e-pastu, izmantojot saiti vai HTML kodu. Apkopotās dalībnieku atbildes tiek
saglabātas tiešsaistē un parādītas grafiku veidā. Turklāt atbildes var lejupielādēt kā CSV failu
un izmantot turpmākai analīzei citā bezsaistes programmatūrā, piemēram, Microsoft Excel vai
SPSS.

Kā lietot
Veidlapu izveide
Google veidlapas ir pieejamas, izmantojot Google kontu vai Gmail adresi. Tām var piekļūt,
izmantojot vienu no šīm tīmekļa adresēm: (1) forms.google.com un (2) drive.google.com.
Vienā no šīm tīmekļa adresēm skolotāji piesakās, izmantojot savas Gmail adreses un paroles.
Kad esat pieteicies, veidlapu un diska galvenās lapas ir parādītas attiecīgi 85. un 86. attēlā. 85.
attēlā var izveidot jaunu formu, noklikšķinot uz pogas “Blank” (tukšs). 86. attēlā var izveidot
jaunu veidlapu, noklikšķinot uz pogas “New” (jauns) un pēc tam uz “Google Forms”. Lapa 86.
attēlā ir arī vieta, kur izveidotā forma tiek automātiski saglabāta. Attēlā kā piemērs ir veidlapa
ar nosaukumu “Mana jaunā veidlapa”.

Attēls 85. Galvenā lapa pakalpojumā Google veidlapas
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Attēls 86. Galvenā lapa Google diskā

87. attēls norāda veidlapas noklusējuma skatu pakalpojumā Google veidlapas. Veidlapas
augšējā kreisajā stūrī noklikšķinot uz veidlapas bez nosaukuma, faila nosaukumu Google
diskā var mainīt. Izmantojot mapes ikonu blakus faila nosaukumam, ievietoto veidlapu var
pārvietot uz noteiktu mapi Google diskā. Ņemiet vērā, ka paziņojums “All changes saved in
drive" (visas izmaiņas saglabātas Diskā) tiek rādīts lapas augšdaļā pēc jebkuras lietotāja
darbības. Paziņojums nozīmē, ka visas veidlapas izmaiņas tiek automātiski saglabātas Google
diskā bez jebkādām papildu lietotāja darbībām.

Attēls 87. Jaunas veidlapas noklusējuma skats pakalpojumā Google veidlapas

Lapas pirmajā sadaļā 87. attēlā ir nosaukta novērtējuma veidlapa un sniegti nepieciešamie
apraksti. Nākamajā sadaļā ir parādīts jautājums ar atbilžu variantiem. Jautājuma veidu var
mainīt, jautājumu paneļa labajā pusē noklikšķinot uz “Multiple choice" (vairākas izvēles
iespējas). Pakalpojumā Google Forms pieejamie jautājumu veidi ir parādīti 88. attēlā zemāk.
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Skolotāji var izmantot jebkuru no šiem jautājumu veidiem, pamatojoties uz vērtēšanas
mērķiem. Piemēram, “Short answer" (īsā atbilde) var tikt izmantota, lai skolēni ievadītu savu
vecumu, savukārt “Multiple choice" (atbilžu varianti) var izmantot, lai jautātu par viņu
dzimumu. No otras puses, “Linear scale" (lineārā skala) var izmantot zinātniskā pētījuma
ietvaros. Attēlus var pievienot arī konkrētam jautājumam vai atsevišķām izvēlēm, izmantojot
attēla ikonas, kas atrodas blakus (87. attēls).

Attēls 88. Pakalpojumā Google Forms pieejamie jautājumu veidi

Katra jautājuma apakšā esošās opcijas, kas parādītas 89. attēlā, var izmantot jautājumu
rediģēšanai. Jautājums tiek dublēts, izmantojot dublikāta pogu, tiek izdzēsts, izmantojot pogu
dzēst, un tiek iestatīts pēc vajadzības. Papildus izvēles - rūtiņas “required" (nepieciešams)
izvēlnē ir pieejamas papildu opcijas. Šī izvēlne piedāvā iespējas pievienot jautājumam
aprakstu, novirzīt respondentus uz noteiktu sadaļu, pamatojoties uz viņu atbildēm, un jaukt
opciju secību.
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Attēls 89. Iespējas rediģēt jautājumu

Rīklodziņā noklusējuma lapas labajā pusē, kā norādīts arī 90. attēlā, ir opcijas, kuras var
pievienot veidlapai. Rīklodziņu var izmantot, lai "pievienotu jautājumu", "importētu
jautājumus", "pievienotu nosaukumu un aprakstus", "pievienotu attēlu", "pievienotu video" un
"pievienotu sadaļu". Pirmā opcija attēlā zemāk tiek izmantota, lai pievienotu jaunu jautājumu.
Otro iespēju izmanto, lai pievienotu jautājumu no citas veidlapas. Trešā opcija tiek izmantota,
lai pievienotu jaunu nosaukumu un aprakstu, tāpat kā noklusējuma lapas augšdaļā. Ceturtā
opcija tiek izmantota, lai pievienotu attēlu no datora, izmantojot kameru, URL vai citus
Google pakalpojumus. Piektā opcija tiek izmantota, lai pievienotu videoklipu no YouTube.
Pēdējā opcija tiek izmantota, lai pievienotu sadaļas.

Attēls 90. Papildus iespējas

Veidlapu pielāgošana un izplatīšana
Izveidotā forma tiek pielāgota, izmantojot 91. attēlā redzamās tēmas opcijas. Motīvu opcijām
var piekļūt, lapas augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz pogas “customize theme" (pielāgot
motīvu). Motīvu opcijas ļauj lietotājiem pielāgot savas veidlapas, pievienojot galvenes attēlu
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un atlasot krāsas un fontu stilus. Poga “preview" (priekšskatījums) blakus pogai “customize
theme" (pielāgot motīvu) ļauj lietotājiem skatīt savas veidlapas kā potenciālajiem
respondentiem. Poga “settings" (iestatījumi) blakus pogai “preview" (priekšskatījums) satur
veidlapas iestatījumus, piemēram, “ierobežot līdz vienai atbildei”, “jaukto jautājumu secība”
un “apstiprinājuma ziņojums”.

Attēls 91. Motīvu opcijas pakalpojumā Google veidlapas

Poga “Send" (sūtīt) blakus pogai “settings” tiek izmantota, lai skatītu izplatīšanas iespējas. 92.
attēlā parādītas logā “Send form" (sūtīt veidlapu) pieejamās izplatīšanas iespējas. Izveidoto
formu var nosūtīt dalībniekiem pa e-pastu, izmantojot saiti vai HTML kodu. Veidlapu var arī
kopīgot, izmantojot Facebook un Twitter. Izmantojot e-pasta iespēju, veidlapa tiek nosūtīta uz
norādītajām e-pasta adresēm. Šajā sadaļā var norādīt un uzaicināt arī citus dalībniekus, kuri
var rediģēt veidlapu. Veidlapu var apskatīt ikviens, kam ir iestatīta opcija “link" (saite).
Izmantojot HTML koda opciju, veidlapu var ievietot vietnē un parādīt, izmantojot šajā opcijā
izveidoto HTML kodu.
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Attēls 92. Veidlapu izplatīšanas iespējas

Veidlapu atbilžu skatīšana
Atbildes uz veidlapas jautājumiem tiek skatītas cilnē “responses”, kā parādīts 93. attēlā. Kā
parādīts, atbildes var skatīt “summary" (kopsavilkuma), “question" (jautājuma) un
“individual" (individuālas) formās. Kopsavilkuma sadaļā ir parādītas kopējās atbildes tabulu,
grafiku un teksta veidā. Jautājumu sadaļā ir sniegtas atbildes uz katru jautājumu. Individuālajā
sadaļā atsevišķi tiek parādītas katra dalībnieka atbildes. Veidlapu var deaktivizēt vai atkal
aktivizēt, izmantojot opciju “accepting responses" (atbilžu pieņemšana). Atbildes var
pārveidot par izklājlapām, izmantojot pogu “create spreadsheet" (izveidot izklājlapu), kas
atrodas zemāk esošās lapas labajā pusē. Atbildes var lejupielādēt kā izklājlapu CSV formātā,
izmantojot uznirstošo izvēlni blakus pogai “create spreadsheet”. Atbildes var arī izdrukāt vai
dzēst, izmantojot šīs izvēlnes opcijas.

