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Inženierzinības

Veido skolēnu izpratni par to, kā top cilvēkiem noderīgi inženiertehniski 
risinājumi, un rada inženiertehnisko problēmu risināšanas pieredzi.

Inženiertehniski risinājumi top, ievērojot šādu dizaina procesa posmu 
secību:

1.attēls

1.attēls no «Skola2030»



Kā organizēt darbu mācību stundās

• atbilstošu īpašu mācību uzdevumu uzdošana (skolēniem, kas īpaši
ieinteresējušies par kādu mācību priekšmetu, ieteikt gatavot referātus,
papildus meklēt literatūru, savus gala rezultātus ļaut klases priekšā
prezentēt)

• patstāvīgo darbu variantu praktizēšana, kas atšķiras grūtuma un
apjoma ziņā

• pēc pedagoģiskās palīdzības daudzuma diferencēti uzdevumi (visiem
skolēniem uzdevumi vienādi, bet dažiem ļauj izmantot atgādnes,
kalkulatorus utt.)

https://vecpiebalgasvsk.lv/metodiska-diena-diferenciacija/



SOLO taksonomija

SOLO taksonomija skolēna domāšanas 
dziļuma mērīšanai

Skolotājs ar SOLO modeļa palīdzību var 
analizēt skolēna snieguma līmeni. 
Modelis dod skolotājiem iespēju lietot 
vienus un tos pašus terminus, lai 
aprakstītu novēroto skolēnu sniegumu 
noteiktā laikā vai satura tematā. 



Personalizācija, diferenciācija un 
individualizācija

Personalizācija Diferenciācija Individualizācija



Piemēri

Papīra raķete - https://ieej.lv/tVYMf

https://ieej.lv/tVYMf


Piemēri

Vēja dzirnaviņas - https://ieej.lv/rbd4I

https://ieej.lv/rbd4I


Piemēri

Izpletnis - https://ieej.lv/fqhpq



Vērtēšanas process, iekļaujot skolēnu

I. Pamatnosacījumi no skolotāja puses
I. Darba izpilde laikā
II.Darbspējīga inženiertehniskā risinājuma izveide
III.Darba pieraksti/plānošana  

II. Skolēnu izvēlēti papildu kritēriji
I. Inženiertehniskā risinājuma izskats
II.Sadarbošanās
III.Prezentācijas spējas

III.Skolēnu objektīvs pašvērtējums 

IV.Skolēnu objektīvs klases biedru novērtējums



Tēmas noslēguma inženiertehniskā risinājuma 
izvēle I
• Darbs notiek pāros

• Skolotājs piedāvā dažādus variantus inženiertehniskajiem risinājumiem 
(gan no skola2030, gan no dažādiem interneta resursiem)

• Skolēni izvēlas kādu no piedāvātajiem inženiertehnisko risinājumu veidiem, 
kā arī tiek dota iespēja izdomāt pašiem savu risinājumu

• Piemērs: 

Tēma- kā izmanto šķidrumus un gāzes?

Skolotāja piedāvātie varianti- vēja dzirnavas, dzīvnieku dzirdītava, ar balonu 
darbināma raķete.

Skolēnu izdomātie varianti: ar balonu darbināma mašīna, gaisa balons, raķete 
ar etiķa/sodas dzinēju, ūdens dzirnavas, dažādi raķešu palaišanas veidi



Tēmas noslēguma inženiertehniskā risinājuma 
izvēle II

• Viena mācību stunda tiek atvēlēta informācijas/ideju meklēšanai, 

risinājuma plānošanai. Skolēni tiek aicināti izmantot arī savas angļu 

valodas zināšanas, lai atrastu plašāku informāciju.

• Kopā ar skolotāju tiek pārrunāts plānotais risinājums, tiek sniegti 

padomi un papildu idejas. Tiek izvērtēts, vai ar izvēlēto risinājumu 

spēs izveidot mācību stundas laikā, saprot, vai ir nepieciešami kādi 

materiāli no mājām, vai ir jāveic kādas sagataves. 



Atgriezeniskā saite

Kā un kādu ikdienā novērojamu procesu jūs modelētu kā inženierzinību 
praktisko darbu?


