
 

  

 

AbleWithTechTools 

Virtuālās realitātes resursu attīstīšana, iepazīstinot ar tehnoloģiju 

rīkiem topošos speciālās izglītības skolotājus to izmantošanai 

darbā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem 

Pirmais sasniedzamais rezultāts 
ir gatavs 

Pirmais sasniedzamais rezultāts (IO 1) ir ‘Augstākās 

izglītības mācību programma par atbalsta tehnoloģiju 

izmantošanu speciālajā izglītībā.’  Çanakkale Onsekiz Mart 

Universitāte (COMU) koordinēja mācību satura izstrādes 

procesu. Maķedonijas Universitāte, Latvijas Universitāte, 

Sociālo zinātņu Universitāte, Robotikas skola un NARA 

izglītojošās tehnoloģijas ir devušas nozīmīgu ieguldījumu IO 

1 izstrādē.  

Pēc šī apmācības procesa tiek sagaidīts, ka dalībnieki: 

• Apgūs  kā skolēni ar AST atšķiras sociālajā 

mijiedarbībā. 

• Uzzinās par skolēnu ar AST valodas un 

komunikācijas prasmēm. 

• Uzzinās vairāk par skolēnu ar AST uzvedības 

modeļiem. 

• Uzzinās, kā novērtēt skolēnu, pirms izvēlēties 

atbilstošu atbalsta tehnoloģijas rīku. 

• Uzzinās, kā iespējams izmantot atbalsta 

tehnoloģijas, lai varētu mācīt skolēniem un 

kolēģiem, kā tās lietot. 

• Spēs noteikt, vai atbalsta tehnoloģiju rīki tiek 

izmantoti tam paredzētajam mērķim. 

• Uzzinās par vadlīnijām, kas tiek izmantotas 

darbā ar bērniem ar AST. 

• Uzzinās vairāk par pierādījumos balstītu 

praksi par atbalsta tehnoloģiju izmantošanu. 

Mācību programma ir veidota darbam ar bērniem ar 

AST. Programma ir izstrādāta 14 nedēļām, un tā dod 

iespēju speciālās izglītības iestādēm un pieaugušo 

izglītības centriem pieteikties mācību programmām. 

Programma sastāv no pierādījumos balstītas prakses, 

dažādām stratēģijām, metodēm, pedagoģiskām 

pieejām un didaktiskajiem principiem. 
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Sveicināti !  

Laipni lūdzam projekta 

"Virtuālās realitātes resursu 

attīstīšana, iepazīstinot ar 

tehnoloģiju rīkiem topošos 

speciālās izglītības skolotājus 

to izmantošanai darbā ar 

bērniem ar autiskā spektra 

traucējumiem " otrajā 

informatīvajā izdevumā.”  

(ABLEWITHTECHTOOLS).  

Šajā informatīvajā izdevumā 

mēs iepazīstināsim ar projektu 

un sniegsim informāciju par 

projekta aktivitātēm un 

partneriestādēm. 

Projektu 

ABLEWITHTECHTOOLS 

atbalsta Eiropas Komisija, un 

to līdzfinansē Erasmus + 

programma, Pamatdarbība Nr. 

203: Stratēģiska partnerība 

jauninājumiem augstākās 

izglītības jomā. 

Call: 2019 
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Sākotnēji bija plānots, ka sanāksme notiks Rīgā, tomēr 

COVID-19 dēļ sanāksme notika tiešsaistē, kuru koordinēja 

Latvijas Universitāte. Visi partneri piedalījās sanāksmē. 

Partneri runāja par scenārijiem, kurus sagatavos NARA, 

un prezentācija par VR saturu tiks kopīgota ar partneriem. 

Atbalsta tehnoloģijas var definēt kā objektus, rīkus, 

vizuālos stimulus un produktus ar attūstītu tehnoloģiju, ko 

izmanto, lai attīstītu, uzturētu un palielinātu personu ar 

attīstības traucējumiem funkcionālās prasmes (Michel, 

2004; Çuhadar, 2008). 

 

 

Projekts ar nosaukumu “Izstrādāt jaunu programmatūru 

bērnu ar AST psihomotorikas pārveidei” (2020-1-TR01-

KA205-081611) tiek īstenots ar ERASMUS + jaunatnes 

programmas KA2 Stratēģiskās partnerības 2020 / R1 

atbalstu, kuru koordinē Çanakkale Onsekiz Mart 

Universitāte. 