Attēls 93. Atbilžu skats pakalpojumā Google veidlapas

Ieteikumi rīka izmantošanai mācību procesā
Google veidlapas var izmantot mācību vidē, lai sasniegtu dažādus vērtēšanas mērķus,
piemēram, vajadzību analīzi, apmācību novērtēšanu, aptauju un zinātnisku izpēti.
Izmantošanas padomi:
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 Skolotāji var izmantot Google veidlapas, lai savāktu datus no skolēniem vai citām
ieinteresētajām personām vajadzību analīzei. Vajadzību analīzes dati tiek izmantoti, lai
informētu skolotājus par lēmumiem par mācību plānošanu. Izmantojot vajadzību
analīzi, var diagnosticēt skolēnu demogrāfiskos datus, priekšzināšanas par priekšmetu,
attieksmi pret mācību priekšmetu vai mācīšanās vajadzības, un savāktos datus var
izmantot mācību plānošanā.

 Google veidlapas var izmantot, lai novērtētu gan izglītojamo akadēmiskos
sasniegumus, gan viņu izglītības pieredzes novērtējumu. Pirmkārt, skolotāji var
izveidot tiešsaistes viktorīnas vai eksāmenus, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem
mērķiem, un novērtēt, kā skolēni šos mērķus sasnieguši. Otrkārt, skolotāji var
izmantot Google veidlapas, lai novērtētu viņu apmierinātību ar mācību metodēm,
materiāliem, skolotāju attieksmi un tā tālāk.

 Google veidlapas var izmantot kā aptaujas rīku, lai iegūtu informāciju par skolēnu
uzskatiem par konkrētu jautājumu. Šāda pieeja ļauj skolēniem piedalīties lēmumu
pieņemšanas procesā un var attīstīt demokrātiskuma principu.

 Visbeidzot, skolotāji var izmantot Google veidlapas, lai veiktu pētījumus. Šie
instrumenti ir izstrādāti, lai vāktu datus no saviem skolēniem. Iegūtos datus var
analizēt un pasniegt kā zinātniski pētniecisku darbu.

Praktiskā darbība
Kā jau minēts iepriekš, Google Forms var izmantot, lai iegūtu datus par skolēnu
apmierinātību ar konkrētu mācību priekšmetu. Datus var izmantot, lai diagnosticētu vājās
vietas un labo praksi konkrētajā mācību priekšmetā no skolēnu skatu punkta. Pamatojoties uz
šo mērķi, var izveidot tiešsaistes veidlapu un izplatīt to skolēniem.

Attēls 94. Veidlapas paraugs, kas izstrādāts tiešsaistes kursu novērtēšanai

Piemēram, var izveidot kursa novērtējuma veidlapu matemātikai un izplatīt to skolēniem, kuri
to ir apguvuši. Kursa novērtējuma veidlapas piemērs ir parādīts 94. attēlā. Šī veidlapa ļauj
skolēniem anonīmi paust savu viedokli par apgūto kursu. Nosaukums ir norādīts kā “Kursa
novērtējuma veidlapa”. Apraksta sadaļā zem virsraksta ir sniegts skaidrojums par veidlapas
mērķi un to, kā tiks izmantoti apkopotie dati.
Piemēra veidlapa sastāv no divām sadaļām. Pirmajā sadaļā ir iekļauti jautājumi par skolēnu
demogrāfisko stāvokli, neprasot nekādu personisku informāciju. Otrajā sadaļā ir iekļauti
jautājumi par skolēnu apmierinātību ar kursu. Pēdējais jautājums šīs sadaļas beigās ietver arī
atvērto jautājumu, kas ļauj skolēniem rakstīt savus papildu komentārus par kursu. Visi
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jautājumi, izņemot šo izvēles atvērto jautājumu, tiek uzrādīti atbilstoši prasībām, lai izvairītos
no datu trūkuma, jo skolēni nevar iesniegt veidlapu, neatbildot uz visiem nepieciešamajiem
jautājumiem. Veidlapas tēma pielāgota krāsu ziņā. Veidlapas apakšā tika pievienota progresa
josla, lai skolēni varētu sekot līdzi progresam.
Skolotāji var novērtēt kopējo atbilžu skaitu, izmantojot opciju “summary" (kopsavilkums),
atbildes uz katru jautājumu, izmantojot opciju “question" (jautājums), vai katru atbildi,
izmantojot opciju “individual" (individuāls). Tādējādi skolotāji var noteikt gan
problemātiskos, gan apmierinošos sava kursa aspektus un pieņemt lēmumus turpmākajā
mācību procesā.

Kahoot

Rīka lietošanas mērķis
Kahoot ir tiešsaistes novērtēšanas rīks, ko izmanto, lai izveidotu uz spēlēm balstītas viktorīnas.
Tās mērķis ir radīt spēlei līdzīgu vērtēšanas vidi skolotājiem un skolēniem. Tā piedāvā
viktorīnas atbilžu variantu, patiesu/nepatiesu un ierakstu atbildes veidā, kā arī mīklu
jautājumus.
Turklāt to var izmantot arī, lai izveidotu aptauju, vārdu mākoni, atvērtos jautājumus un prāta
vētras aktivitātes. Šos novērtēšanas veidus sauc par Kahoots. Lai gan viktorīnas ar atbilžu
variantiem un patieso/nepatieso veidu viktorīnas ir bezmaksas, cita veida novērtēšanas
darbību izmantošana ir Kahoot augstākās kvalitātes funkcija. Šajā nodaļā - Kahoot bezmaksas
līdzekļi. Skolotāji var izveidot viktorīnas, katram jautājumam noteikt laika ierobežojumu un
punktus. Pēc tam var skatīt un lejupielādēt viktorīnas rezultātus gan tīmekļa vidē, gan Excel
failā.

Kā lietot
Kahoots izveide
Kahoot izmanto, reģistrējoties, izmantojot reģistrācijas veidlapu vai Google, Microsoft vai
Apple kontus tīmekļa adresē kahoot.com. Reģistrācijas laikā skolotājiem ir jāizvēlas
“Teacher" (skolotājs) kā konta veids, kā parādīts 95. attēlā zemāk.

Attēls 95. Konta veida izvēle reģistrācijas laikā

Nākamajā solī skolotājiem tiek lūgts izvēlēties savu darba vietu. 96. attēlā ir norādīta lapa
“describe your workplace" (aprakstiet savu darba vietu). Skolotājiem jāizvēlas opcija
“School”. Pēc tam skolotāji var pierakstīties, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai izmantojot
savus Google, Microsoft vai Apple kontus
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Attēls 96. Darba vietas izvēle reģistrācijas laikā

Kad esat pieteicies, varat redzēt Kahoot galveno lapu, kā parādīts 95. Lapas augšdaļā esošo
izvēlni var izmantot, lai pārvietotos programmā Kahoot. Poga “Home” (sākums) tiek
izmantota, lai atgrieztos galvenajā lapā. Poga “DIscover” (atklāt) tiek izmantota, lai atrastu
citu lietotāju izveidotos un kopīgotos Kahoots.
Skolotāji apskata savu Kahoot kolekciju, noklikšķinot uz pogas “Library” (bibliotēka). Poga
“Reports” (atskaites) tiek izmantota, lai apskatītu atskaiti par izveidoto viktorīnu rezultātiem.
Poga “Groups” (grupas) tiek izmantota, lai sadarbotos ar citiem skolotājiem.
Poga “Share” (dalīties) tiek izmantota, lai kopīgotu izveidotos Kahoots ar citiem. Skolotāji
var sākt veidot viktorīnas, lapas augšējā kreisajā stūrī noklikšķinot uz zilās pogas “Create”
(izveidot). Var skatīt savas iepriekš izveidotās viktorīnas sadaļā "My Kahoots" tieši zem
pogas "Create".

