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1 Programmēšanas nozīme 

 

 

Mūsdienu dzīve nav iedomājama bez datoriem. Tālruņi, televīzija, mājas 

automatizācija, viedās pilsētas - tas viss saistīts ar datoru lietošanu. Milzīgais tehnoloģiskais 

progress ir ietekmējis situāciju, kurā informācijas tehnoloģijas un jo īpaši programmēšana kļūst 

par 21. gadsimta galveno kompetenci. Mūsdienās digitalizācija un tehnoloģiju attīstība padara 

programmēšanas valodu par saziņas valodu. Mums jāapzinās, ka bērni, kuri šobrīd tiek uzņemti 

skolā, nākotnē apgūs profesijas, kas vēl nepastāv, un vienīgais, ko mēs varam teikt par šīm 

darba vietām ir tas, ka tās balstīsies uz tehnoloģijām. 

Lai sasniegtu konkurētspēju un taustāmu izaugsmi, ir nepieciešams izglītot cilvēkus 

nākotnes visprasīgākajā nozarē - informācijas tehnoloģijās. Visas nozares, kuras mēs zinām, 

pakāpeniski būs saistītas ar šo programmu lietošanu. Nākotnes cilvēks bez atbilstošām 

zināšanām šajā jomā būs atkarīgs no tiem, kam būs šīs zināšanas. Īpaši skolotājiem to ieviešana 

būs ieguvums: pamatprasmei digitālajā laikmetā jāietver izpratne par programmēšanu un 

būtisku kompetenču attīstīšanu skaitļošanas domāšanā, piemēram, problēmu risināšanu, 

sadarbību un analītiskās prasmes. 

Algoritmi un programmēšana var bagātināt ne tikai digitālo kompetenču izglītību, bet 

arī uzlabot tādas garīgās izpausmes kā iztēle, radošums un kritiskā domāšana. Tas ir arī svarīgs 

veids, kā mācīt komandas darbu un veidot studentu pārliecību par personīgo kontroli saistībā ar 

pašmācīšanos. Rezultātā programmēšana varētu būt saikne integrētās mācīšanas organizēšanā 

- priekšmetu un starppriekšmetu apguvē, kā arī svarīgs līdzeklis tiem studentiem, kuriem  

mācīties skolā ir svarīgi. 

Programmēšanas spējas ir atzinušas Eiropas iestādes. Šīs prasmes attīstīšana ir viena no 

pamatprasmju attīstības prasībām. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība ir būtiski 

svarīga  Eiropas konkurētspējai mūsdienu globālajā ekonomikā, kuras ekonomika kļūst arvien 

Programmēšana ir nākotnes kompetence. Ar to jāsaprot, ka tā ir 

daudz vairāk nekā tikai programmas rakstīšana programmēšanas valodā. 

Tas ir process no problēmas identificēšanas līdz risinājumam un 

izstrādei, līdz programmēšanai un pareizības pārbaudei vai iespējamā 

uzlabojuma veikšanai, izmantojot pareizi izvēlētu lietojumprogrammu 

vai programmēšanas valodu. 
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digitālāka. IKT pieejamības, izmantošanas un kvalitātes uzlabošana ir viens no 11 kohēzijas 

politikas tematiskajiem mērķiem 2014. – 2020.gadam. Eiropas fondi ir jāuzskata ne tikai par 

finansiālu atbalstu, bet arī kā politikas instrumentu valsts iestāžu atbalstam, nosakot to stratēģiju 

un plānojot administratīvos un investīciju centienus. Lai pārliecinātos, ka ES investīcijas sniedz 

maksimālu efektu, dalībvalstīm un reģioniem, kas vēlas izmantot finansējumu ar IKT saistītiem 

projektiem, ir jāizveido stratēģiskā politikas sistēma digitālajai izaugsmei un nākamās paaudzes 

tīkla plāns. 