Projekta ietvaros 2 gadu garumā tiks izmantotas 

aplikācijas tehnoloģiju lietojumprogrammas, kas ir 

interesants un efektīvs mācīšanās veids bērniem ar AST, 

salīdzinot ar tradicionālās izglītības metodēm. Šajā 

kontekstā Speciālās izglītības universitātes eksperti no 

Turcijas, Bulgārijas un Ziemeļmaķedonijas 

 

  Projekta 

kopsavilkums 

Šī projekta uzmanības centrā ir 

skolēni ar autiskā spektra 

traucējumiem (AST), kas 

saskaras ar sociālās 

komunikācijas, mijiedarbības, 

uzvedības atkārtošanas 

grūtībām, aizkavētu runas 

attīstību, problēmām ar acu 

kontaktu, argumentāciju, 

atšķirīgu uztveri, kas traucē šiem 

bērniem sasiegt tādus pašus 

mācību rezultātus kā citiem 

skolēniem.  

Tehnoloģijām, kas īpaši 

izstrādātas, lai atvieglotu 

audzēkņu ar AST sociālos un 

komunikatīvos izaicinājumus, ir 

liela nozīme mācību šķēršļu 

mazināšanā. 

Zināšanas par šo atbalsta 

tehnoloģiju izmantošanu 

skolēniem ar AST nodrošinās 

topošajiem speciālās izglītības 

skolotājiem iespēju uzlabot gan 

viņu mācīšanas, gan tehnoloģiju 

prasmes. Tas viņiem ļaus 

atvieglot šo skolēnu mācību 

procesus. 

Topošajiem speciālās izglītības 

skolotājiem ir nepieciešama 

mācību programma, kas atbilstu 

skolēnu ar AST sociālajām un 

komunikatīvajām vajadzībām un 

koncentrējas uz piemērotas 

tehnoloģijas izvēli un 

izmantošanu, kā arī skolotāji 

spēs novērtēt tās efektivitāti.  

Projekta ietvaros veiktais 

pētījums atklāja nepieciešamību 

realizēt mācības kursu, kas 

sniegtu minētās nepieciešamās 

zināšanas. Kursa pasniegšanas 

laikā tiks izmantoti mācību 

materiāli, kas sastāv no mācību 

programmas moduļiem un VR 

resursiem. 

 

Skolotājiem būtu jānoskaidro, kuras atbalsta tehnoloģijas 

atsaucas uz instrukcijām vai iejaukšanās ir galvenā iezīme, kas 

atbalsta mērķa sasniegšanu skolēniem ar AST. Tāpēc skolotāji 

koncentrējas uz mērķtiecīgām prasmēm un uzvedību un uz to, 

kā šīs prasmes un uzvedību var iegūt, izmantojot pieejamo 

atbalsta tehnolopģiju rīku vai lietojumprogrammu. Projekts 

nodrošinās skolotājiem atbalsta tehnoloģijas. 

 

 

 

 

dalīsies savās zināšanās un pieredzē par psihomotoriskās 

pārveides vingrinājumu īstenošanu savā valstī, un šī informācija 

tiks izmantota kā pamats nepieciešamās programmatūras 

izstrādei. 

Projekta mērķa grupas ir speciālās izglītības pedagogi un citi 

profesionāļi, speciālās izglītības un psiholoģijas studenti un 

bērni ar AST. Projekta laikā kopumā trijās valstīs notiks 6 

konferences un 3 starptautiskas sanāksmes, 300 profesionāļi un 

topošie eksperti tiks informēti un apmācīti par programmatūras 

lietošanu, un 75 no viņiem savās iestādēs būs pieejami 

programmatūras komplekti. 

Otrā tiešsaistes sanāksme  
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Vēl kāds projekts par Autiskā spektra traucējumiem, kurā piedalās 
Çanakkale Onsekiz Mart Universitāte 

 

Kick-off Meeting 



 

  

Autiskā spektra traucējumu ārstēšanas modelis  

 
Virtuālās realitātes 
priekšrocības 
darbā ar cilvēkiem 
ar AST 
 
Pēdējo divu desmitgažu laikā 

pētījumos liela uzmanība tiek 

pievērsta virtuālās realitātes (VR) 

tehnoloģiju izmantošanai bērnu ar 

AST mācību procesā. Tehnoloģiju 

izmantošana ļauj „reālajā pasaulē” 

mācīt sociālās prasmes virtuālā 

vidē kontrolētā, atkārtojamā un 

drošā veidā. 