Attēls 97. Kahoot galvenā lapa

Noklikšķinot uz pogas “Create” (izveidot), tiek parādīts uznirstošais logs, kā parādīts 98.
attēlā, lai skolotāji varētu izvēlēties Kahoot veidni atkarībā no lietošanas mērķa. Var atlasīt
opciju “New Kahoot”, lai pielāgotu savu Kahoot. Šajā nodaļā opcija “New Kahoot” tika
atlasīta, noklikšķinot uz zaļās pogas “Create”.
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Attēls 98. Uznirstošais logs Kahoot veidņu opcijām

99. attēlā ir parādīta lapa, kurā var izveidot Kahoot. Lapas kreisajā augšdaļā Kahoot
nosaukums tiek ievadīts lauka “Enter Kahoot title…” tekstlodziņā. Nosaukums tiek pielāgots,
izmantojot pogu “Settings” (iestatījumi), norādot aprakstu, atrašanās vietu, valodu utt.
Jautājumi tiek pievienoti un uzskaitīti, izmantojot rāmi lapas kreisajā pusē. “Jautājuma veids”,
“laika ierobežojums”, “punkti” un “atbilžu varianti” tiek noteikti caur rāmīti lapas labajā pusē.
To noklusējuma opcijas ir parādītas 99. attēlā.

Attēls 99. Lapa, kurā tiek izveidoti Kahoots

Jautājums tiek uzdots, ierakstot to tekstlodziņā "Start typing your question" (99. attēls). Attēlu
un video var pievienot jautājumam, izmantojot opcijas zem jautājumiem: “Image library”
(attēlu bibliotēka), “Upload image” (augšupielādēt attēlu) un “YouTube link” (Youtube saite).
Pēc tam opcijas ir norādītas sarkanajā, zilajā, oranžajā un zaļajā lodziņā. Pareizo atbildi var
atzīmēt, noklikšķinot uz apļa pogas labajā pusē, kā parādīts 100. attēlā zemāk. Atbildes var
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rakstīt kā tekstu vai parādīt kā attēlu, izmantojot attēla pogu, kas atrodas blakus pareizajai
atbildei izmantotajam aplim. Kā parādīts attēlā zemāk, ziņojums “add image as answer
instead of text” (pievienot attēlu kā atbildi teksta vietā) tiek skatīts, kad kursors atrodas virs
attēla opcijas. Piemēram, nākamajā piemērā pilsētu nosaukumu vietā var izmantot attēlus.
Visas lietotāja darbības programmā Kahoot tiek automātiski saglabātas, kā parādīts tālāk lapas
augšdaļā.
Nākamie jautājumi tiek pievienoti, izmantojot pogu “add question” lapas kreisajā pusē.
Iepriekš izveidotos jautājumus var pievienot arī, izmantojot pogu “question bank” (jautājumu
banka). Izveidoto jautājumu var dublēt vai dzēst, izmantojot ikonas “duplicate” un “delete”
katra jautājuma kreisajā pusē.
Jautājumus var arī dublēt vai dzēst, izmantojot pogas "duplicate" vai "delete" labā rāmja
beigās. Jautājumus var importēt no esošajiem slaidiem un izklājlapu failiem, izmantojot pogas
“Import slides” un “Import spreadsheet”. Ņemiet vērā, ka opcija “Import slides” ir paredzēta
augstākās klases (premium) lietotājiem.

Attēls 100. Piemēra jautājuma izveide programmā Kahoot

Noklikšķinot uz pogas “add question” (pievienot jautājumu), Kahoot lūdz lietotāju izvēlēties
jautājuma veidu, kā parādīts 101. attēlā. Jautājuma veidu var atlasīt arī, izmantojot opciju
“Question type” labajā rāmī. Ņemiet vērā, ka tikai opcijas “quiz” (viktorīna) un “True or
false” (patiess vai nepatiess) ir bezmaksas, bet pārējās ir paredzētas premium klases
lietotājiem.
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Attēls 101. Jautājumu iespējas programmā Kahoot

Kahoots kopīgošana
Kad Kahoot ir izveidots atbilstoši vēlmēm, to, kā to skatīs skolēni, var skatīt, izmantojot pogu
“Preview” galvenās lapas augšdaļā. Priekšskatījuma piemērs ir parādīts tālāk 102. attēlā.

Attēls 102. Viktorīnas priekšskatījums programmā Kahoot

Ja Kahoot ir izveidots atbilstoši vēlmēm, process tiek pabeigts, lapas augšējā labajā stūrī
noklikšķinot uz pogas “Done”, kā parādīts 100. attēlā. Noklikšķinot uz pogas “Done”,
skolotājs atvērs bibliotēkas lapu, kurā ir Kahoot kolekcija, kā parādīts 103. attēlā zemāk.
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Attēls 103. Bibliotēkas skats programmā Kahoot

Bibliotēkas lapā izveidoto Kahoot var rediģēt, noklikšķinot uz pogas “Edit”. Poga “Play” tiek
izmantota, lai kopīgotu izveidoto Kahoot ar skolēniem. Noklikšķinot uz pogas “Play”, tiek
parādīts uznirstošais logs (104. attēls). Logā skolotājiem ir jāizvēlas no opcijām “Teach”
(“virtuālajām klasēm”) un “Assign” (“pašmācībai”). Kā parādīts zemāk, pirmā opcija ļauj
skolotājiem “spēlēt tiešraides spēli kopā ar skolēniem, izmantojot video vai arī mācību
stundas laikā klasē”. Otrā iespēja ļauj skolēniem spēlēt pašiem savā tempā. Šai nodaļai tika
atlasīta opcija “Teach”.

Attēls 104. Koplietošanas iespējas programmā Kahoot

Pēc opcijas “Teach” atlasīšanas Kahoot lūdz skolotājiem izvēlēties kādu no opcijām “Classic”
un “Team mode”, kā arī citas spēles opcijas, piemēram, segvārds un mūzika, kā norādīts 105.
attēlā. Šīs iespējas sniedz iespēju audzēkņiem spēlēt vai nu kā atsevišķiem spēlētājiem, vai
komandās. Šai nodaļai tika atlasīta opcija “Classic”.



134

Attēls 105. Spēlēšanas iespējas programmā Kahoot

Pēc opcijas “Classic” atlasīšanas tiek parādīta šāda lapa 106. attēlā. Šī lapa nodrošina
skolotājiem spēles PIN kodu, ko skolēni izmanto, lai pievienotos spēlei, izmantojot tīmekļa
adresi kahoot.it vai mobilo Kahoot aplikāciju. Kā parādīts zemāk, piemēra spēles PIN kods ir
1713864. Skolēni, kuri pievienojās spēlei, tiek parādīti ar viņu segvārdiem, kā parādīts attēlā
zemāk (1. un 2. spēlētājs). Skolotājs sāk spēli, lapas labajā pusē noklikšķinot uz pogas "Start".