2 Partnervalstu piemēri 

 

 

Polijā studentu un skolotāju digitālo kompetenču attīstīšana ir viens no galvenajiem 

virzieniem valsts izglītības politikas īstenošanā (papildus drošai un atbildīgai tīklā pieejamo 

resursu izmantošanai). Saskaņā ar jauno pamatprogrammu no 2017. gada 1. septembra 

programmēšana ir pastāvīgs izglītības elements sākot ar pamatskolas pirmo klasi. Gan Izglītības 

likums, gan datorzinātņu priekšmeta pamatprogramma paredz skolas aktivitātes, lai attīstītu 

skolēnu prasmes efektīvi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 

Turklāt valstī ir daudz iniciatīvu. Viena no tām ir konkurss "Jaunais gads ar 

programmēšanu". Programmēšanas apguvi veicina Digitalizācijas ministrija. Tā kā ir svarīgi, 

lai tiktu iekļautas ne tikai lielās pilsētas, ministrija ir izveidojusi 16 Jauno programmētāju 

klubus vietās, kur šāda veida nodarbību piedāvājums nav tik bagāts kā lielajās pilsētās. Jauno 

programmētāju klubi ir semināru vietas, kur tiek organizētas bezmaksas programmēšanas 

nodarbības. Interesanta iniciatīva ir FRSE mobilais izglītības centrs (MCE) - moderna mācību 

platforma un mācību telpa skolotājiem, kuri tiek uzaicināti piedalīties virtuālajā mācīšanās 

pasaulē. Cita starpā, MCE palīdz apgūt programmēšanas pamatus. 

Itālijas Izglītības ministrija ir atbalstījusi projektus tehnoloģiju ieviešanai klasē un to 

integrēšanu ar tradicionālajiem resursiem (interaktīvo multimediju tāfeļu izplatīšanas plāns - 

LIM-Cl @ ssi projekts 2.0, iTEC ceļš ...). Mērķi ir izplatīt zināšanas par jauniem mācību un 

Stāvoklis partnervalstīs ir atšķirīgs, bet katrā valsts 

izglītības iestādē saprot, ka IKT kompetencei ir starpdisciplinārs 

statuss, kas nozīmē, ka ir nepieciešmība to ieviest mācību 

programmās. 
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apmācības modeļiem, sagatavot skolas vadlīnijas jaunu metožu ieviešanai un uzvarēt plašo 

pretošanos to izmantošanai, veicinot interaktivitāti starp skolotājiem un skolēniem. 

Labās prakses piemērs ir Itālijas 2018. gada oktobra PROGRAMMĒŠANAS  NEDĒĻA 

VISIEM, kuras laikā tiek organizēti vairāk nekā 20 000 pasākumu (vairāk nekā jebkurā citā 

Eiropas valstī) + Urbino universitātes “Carlo Bo”  rīkotais codenanoMOOC, kas atrodas  

Emīlijas-Romanjas reģionā. 

Latvijā 2015. gadā, lai attīstītu skolēnu IKT prasmes, tika ieviests jauns mācību 

priekšmets “Datorzinātne” un tika uzsākts datorprasmju izmēģinājuma projekts, iesaistot vairāk 

nekā 150 skolas. Digitālā kompetence ir viens no kompetenču apmācības jaunā satura 

pamatiem. Datorprasmju apguvi skolās sāka mācīt no 1. klases (7 gadus veci bērni). Tās saturs 

atbilst datoru nozares attīstības tendencēm, kas veicina izglītojamā zināšanu attīstību un 

datorzinātņu praktisko iemaņu (kompetenču) attīstību, kas nepieciešamas dažādās dzīves 

situācijās, lai iegūtu, apstrādātu, analizētu un attīstītu informāciju, kā arī efektīvu informācijas 

un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Kopš 7 gadu vecuma skolēni apgūst 

algoritmus, risina uzdevumus, balstoties uz loģisko domāšanu. Pamatskolā skolēni apgūst 

Scratch vizuālās programmēšanas vidi un tekstuālās programmēšanas valodas. Pamatskolas 

pēdējos gados 50% no datora satura ir algoritma uzdevumi un programmēšana. 

Skolotāju aptaujas dati liecina, ka vairāk nekā 4/5 skolotāju izmēģinājuma projektu 

novērtēja pozitīvi. Īpaši svarīgi, lai skolotāji redz lielu datorzinātņu ieguvumu citu mācību 

priekšmetu apguvē - vairāk nekā puse uzskata, ka datorzinātnes palīdz skolēniem veiksmīgāk 

apgūt citus priekšmetus. 

Šādi pieredzes piemēri ir 2015. - 2018. gada Datoru pilotprojekts, kurā piedalījās 150 

skolas, Eiropas programmēšanas nedēļa 2018. gada oktobrī, Latvijas skolēnu dalība Eiropas un 

pasaules informātikas (programmēšanas) olimpiādēs, kur Latvijas skolēniem 2018. gadā tika 

piešķirtas 3 bronzas medaļas. 