 

Pētījumi parāda kā sociālo 

scenāriju individualizēšana, 

izmēģināšana un atkārtošana 

dažādos kontekstos, kā arī virtuālā 

vidē apgūtas sociālās prasmes 

iespējams vispārīnāt un izmantot 

ikdienas dzīvē (Didehbani, 2016; 

Parsons & Cobb,2011;  Tzanavari, 

2015). 

 

Turklāt, izmantojot šo tehnoloģiju 

potenciālu atbalstīt bērnu, 

jauniešu un pieaugušo ar AST 

mācīšanos, ir jāņem vērā dažādas 

citas pieejas, kuras īstenos 

profesionāļi, skolotāji un terapeiti. 

Tam jābūt instrumentam, kas 

palīdz viņiem atvieglot dzīvi.1 

                            

Visaptverošs jaunākā AST ārstēšanas modeļa pārskats 

ir izklāstīts ziņojumā  - Visaptverošu ārstēšanas modeļu 

novērtējums personām ar AST. Skolēni ar AST var tikt 

klasificēti četrās dimensijās, kas ir kopīgi mācību 

rezultāti, kopīgas mācīšanās iezīmes, pielietojumu 

kategorijas un pielietojumi (Coppin, 2018). 

Tehnoloģijas var ierobežot bērnu ar AST sociālo atstumtību 

Roboti var būt kā atalgojuma un motivācijas sistēma 

bērniem ar AST. Viņi var novirzīt bērna uzmanību uz 

sociāli nozīmīgām situācijas pazīmēm un veidot 

smadzeņu sociālo atbildes reakciju. Roboti var būt 

noderīgi arī sensoro grūtību risināšanā. Bērni ar AST 

bieži jūtas nomākti vai satraukti skaļas mūzikas, spilgtu 

gaismu vai spēcīgu smaržu klātbūtnē. Mijiedarbība ar 

robotiem, kas nodrošina rūpīgi kalibrētus stimulus un 

reālā laikā pielāgojas bērna reakcijām, varētu palīdzēt 

bērniem ar AST iemācīties tikt galā ar šāda veida 

grūtībām. 

Neiro attēlveidošanas tehnoloģija, kas ļauj zinātniekiem izpētīt ar uzvedību 

saistīto nervu darbību, var sniegt ieskatu, kā palīdzēt bērniem ar AST 

regulēt viņu jūtas un domas. Šī tehnoloģija ir parādījusi, ka sociālā 

atstumtība ir sāpīga cilvēkiem gan ar, gan bez AST, taču atšķirīgu iemeslu 

dēļ. 

 

Ļoti bieži tiek runāts par to, kā tehnoloģijas mūs atrauj no apkārtējās vides. 

Bet tās var arī palīdzēt bērniem sazināties savā starpā, spēt labāk par sevi 

pastāvēt un atbalstīt viņu lēmumu pieņemšanu un neatkarību.  Tā kā 

tehnoloģijas ir būtisks līdzeklis atstumtības novēršanai un izpratnes 

veicināšanai, tās palīdz mums visiem attīstīt cilvēcību.2 

 

 

                            

Skolotāji un eksperti var sekot šādām dimensijām, lai 

izlemtu, kuras kategorijas ir atbilstošas; tomēr ir svarīgi 

zināt, ka visi skolēni ir atšķirīgi un unikāli. Par metožu, 

paņēmienu un lietojumu izvēli jāizlemj, ņemot vērā 

skolēna mācību vajadzības. 
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Kas ir Virtuālā 
realitāte? 

Virtuālā realitāte (VR) attiecas 

uz datora radītu simulāciju, kurā 

persona var mijiedarboties 

mākslīgā trīsdimensiju vidē, 

izmantojot īpašas elektroniskas 

ierīces, piemēram, īpašas 

brilles ar ekrānu vai cimdus, 

kas aprīkoti ar sensoriem. 

Imitētajā mākslīgajā vidē 

lietotājs var izpētīt dažādus 

priekšmetus un procesus, kādi 

tie varētu būt reālajā pasaulē 

(Seth, 2018). 

 

Atšķirībā no tradicionālās vides, 

VR nodrošina lietotājam 

augstas izšķirtspējas pieredzi. 

Tā vietā, lai apskatītu ekrānu 

savā priekšā, skolēni tiek 

nogādāti virtuālā vidē un ir 

spējīgi mijiedarboties ar 3D vidi. 