Attēls 106. Spēles vide programmā Kahoot

Skolēni pievienosies spēlei, izmantojot PIN kodu kopā ar saviem segvārdiem. 107. attēlā
parādītas lapas, kurās skolēniem tiek pieprasīts “Spēles PIN” (Game Pin) un pēc tam
“Segvārds” (Nickname).
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Attēls 107. Skolēnu ieeja spēlē Kahoot

Pēc tam, kad skolēni ir atbildējuši uz jautājumu, viņi tiek informēti par to, vai atbilde bija
pareiza vai nepareiza. Kā parādīts 108. attēlā, skolotāji redz arī skolēnu skaitu, kas izvēlas
katru opciju.

Attēls 108. Skolotāja skatījums uz rezultātiem pēc skolēnu atbildēm

Rezultātu skatīšana
Skolotāji var apskatīt Kahoots rezultātus, noklikšķinot uz “Reports” galvenās lapas augšdaļā.
Lapā “Reports” ir uzskaitīti visi skolotāja izveidotie Kahoot, kā parādīts 109. attēlā. Skolotāji
var apskatīt katra Kahoot atskaiti, noklikšķinot uz Kahoot nosaukuma vai pogas “Open”.
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Attēls 109. Izveidoto Kahoots pārskatu saraksts

110. attēlā ir parādīts Kahoot atskaites piemērs. Skolotāji pārskatu redz sadaļā “Summary”.
Var arī skatīt pārskatus sadaļā “Players” (spēlētāji) un “Questions” (jautājumi). Atsauksmju
cilnē skolotāji var skatīt atsauksmes no skolēniem, kuri spēlēja spēli, ja izveides laikā atlasa
opciju “Get feedback” (saņemt atsauksmi). Izmantojot izvēlni “Report options” šīs lapas
augšdaļā, skolotāji var lejupielādēt pārskatu kā izklājlapu xlsx faila formātā vai saglabāt to
Google diskā, izmantojot savu Google kontu. Izmantojot izvēlni “Report options”, skolotāji
var izdrukāt rezultātus, skatīt citus pārskatus, skatīt Kahoot, kuram atskaite ir ģenerēta, vai
dzēst pašreizējo Kahoot.

Attēls 110. Pārskata skats programmā Kahoot

Ieteikumi rīka izmantošanai mācību procesā
Tā kā Kahoot ir uz spēlēm balstīts mācību rīks, to var izmantot, lai atvieglotu mācīšanos un
uzlabotu izglītojamo motivāciju un iesaistīšanos. Izmantošanas padomi:

 Tā kā Kahoot ļauj skolēniem iesaistīties konkurējošā darbībā uz spēli balstītā mācību
vidē, to var izmantot, lai viņus motivētu iesaistīties. Laika ierobežojumi, punkti un
konkurence ar vienaudžiem nodrošina skolotājiem un skolēniem motivējošu vidi.

 Kahoot ļauj skolotājiem pievienot attēlus un videoklipus izveidoto Kahoots
jautājumiem. Turklāt var arī pievienot attēlus katra jautājuma opcijām. Šīs funkcijas
ļauj skolotājiem bagātināt mācīšanās iespējas, izmantojot multividi. Šīs funkcijas tiks
izmantotas, lai abstraktus jēdzienus padarītu konkrētākus, īpaši skolēniem ar
mācīšanās traucējumiem.

 Kahoot var izmantot formatīvajā vērtēšanā, jo tas nodrošina sinhronus vērtēšanas
rezultātus katram jautājumam. Tādā veidā skolotāji var novērtēt katru mācību mērķi,
uzdodot vienu vai vairākus jautājumus, un attiecīgi sniegt atgriezenisko saiti.
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 Skolēnus var lūgt piedalīties Kahoot aktivitātēs kā komandas. Šī pieeja ļauj
audzēkņiem attīstīt savas komandas darba prasmes un sadarboties ar vienaudžiem un
mācīties no viņiem.

Praktiskā darbība
Kā paskaidrots sadaļā “Padomi izmantošanai mācību vidēs”, Kahoot var izmantot, lai
bagātinātu jautājumus, izmantojot video un attēla multivides elementus. Šī pieeja atvieglo
skolēnu izpratni par jēdzieniem, padarot tos konkrētākus. Turklāt skolēnu izpratni par
jēdzieniem var veicināt, sniedzot padomus vai ieteikumus jautājumā video vai attēla veidā.
Iespējas var izmantot arī, lai veicinātu izpratni, nodrošinot attēlus, nevis tikai tekstu. Šajā
prakses piemērā apskatīsim tēmu par mugurkaulniekiem un bezmugurkaulniekiem. 111. attēlā
ir parādīts šim mērķim sagatavots Kahoot atbilžu variantu jautājuma piemērs.
Šajā piemērā atlasītais jautājuma veids ir viktorīna, tostarp jautājums ar atbilžu variantiem. Kā
parādīts, Kahoot nosaukums ir - Classification of Animals (Dzīvnieku klasifikācija).
Jautājums ir “Kurš no tālāk norādītajiem dzīvniekiem ir bezmugurkaulnieks?”. Jautājuma
formulējuma tekstlodziņš ļauj skolotājiem izcelt konkrētu jautājuma daļu, izmantojot
treknraksta opciju. Šajā piemērā “bezmugurkaulnieks” ir iekrāsots treknrakstā. Tieši zem
jautājuma paziņojuma ir pievienots YouTube video par mugurkaulniekiem, lai sniegtu
skolēniem skaidrojumu (padomus) par mugurkaulniekiem. Skolotājs šajā video var arī uzdot
jautājumu un atbilžu variantus, lai skolēni varētu vieglāk saprast šo jēdzienu.

Attēls 111. Jautājuma piemērs, kas bagātināts ar multivides elementiem programmā Kahoot

Iespējas ietver dzīvnieku attēlus, nevis tikai tekstus, lai dzīvnieku nosaukumi, kas dažiem
skolēniem varētu būt abstrakti jēdzieni, būtu konkrētāki. Tādā veidā skolēniem ir iespēja
izzināt dzīvnieku anatomiju, kas parādīta opcijās, pamatojoties uz video paskaidrojumu.
Tādējādi to vārdu vietā tiek izmantoti kaķa, gliemeža, vistas un suņa attēli. Attēlus var
pievienot no Kahoot attēlu bibliotēkas. Tomēr šī bibliotēka ir pieejama tikai augstākās klases
(premium) lietotājiem. Šī iemesla dēļ pēc vajadzības var izmantot bezmaksas attēlus no citiem
avotiem, piemēram, pixabay.com. Pareizā atbilde, nagu attēls šajā jautājumā, tiek norādīta,
noklikšķinot uz apļa opcijas labajā pusē.
Pievienoto jautājumu var pielāgot, izmantojot rāmi lapas labajā pusē. Kā noklusējuma opcija
“Question type” (jautājuma veids) ir atlasīta kā “Quiz” (viktorīna). “Laika ierobežojums”
(Time limit) ir iestatīts uz 4 minūtēm. Sagatavotā Kahoot priekšskatījums ir parādīts 112.
attēlā zemāk:
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Attēls 112. Parauga Kahoot priekšskatījums
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5. nodaļa - Vizuālā dizaina rīki mācīšanās traucējumiem

TinkerCad

Rīka lietošanas mērķis
Tinkercad ir tiešsaistes 3-dimensiju (3D) projektēšanas rīks, ko piedāvā Autodesk. Lietotāji
var izmantot bibliotēkā pieejamos dizaina elementus, pielāgot tos atbilstoši saviem mērķiem
vai izveidot savus dizainus. Tinkercad var izmantot ar bezmaksas reģistrāciju, un tas ļauj
lietotājiem sadarboties un koplietot savus dizainus. Tajā ir bagātīga bibliotēka, tostarp
kopienas izveidotie un koplietotie dizaini, lai citi lietotāji varētu tiem piekļūt un tos izmantot.
Lietotāji var iegūt dažādus 3D dizainu digitālos rezultātus, ko radījuši paši vai citi kopienas
locekļi, un izmantot 3D drukas pakalpojumus, ja tie ir nepieciešami. Tinkercad var izmantot
ar parastu datoru un pašreizējo tīmekļa pārlūkprogrammu, bez papildu programmatūras vai
aparatūras.