Rumānijai 2000. gads bija laiks, kad Rumānijas Izglītības ministrijas  pirmā stratēģija 

bija izstrādāt  sākotnējās un tālākizglītības sistēmu skolotājiem un vadītājiem 

pirmsuniversitātes izglītībā. Pastāvīgā mācībspēku apmācība galvenokārt tiek sasniegta ar 

profesionālo attīstību un pārveidošanu. Mācību personāla tālākizglītības programmas, ieskaitot 

IKT, tiek organizētas modulāri. Nepārtraukta apmācība nodrošina skolotāju kompetenču 

atjaunināšanu un attīstību, ieskaitot jaunu kompetenču iegūšanu, atbilstoši izglītības vajadzību 
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un izglītības programmas attīstībai, kā arī prasībām, kas saistītas ar mācībspēku kompetenču 

pielāgošanu izglītības strukturālām izmaiņām vai procesiem. 

Viena no Rumānijas iniciatīvas paraugiem ir “Hour of Code” (“Programmēšanas 

stunda”), kas ir iespējama, pateicoties ADFABER atbalstam - vienīgajai Rumānijas NVO, kas 

ar tehnoloģiju palīdzību veicina kopienas attīstību un sociālās pārmaiņas. “Hour of Code” ir 

ievads tehnoloģijās un programmēšanā. Atbalsta saņēmēji ir studenti, un ikviens interesents. 

Programmēšanas pamatus var apgūt ikviens, pat iesācējs. 

3 Rekomendācijas politikas veidotājiem 

 

 

Skolotāju un skolēnu kompetences attīstības jomā tiek ieteiktas šādas aktivitātes: 

 uzskatīt algoritmus un programmēšanu par mūsdienu cilvēka ceturto kompetenci 

papildus lasīšanai, rakstīšanai un aprēķināšanai 

 pielāgot programmēšanas definīciju, kas ir saprotama sākumskolas skolotājiem un 

skolēniem, pateicoties kurai izstrādāta metodika programmēšanas zinātnes ieviešanai 

skolās, kā arī iedalīt mācību procesu pamata un pedagoģiskos posmos pēc būtības.  

 izmantot atsauces standartu mācību telpu aprīkošanai ar datoru:  

o atsauces lietojumprogrammas (bezsaistē un tiešsaistē) 

o atsauces skolotāju apmācības kursi  

o atsauces uzdevumi / scenāriji 

 digitālo kompetenču attīstīšanu un skolotāju un skolēnu atbilstošu apmācību, kuras 

rezultātā tiek sasniegti konkrēti apmācību mērķi, un tajā pašā laikā tās ir visu skolēnu 

aktivitāšu rezultāts gan skolā, gan ārpus skolas 

 digitālo kompetenču un apmācības attīstīšana, ieskaitot tādas darbības kā sadarbību 

grupā - īpašu uzsvaru liekot uz manuālām un motorikas darbībām, ieskaitot 

programmēšanas apgūšanu 

Divu gadu darbs CodeIT projektā parāda, ka šobrīd viens no 

vissvarīgākajiem mūsdienu skolu izaicinājumiem ir ieviest 

programmēšanas pamatus skolas mācību uzsākšanas sākumā un tam 

atbilstošu skolotāju izglītību un apmācību. 
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 izmantot attiecīgi atlasītus līdzekļus, lai iemācītos programmēšanas pamatus, ieskaitot 

sensorās motorikas klasēs 

 pieredzēt un eksperimentēt ar mācību līdzekļu izmantošanu dažādos priekšmetos, 

ieskaitot mūziku, dabas zinības un valodas 

 attīstīt digitālās kompetences un problēmapmācību, risinot teorētiskas (atbilstoši 

bērniem) un praktiskas problēmas, izmantojot matemātikas pamatus un algoritmus, kuru 

pamatā ir bērna kritiskā domāšana 

 digitālā satura, mācību mērķu, izglītojošo spēļu, alternatīvās realitātes spēļu, digitālu 

platformu izmantošanas nodrošināšana  

 nodrošināt, ka iepriekšminētie rīki ir sistemātiskas un epizodiskas pieredzes instrumenti. 

 