Stimulējot pēc iespējas vairāk 

maņu, piemēram, redzi, dzirdi, 

tausti, pat ožu, dators tiek 

pārveidots par robežu šajā 

mākslīgajā pasaulē. Vienīgie 

ierobežojumi gandrīz reālai VR 

pieredzei ir satura pieejamība 

un lēta skaitļošanas jauda 

(Bardi, 2019). 
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Trešā tiešsaistes sanāksme 
 

 

 

2020. gada 20. jūlijā notika trešā tiešsaistes sanāksme, kurā piedalījās visi projekta partneri, to koordinēja Düzce 

Universitāte, bet iešsaistes sanāksmi vadīja asociētais profesors Dr. Feyzullah Şahin.  

Sanāksmē partneri pārskatīja izstrādātās mācību programmas daļas, un savā starpā dalījās mācību stundu plānos (moduļos). 

Emre Çelik (Nara EdTech) uzstājās ar prezentāciju par virtuālās realitātes vidi. Asoc.prof. Dr. Feyzullah Şahin ieteica 

nodarbību plānus pabeigt līdz septembra vidum, lai neatpaliktu no grafika. Emanuele Micheli (Robotikas skola) sniedza 

informāciju par projekta aktivitāšu kvalitātes pārbaudēm. Aleksandra Konopka (SAN) lūdza partnerus atbalstīt projekta sociālo 

tīklu lapas. 

Çanakkale Onsekiz Mart Universitāte sniedza informāciju par IO 1 un ar projekta partneriem vienojās, ka katrs sagatavos 

nodarbību plānus. Projekta mājas lapa un pirmais elektroniskais ziņu izdevums tika tulkotas vairākās valodās. Šis process 

devis iespēju izplatīt projekta aktivitātes. 

Kvalitātes vadība un kvalitātes novērtēšana arī tika apspriesti partneru starpā. Ir redzams, ka projekta aktivitātes tiek 

veiksmīgi īstenotas. 

Partneri pārrunāja arī Turcijas Nacionālās aģentūras jaunākos noteikumus. Partneri nolēma turpināt organizēt sanāksmes 

tiešsaistē un organizēt izplatīšanas pasākumus saskaņā ar Covid-19 pandēmijas situāciju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešajā starptautiskajā inženierzinātņu mācību tehnoloģiskajā simpozijā, kas notika tiešsaistē no 17. līdz 18. septembrim, 

tika prezentēta publikācija ar nosaukumu “Augsto tehnoloģiju izmantošana bērnu ar AST izglītošanā: virtuālā realitāte” un 

tika izveidota projekta “Virtuālās realitātes resursu izstrāde, iepazīstinot topošos speciālās izglītības skolotājus ar 

tehnoloģiju rīkiem, kas paredzēti darbā ar bērniem ar AST” komanda. 

 

Turklāt par projektu tika informēti 53 skolotāji, kas strādāja Düzce provinces Nacionālās izglītības direktorātā.  

EYE ON IT 

Virtuālās realitātes 
priekšrocības 
izglītībā 

 

1. Viegla piekļuve 

 

2. Pārkāpj fizikas likumus 

 

3. Spēliskošana 

 

4. Tūlītēja iesaiste 

 

5. Valodu iespējas 

 

6. Veicina pieredzi 

 

7. Attālināta klātbūtne 

 

8. Padara “neiespējamo iespējamu” 

 

9. VR satura izveide 

 

10. Globāla teleportācija 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABLEWITHTECHTOOLS   2. IZDEVUMS   Septembris 2020 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī prezentācija atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nav atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas 

izmantošanu. 
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Paziņojums Facebook lapā saistībā ar AST un augstāko izglītību  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gaidāmie notikumi 

• Augstākās izglītības mācību nodarbību plānu izstrādāšana “Atbalsta tehnoloģijas bērniem 

ar AST” 

• Ceturtā starptautiskā projekta sanāksme 

 

Atsauces 
1 https://psious.com/the-benefits-of-virtual-reality-applied-to-people-with-autism/ 
2 https://www.spectrumnews.org/opinion/viewpoint/technology-can-curb-social-exclusion-children-autism/  

facebook.com/ablewithtechtools 

https://psious.com/the-benefits-of-virtual-reality-applied-to-people-with-autism/
https://www.spectrumnews.org/opinion/viewpoint/technology-can-curb-social-exclusion-children-autism/