Kā lietot
Saskarne
Pēc bezmaksas reģistrācijas Tinkercad tiek skatīts 1. attēlā redzamais informācijas panelis.
Informācijas panelī ir redzami izveidotie dizaini. Jauna darba vieta tiek izveidota,
noklikšķinot uz “Create new design”. Tinkercad var izmantot ne tikai 3D projektēšanai, bet
arī elektrisko ķēžu projektēšanai un kodu blokiem. Šī daļa aptver 3D dizaina moduļa
izmantošanu.

Attēls 113. Informācijas panelis pakalpojumā Tinkercad

Noklusējuma dizaina palaišanas lapa ir norādīta 113. attēlā. Sākotnējā dizaina palaišanas lapa
tiek uzskatīta par tukšu. Šajā lapā galvenokārt ir iekļauta objektu kopēšana, dublēšana un
klasifikācija, darbplāna orientācijas rīks un iepriekš definēto formu saraksts. Iepriekš
definētās formas var pievienot darba plaknei, izmantojot vilkšanas un nomešanas tehniku.
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Attēls 114. Noklusējuma dizaina palaišanas lapa

Orientācija un tālummaiņa
Lapas kreisajā augšdaļā esošo kubu, kā parādīts 115. attēlā, var pārvietot, izmantojot peli, lai
skatītu 3D dizainu darba plaknē no dažādām perspektīvām. Skatīšanas iespējas ir šādas:

 Ikona “Home” tiek izmantota, lai atgrieztos noklusējuma skatā.
 Peles kursors tiek pārvietots, noklikšķinot uz peles labās pogas.
 Pogas + un – tiek izmantotas, lai tuvinātu skatu.
 Lietotāji var pāriet no “Perspective” (perspektīva) uz “Ortographic”

(ortografisks) skatiem. Tas ļauj lietotājiem izvēlēties vajadzīgos 2D un 3D
skatus.

Kā parādīts lapas augšējā kreisajā stūrī, kubu, uz kura norādīti virzieni, var pārvietot,
noklikšķinot ar peles labo pogu, un darba plakni var apskatīt no dažādām perspektīvām.
Neskaidrību gadījumā lietotāji var atgriezties pie noklusējuma skata, izmantojot pogu “Home
view”, kas atrodas “navigācijas” daļas augšpusē.
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Attēls 115. Darba plaknes orientācija un tālummaiņa

Objektu pārvietošana un modificēšana
“Kastīti” var mainīt, izmantojot rīku “rules” (lineāls), kā parādīts 116. attēlā. Atrašanās vietu
un izmērus var mainīt X, Y un Z ass izteiksmē. To var panākt divējādi:

 Izmēra maiņu var veikt, pārvietojot baltos lodziņus, kas parādījās uz figūrām pēc
atlases, ar peles kreiso klikšķi.

 Ciparus lodziņos, kas parādās blakus formām, var mainīt, ievadot jaunas vērtības
no tastatūras.

 Trīs asu leņķus var pielāgot, izmantojot loku virs formām.
 Var mainīt dažādus parametrus skatā "Shape", kas tiek atvērts, noklikšķinot uz

objekta.
 Objekta atrašanās vietu var mainīt XY asīs, pārvietojoties ar peli. Tomēr

atrašanās vietas maiņu Z-asī var veikt, pārvietojot konusu virs katra objekta.
117. attēlā parādītas modificētās pamata formas, leņķa un atrašanās vietas izteiksmē,
izmantojot dažādus parametrus.
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Attēls 116. Lineāls un objekta izmēru maiņa

Attēls 117. Dažādi objekti no bibliotēkas

Objektu dublēšana un izlīdzināšana
Tinkercad, ļauj dublēt izveidotos objektus. 118. attēlā dzeltenā kaste ir dublēta no sarkanās.
To var izdarīt, izmantojot pogas “copy” vai “duplicate” lapas augšdaļā pēc objekta atlases.
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Attēls 118. Objektu dublēšana

Strādājot ar vairākiem objektiem, lietotājiem var būt nepieciešami daži izlīdzinājumi
darbplānā. Visi objekti tiek atlasīti, turot nospiestu peles kreiso pogu, un pēc tam tiek
noklikšķināts uz līdzināšanas pogas, lai objektus izlīdzinātu. 119. attēlā ir parādīti septiņi
objekti, kas ir jāizlīdzina. Vēlamo izlīdzināšanu var veikt, noklikšķinot uz melnajiem
punktiem uz formas.



144

Attēls 119. Objektu izlīdzināšana

Objektu grupēšana un caurumu veidošana
Tinkercad ļauj izmantot objektus divās formās kā “Solid” (pilns) un “hole” (caurums). Jaunos
objektus ar caurumiem var izveidot, izmantojot kopā gan cieto un caurumu veidu objektus.
Lai iegūtu 120. attēlā redzamo skatu, jāveic šādas darbības:

 Lai objektus apvienotu, tie tiek pārklāti.
 Izvēlnē "Shape" dzēšamais objekts tiek atlasīts kā "caurums" (hole), nevis

"pilns" (solid).
 Abi objekti tiek atlasīti, nospiežot taustiņu "Shift".
 Objekti, kas atlasīti un grupēti, izmantojot komandu “group”.

3D darbplāna pēc noklusējuma ļauj strādāt XY asī. Kā parādīts 121. attēlā, noklusējuma darba
asi var mainīt kā XZ vai YZ, izmantojot pogu “workplane”. Šīs asu maiņas opcijas ir īpaši
nepieciešamas dizainā ar vairākiem objektiem.



145

Attēls 120. Objektu apvienošana un caurumu veidošana

Attēls 121. Darba plakne
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Teksta pievienošana darba plaknei
Tinkercad ļauj projektiem pievienot tekstus 2D vai 3D formās. Tekstu, kas pievienots darba
plaknei, velkot un nometot, tāpat kā citiem objektiem, var uzskatīt par īpašu objektu un tā
saturu var noteikt pēc vēlēšanās. Objekta atribūtus, piemēram, krāsu, fonta veidu un tā tālāk,
var pielāgot tāpat kā citiem objektiem. Turklāt tekstu var aplūkot no dažādām perspektīvām
trīs asīs, kā parādīts 122. attēlā. Teksta augstumu XY asī var noteikt, pārvietojot pāri konusu.

Attēls 122. Teksta pievienošana darba plaknei

Ieteikumi rīka izmantošanai mācību procesā
Tinkercad izmantošanas iespējas ir daudzveidīgas. Lietotāji skolotāja lomā var izveidot savu
virtuālo telpu un aicināt skolēnus uz virtuālo klasi.
Skolēni kopīgi veido dizainus vai modificē iepriekš izveidotos dizainus virtuālajās klasēs. Tā
kā tā ir uz pārlūkprogrammu balstīta programmatūra, un tai nav nepieciešama papildu
programmatūra vai aparatūra, to var izmantot mācību aktivitātēm gan klasē, gan ārpus tās.
Skolēniem ir iespēja uzlabot savas trīsdimensiju domāšanas prasmes un radošumu, veidojot
un pielāgojot trīsdimensiju dizainus no pamata līdz sarežģītākām formām. Turklāt viņi var
piedalīties dizaina aktivitātēs sadarbībā ar saviem vienaudžiem skolotāju uzraudzībā
neatkarīgi no laika un vietas.
Skolēniem tiek piedāvāti ļoti dažādi dizaina rīki no “pamata formām” līdz sarežģītākām, kā
parādīts 123. attēlā, atkarībā no skolēnu lietošanas prasmēm. Šī iemesla dēļ Tinkercad
atvieglo skolēnu izpratni par pamatformām un to īpašībām, kā arī to atšķiršanu, pamatojoties
uz to līdzībām un atšķirībām. Tas ļauj skolēniem veidot dizainu savā tempā un palīdz uzlabot
viņu domāšanas prasmes.
Tinkercad ir priekšrocības, jo tas ir tiešsaistes rīks. Projekti tiek saglabāti uzreiz pēc lietotāja
darbībām, un tas ļauj skolēniem turpināt darbu pie saviem projektiem ārpus mācību stundām.
Ar pabeigtajiem projektiem var dalīties gan ar skolotājiem, gan klasesbiedriem.
Tinkercad ir bezmaksas, tiešsaistē ērti lietojams 3D dizaina rīks, kas paredzēts visiem
skolēniem no dažādu klašu līmeņiem un ļauj viņiem izveidot savu 3D materiālu. Tāpēc to var
izmantot, lai bagātinātu mācību iespējas, kas veicina skolēnu sadarbību un radošumu.

Praktiskā darbība
123. attēlā ir parādīts projekts, ko lietotājs kopīgojis citiem Tinkercad lietotājiem. Lietotājs ir
izveidojis “Mars Land Rover” modeli un to kopīgojis publiski. Citi lietotāji ar savu atsauksmi
sniedz ieguldījumu šajā projektā. Turklāt citi lietotāji var modificēt koplietotos projektus,
pamatojoties uz savām vajadzībām un mērķiem.
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Attēls 123. Kopienas projektu galerija

Skolēni var kopīgot savus dizainus ar kopienu Tinkercad bibliotēkā. 124. attēlā ir parādīts
dizaina projekta piemērs, ko kopiena kopīgo ar citiem lietotājiem. Skolēni var izstādīt savu
dizaina portfeli, piemēram, izstāžu zāli, un skolotāji var sekot savu skolēnu progresam.
Projekti var tikt saglabāti kā publiski vai privāti atkarībā no lietotāju vēlmēm. Daloties ar
kopienu, skolēni var saņemt atsauksmes un tādējādi uzlabot savu dizainu. Tādā veidā
skolēniem ir iespēja pilnveidot savas komunikācijas un sadarbības prasmes.
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Attēls 124. Publiski kopīgots projekta piemērs

Diagrammas

Rīka lietošanas mērķis
Diagrammas, agrāk pazīstamas kā draw.io, ir atvērtā koda, pārlūkprogrammas un bezmaksas
divdimensiju (2D) zīmēšanas pakalpojums. Lietotāji var paši zīmēt pamata formas, kā arī
izmantot jau gatavas veidnes, mainot tās atbilstoši savām vajadzībām un izveidot savus
dizainus. Tā kā diagrammas ir balstītas uz pārlūkprogrammu, to var izmantot gandrīz visās
pašreizējās darbvirsmas pārlūkprogrammās bez papildu programmatūras instalēšanas.
Pateicoties integrācijas iespējai ar tādiem populāriem mākoņpakalpojumiem kā Google Drive,
Dropbox, OneDrive, Github, ir ļoti viegli uzglabāt dizainus un piekļūt sagatavotajiem
dizainiem no dažādām vietām. Divdimensiju dizainus iespējams saglabāt personālajā datorā
vai izmantot mākoņpakalpojumus. Tas ir, jūs varat izdrukāt zīmējumu, lejupielādēt digitālo
versiju personālajā datorā vai saglabāt to mākoņpakalpojumos. Automātiskās ierakstīšanas
funkcijas dēļ datu zuduma iespēja jūsu pārtrauktajos darbos ir samazināta līdz minimumam.
Diagrammu darbvirsmas programmatūru var lejupielādēt pēc izvēles, un dizainus var izveidot
lokālajā datorā bez interneta savienojuma.
Tādas iespējas kā lietošanas vienkāršība, mākoņpakalpojumu atbalsts un rediģēšanas iespējas,
pierāda, ka diagrammas ir izdevīgs pakalpojums skolotāju vajadzībām, veidojot izglītojošus
materiālus.
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Kā lietot diagrammas?
Diagrammu pakalpojums, ko izmantosim divdimensiju rasējumiem, ir pieejams vietnē
Diagrams.net. Varat reģistrēties bez maksas vai pieteikties sistēmā ar saviem esošajiem
mākoņa kontiem, ja tādi ir. 125. attēlā parādīts pieteikšanās ekrāns. Ar pogu "Start"
pakalpojums tiek palaists pirmajam zīmējumam. Darbvirsmas versijai var izmantot saiti
"download" (lejuplāde). Šajā sadaļā tiek izmantota pārlūkprogrammas versija.

Attēls 125. Diagrammu mājas lapa

Ievads
Lai gūtu labumu no mākoņpakalpojumiem, tiek nodrošināta integrācija ar vēlamo
mākoņpakalpojumu. Ja nevēlaties izmantot mākoņpakalpojumu, varat pārslēgties uz
zīmēšanas saskarni, noklikšķinot uz saites "Decide later" (izlemt vēlāk). 126. attēlā parādītas
iespējas, kā saglabāt pirmo dizainu. Šajā posmā var izvēlēties projekta nosaukumu un faila
veidu.

Attēls 126. Iespējas projekta saglabāšanai

Saskarne
Pēc tam, kad ir izlemts, kur saglabāt projektu, standarta interfeiss, kā parādīts 127. attēlā,
uzņem lietotāju. Tāpat kā standarta programmatūrā, augšējā kolonnā ir galvenās izvēlnes,
kreisajā pusē ir rīki un labajā pusē ir sadaļa "properties".
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Attēls 127. Diagrammu interfeiss

Formu pievienošana un rediģēšana
Interfeiss ietver pamata vienumus, piemēram, izvēlnes, lietošanai gatavas formas, bultiņas un
līnijas. Lai pievienotu jaunu formu, lapas kreisajā pusē esošajā cilnē "General" (vispārīgi) var
pievienot formas, izmantojot "velciet un nometiet" vai "+" pogu augšējā rindā. Formu
pievienošanas iespējas ir parādītas 128. attēlā.

Attēls 128. Formas pievienošanas iespējas

129. attēlā parādīts vienkāršs taisnstūra zīmējums. Diagrammās ar formu var veikt divu veidu
darbības. Pirmais ir izvēlēties formu, lai mainītu tās īpašības. Formas izmēru var mainīt no
mazajiem punktiem, kas parādās, noklikšķinot uz tās. Formas kopiju šajā virzienā var iegūt, ar
peli noklikšķinot uz mazajām bultiņām. Turklāt mazās x zīmes, kas parādās, kad pele tiek
virzīta virs formas, apzīmē savienojuma punktus ar citām formām. Turklāt mazās x atzīmes,
kas parādās, kad pele atrodas virs formas, norāda savienojuma punktus ar citām formām. Ar
peli noklikšķinot uz mazajām bultiņām, var iegūt formas kopiju attiecīgajā virzienā un
automātiski novilkt savienojuma līniju starp abām formām.
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Attēls 129. Vienkārša taisnstūra zīmēšanas piemērs

Noklikšķinot uz pievienotajām formām, pielāgošanu var veikt trīs galvenajos virsrakstos.
Pirmais no tiem ir formas figurālo īpašību "stils". Būtībā tie ir tādi parametri kā aizpildījuma
un līniju krāsas, līnijas stils un biezums. Cilnē "Text" varat rediģēt pievienoto tekstu,
noklikšķinot uz jebkuras formas vai līnijas. Fonts, fonta lielums, ziņu līdzinājums ir dažas no
šīs sadaļas iespējām. Cilnē "Arrange" var rediģēt formu izmērus. 130. attēlā ir dotas
pielāgošanas iespējas formām un līnijām. Turklāt, ja ir atlasīta vairāk nekā viena forma, tiek
aktivizēta arī formu līdzināšanas iespēja.

Attēls 130. Formu rediģēšanas iespējas

Līnijas
Viena no diagrammu lielākajām priekšrocībām ir savienojuma līniju izveides vienkāršība. Ir
dažādi līniju veidi, kā redzams 131. attēlā. Var izmantot tādus līniju veidus kā “taisna līnija”
(straight line), “izliekta līnija” (curved line) un regulējama “vienkāršā līnija” (simple line).
Līnijas var pārveidot, velkot un nometot. Turklāt bultu formas rindas beigās var mainīt pēc
vajadzības.
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Attēls 131. Līniju veidi

Bibliotēka
Diagrammas piedāvā bagātīgu bibliotēku. Kreisajā panelī izmantojot tādas opcijas kā
"general", "misc", "basic", nepieciešamos objektus var atlasīt no kategorijas, kas vislabāk
atbilst jūsu vajadzībām. Ekrānā parādāmās bibliotēkas var atlasīt ar pogu “more shapes…”.
Tāpat lietotāji var izveidot savu objektu bibliotēku, velkot savas iecienītākās formas uz sadaļu
"Scratchpad". Personiskā bibliotēka ir ļoti funkcionāla opcija. 132. attēlā parādīti daži formu
bibliotēkas piemēri.

Attēls 132. Formu bibliotēka

Pēc izvēles Diagrammas saviem lietotājiem piedāvā ne tikai atsevišķus objektus, bet arī
lietošanai gatavas diagrammas. Papildus pamata organizācijas diagrammai darbvietai var
pievienot daudzus lietošanai gatavus dizainus, piemēram, plūsmas diagrammu. Lai to izdarītu,
galvenajā izvēlnē varat veikt sekojošas darbības "Arrange> Insert> Template". Veidņu
piemēru var redzēt 133. attēlā.
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Attēls 133. Veidnes

Projekta saglabāšana
Ir vairāki veidi, kā saglabāt izveidoto projektu. Izvēlnē "File" ar komandu "save" var piekļūt
opcijām, kur un kādā faila tipā projekts tiks saglabāts. Kā redzams 133. attēlā, projektu var
saglabāt dažādos failu tipos un lejupielādēt mākoņpakalpojumos vai lokālajā datorā.

Attēls 134. Projekta saglabāšana

Ieteikumi rīka izmantošanai mācību procesā
Diagrammas ir ne tikai 2D zīmēšanas rīks, bet arī lietojumprogramma (tīmekļa
lietojumprogramma) ar sadarbības rīkiem un citām mākoņpakalpojumu funkcijām. Tā piedāvā
saviem lietotājiem iespējas zīmēt pamata formas. Pateicoties ērtai lietošanai, tā ir vienkārša
platforma skolotājiem un skolēniem, piedāvājot gan vienkāršas formas, gan bagātīgas
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bibliotēkas iespējas. To var izmantot ne tikai kā rasējamo dēli, bet arī kā jaudīgu domu
kartēšanas programmatūru. Tādā veidā gan skolotāji, gan skolēni var iegūt bagātīgu mācību
pieredzi. Domu kartes ir ļoti spēcīgi instrumenti sarežģītas informācijas konceptualizēšanai.
Tā piedāvā funkcionālus rīkus un pielāgojamu bibliotēku, lai veicinātu lietotāju radošumu.
Izmantojot šos rīkus, skolotāji un skolēni varēs izmantot savu enerģiju savu ideju realizēšanai,
nevis tērēt laiku tehniskām detaļām. Diagrammu galvenās lietošanas jomas var tikt uzskaitītas
šādi:

 Ātras formas
 Līnijas, lai parādītu attiecības starp formām
 Bagātīgas pielāgošanas iespējas formām un līnijām
 Lai izveidotu personalizētu formu bibliotēku
 Bagātīgas veidņu iespējas
 Mākoņtehnoloģijas priekšrocības, plašs saglabāšanas vietu un failu tipu iespēju klāsts

Praktiskā darbība
Zemāk ir daži vienkārši dizaini. 135. attēlā pa kreisi ir vizualizēta galvenā interešu loka
vizualizācija projektā ar nosaukumu “e-Dys Learn”. Šis attēls ir tādu īpašību kā līniju veidu,
formu un formu krāsu izmantošanas piemērs. Labajā pusē ir dotas priekšzīmīgas attiecības ar
bultiņu virzieniem.

Attēls 135. Vienkāršas diagrammas

136. attēlā ir vienkārša organizācijas shēma. Šī forma ir pievienota no bibliotēkas, un tajā ir
mainīts teksts, formas krāsa un līniju stili. 137. attēlā ir izmantota Venna diagrammas veidne
no bibliotēkas. 138. attēlā parādīta tīkla diagramma no bibliotēkas. Šai diagrammai, kas ir
gatava lietošanai bibliotēkā, tiek izmantotas līnijas.
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Attēls 136. Vienkārša organizācijas shēma

Attēls 137. Venna diagramma
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Attēls 138. Datortīkla diagramma

6. nodaļa – Digitālās platformas sadarbībai
Web 2.0 ļauj lietotājiem sadarboties, mijiedarboties un kopīgot saturu internetā. Intensīvi tiek
radītas arī jaunas tīmekļa tehnoloģijas. Lai gan jauno lietojumprogrammu noteicošais faktors
nebija paredzēts izglītojošiem nolūkiem, tie nodrošina virtuālu vidi mācīšanās aktivitātēm.
Tehnoloģiju integrācija izglītības iestādēs ir notikusi gadu desmitiem. Tomēr ne vienmēr
izdodas izveidot “autentisku uz uzdevumiem balstītu sadarbības mācību vidi” (Reeves,
Herrington, & Oliver, 2004). Lai izmantotu tīmekļa lietojumprogrammas, ir ļoti svarīgi
izvēlēties pareizos rīkus un izmantot noteiktas pedagoģiskas metodes. Šīs platformas var
nodrošināt iespēju daudzveidīgām mācību vajadzībām.
Kā norāda Eliass (2004), skolēni, kuriem ir mācīšanās traucējumi, saskaras ar grūtībām
sociālo attiecību veidošanā. Sadarbība virtuālā vide var nodrošināt piemērotu vidi gan skolēnu
savstarpējai un skolēna - skolotāja sadarbībai. Skolotājiem ir jāuzņemas jaunas lomas, lai
izveidotu autentisku atmosfēru, piemēram, “aktīva veicināšana, koordinācija, vadība un
apmācība” (Bjekić, Obradović, Vučetić un Bojović, 2014). Satura pierādīšana nebūtu
adekvāta bagātai mācību videi. Īpaši uz tekstu balstīts saturs radīs bažas un šķēršļus
skolēniem ar mācīšanās grūtībām (Woodfine, Nunes, & Wright, 2008). Ja uz tekstu balstītas
aktivitātes ir daļa no mācīšanas, lasīšanai, rakstīšanai un pareizrakstībai var izmantot
palīgtehnoloģijas.

Mākoņdatošana

Padlet

Rīka lietošanas mērķis
Padlet ir tiešsaistes lietojumprogramma, kas lietotājiem ļauj apkopot piezīmes, saites, attēlus
un video uz virtuālās tāfeles, lai apkopotu priekšstatu par jebkuru tēmu. Tas ļauj modificēt un
kopīgot izveidoto darbu tiešsaistē. Padlet piedāvā vairākas tāfeles iespējas, piemēram, laika
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skalu, režģi, karti utt. Šos visu veidu dēļus un sienas sauc par “Padlet”. Lietotāji var brīvi
izveidot 3 Padlet formas. Ir dažādi maksas dalības plāni.
Tā kā Padlet ir mijiedarbības un sadarbības iespējas, skolotāji un skolēni to var izmantot
mācīšanās aktivitātēs. Skolēni var sadarboties, lai kopīgi strādātu pie skolotāju uzdotās tēmas.
Tiešsaistes sadarbība notiek bez laika un telpas ierobežojumiem.

Kā lietot
Atveriet Padlet mājas lapuwww.padlet.com. Tiek parādītas 8 opcijas. Cilnē “Product” ir
lietojumprogrammas pārskats. Jūs varat reģistrēties, noklikšķinot uz pogas "Sign up for free"
(reģistrēties bez maksas). Reģistrācijai var izmantot Google, Microsoft of Apple kontus. Vai
arī varat izmantot savu e-pasta adresi.

Bezmaksas versija ļauj izveidot 3 Padlet formas. Ir 3 premium klases dalības versijas,
piemēram, personīgā (Padlet Pro), biznesa (Padlet Briefcase) un skolām (Padlet Backpack).
Varat bez maksas izmantot šos Premium abonementus 30 dienu izmēģinājuma periodam. Lai
iepazītos ar rīku, tiks veikts bezmaksas versijas pārskats.
Pēc konta reģistrēšanas varat sākt, noklikšķinot uz “make a Padlet”. Vai arī varat pievienoties
Padlet, kuru jau ir izveidojuši citi. Jums ir nepieciešama Padlet URL adrese.

Kad vēlaties izveidot savu Padlet, noklikšķiniet uz “make a Padlet”. Kā jau iepriekš teikts, ir 8
opcijas. Izvēlieties opciju, kas atbilst jūsu vajadzībām. Nelieli attēli un īsi paskaidrojumi
sniedz vispārīgu priekšstatu par šīm opcijām.

http://www.padlet.com
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Kā Padlet uzdevumu piemērs ir atlasīta “laika skala” (timeline). Pēc tā izveides tiks parādīta
iestatījumu cilne. Varat mainīt nosaukumu un aprakstu. Lai lūgtu citus pievienoties tai pašai
Padlet, kopējiet un kopīgojiet Padlet URL saiti, noklikšķinot uz “copy to clipboard”.

Sāciet veidot savu Padlet, noklikšķinot uz simbola “+”. Padlet piedāvā daudzas iespējas, lai
bagātinātu jūsu ziņu, piemēram, attēlu, video, audio, saiti, tīmekļa meklēšanu utt.
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Ieteikumi rīka izmantošanai mācību procesā
Nodrošiniet palīgtehnoloģiju rīkus lasīšanai, rakstīšanai un pareizrakstībai
Ja mācību aktivitātes ir saistītas ar lasīšanu vai rakstīšanu, varat ieteikt piemērotus rīkus
skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Ir daudz tiešsaistes lietojumprogrammu, kas
varētu palīdzēt, ja viņiem ir grūtības ar lasīšanu, rakstīšanu vai pareizrakstību.
Veicināt un kontrolēt mācību procesu
Padlet ļauj lietotājiem kontrolēt satura filtrēšanu. Varat aktivizēt funkciju “Require approval”
(pieprasīt apstiprinājumu). Vai arī varat bieži pārbaudīt saturu. Tā kā skolotājiem ir tiešsaistes
mācīšanās veicinātāja loma, skolēni ir jāuzrauga un jāvada mācību procesa laikā. Varat ieslēgt
“publicēšanas funkcijas” (posting features), lai gūtu priekšstatu par katra skolēna ieguldījumu.
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Mācību vadības sistēmas

Google Classroom

Rīka lietošanas mērķis
Tā ir bezmaksas mācību vadības sistēma, kas palīdz organizēt mācību un mācīšanās
aktivitātes virtuālajā vidē. Kad esat izveidojis mācību priekšmetu pakalpojumā Google
Classroom, varat izveidot moduļus kā sadaļu, lai veiktu uzdevumus katru nedēļu. Tas ļauj
jums uzdot mājasdarbus un jautājumu, ko skolēni var apspriest un dalīties idejās. Materiāli
tiek kopīgoti, izmantojot virtuālo klasi.

Kā lietot
Google Classroom ir bezmaksas rīks. Jums ir nepieciešams tikai Gmail konts. Izvēlieties
Google Classroom no Google lietojumprogrammām pēc pieteikšanās savā kontā.
Noklikšķiniet uz simbola “+”, lai izveidotu klasi.

Klases sākumlapa tiks ielādēta pēc mācību priekšmeta nosaukuma ievadīšanas. Mājaslapā
varat organizēt klases sludinājumus un skolēnu ierakstus.
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Varat uzaicināt savus skolēnus uz klasi, pievienojot viņu e-pasta adreses. Vai arī varat kopīgot
ielūguma saiti. Jūs varat arī sadarboties ar citiem kolēģiem, pievienojot tos konkrētajai klasei.

Cilnē “Classwork” (klases darbs) ir visas funkcijas, kuras varat pievienot klasei. Varat savākt
uzdotos darbus vai noorganizēt viktorīnu virtuālajā klasē. Varat arī koplietot dokumentus. Ja
vēlaties moduļus, kas satur katras nedēļas aktivitātes, katram modulim varat izveidot “tēmu”
(topic).
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Ja vēlaties, lai jūsu skolēni apspriestu kādu tēmu, uzdodiet savu jautājumu klasē. Skolēni
ievieto ziņu vai atbild uz klasesbiedru ziņām. Tas ļauj izveidot diskusiju forumu sadarbībai un
prāta vētrai. Tā kā tika atlasīta “1. nedēļa”, šajā modulī tiek uzdots jautājums.
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Visi klases materiāli tiks kopīgoti klasē. Skolēni var tiem piekļūt, kad nepieciešams.
Izvēlieties saistīto moduli, lai pareizi klasificētu dokumentus.

Kā minēts iepriekš, šeit jūs varat savākt uzdotos darbus. Varat pievienot rubriku, kurā
skolēniem tiek norādīts, kā uzdevums tiks novērtēts.

Ieteikumi rīka izmantošanai mācību procesā
Veicināt un kontrolēt mācību procesu
Skolotāju loma tiešsaistes mācību vidē ir veicināt notiekošo procesu. Jūs varat pārskatīt
skolēnu ierakstus. Jūsu atsauksmes palīdzēs virzīt diskusiju.
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Rokasgrāmatas materiālus izstrādāja:

1. DAĻA: MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMI

1. NODAĻA. MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMI: DEFINĪCIJAS,
KLASIFIKĀCIJA, TEORIJAS
Disleksijas Asociācija - Bulgārija (DABG) – Bulgārija

2. NODAĻA: DISLEKSIJA — VISIZPLATĪTĀKAIS SPECIFISKAIS
MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMS
Klaipēdas Universitāte - Lietuva

3. NODAĻA. MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMU AGRĪNĀ NOTEIKŠANA
Latvijas speciālo pedagogu asociācija (LSpecPA) - Latvija

4. NODAĻA: SKOLĒNU AR MĀCĪBAS RAŽOJUMU MĀCĪŠANA
Zinātņu akadēmija (SAN) — Polija

2. DAĻA: TEHNOLOĢIJAS IZGLĪTĪBĀ
Amasjas Universitāte - Turcija
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