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KOPSAVILKUMS 

 

Tehnoloģijas instrumenti īpašām vajadzībām attiecas uz ierīcēm 
vai sistēmām, kas palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
saglabāt vai uzlabot autonomiju, pašpaļāvību un labsajūtu. Šie 
rīki aptver plašu īpašo vajadzību diapazonu, kas saistīts ar 
sociāliem, uzvedības, kognitīviem, uztveres vai fiziskiem 
apstākļiem. 

Skolēniem ar autiskā spektra traucējumiem parasti ir grūtības ar
 sociālo saziņu un mijiedarbību, atkārtotu uzvedību, aizkavētu  

runas attīstību, acu kontakta veidošanu, argumentāciju, uzskatu 

un orientācijas diferencēšanu, kas liedz viņiem veikt 
akadēmiskos uzdevumus tādā pašā veidā kā citiem skolēniem.  

Tehnoloģijas, kas īpaši izstrādātas, lai atvieglotu skolēnu ar AST 
sociālos un komunikācijas izaicinājumus, ir nozīmīgas, lai 
mazinātu mācību šķēršļus. 

Zināšanu iegūšana par to, kā izmantot šīs atbalsta tehnoloģijas 
skolēniem ar  AST sniegs iespēju speciālās izglītības studentiem 
uzlabot gan mācīšanas, gan tehnoloģiju prasmes.  

Šis dokuments ir sagatavots kā augstākās izglītības mācību 
programma “Ievads tehnoloģiju rīkos, lai uzlabotu sociālās un 
komunikācijas prasmes skolēniem ar AST”.  

Mācību programmā ir trīs sadaļas. Pirmajā sadaļā sniegta 
vispārīga informācija par autiskā spektra traucējumiem – 
sociālajiem un komunikācijas izaicinājumiem, atbalsta 
tehnoloģiju rīkiem un to klasifikāciju, programmas mērķi, 
jēdzieniem, atslēgvārdiem, terminoloģiju, piemēriem uz 
pierādījumiem balstītās intervencēs, lai atbalstītu skolēnus ar 
AST.   

Otrajā sadaļā iekļauts papildus ziņojums par VR izmantošanu 
augstākajā izglītībā.  

Trešajā sadaļā sniegta informācija par mācību programmas 
sastāvdaļām, tas ir, saturu, vienībām, mācību priekšmetiem, 
mācību rezultātiem (SR), mācīšanas un mācīšanās procesu, 
mācību materiāliem un novērtēšanas metodēm. 

Ceturtajā sadaļā kā moduļi ir iekļauti mācību plāni. Visbeidzot, 

piektajā sadaļā var atrast atsauces.  

 

 

VAI TU ZINĀJI?  

 

Autiskā spektra traucējumi nav 

ārstējami, tāpēc indivīda un 

ģimenes nepārtraukts atbalsts 

nepieciešams visu mūžu 

(Sussman et al., 2015). 

 

  

 

Metodika 

Procesa sākumā partneru organizācijas locekļi, izmantojot e-pastu, sniedza informāciju un 

plānoja darbības, lai sagatavotu 1. ziņojumu “Autiskā spektra traucējumi – sociālie un 

komunikācijas izaicinājumi”.  

Tika rīkota Skype sanāksme, lai izlemtu un vienotos par šī dokumenta saturu. Visi konsorcija 

locekļi piekrita ziņojuma veidnei, ko piedāvāja NARA ED-TECH, pēc tam, kad bija veiktas 

dažas izmaiņas ziņojuma virsrakstos.  



Atklāšanas sanāksmē, kas notika Dizdžē, partneri dalījās savos ziņojumos un pārskatīja to 

saturu. Sanāksmē tika ieplānots arī 2. ziņojuma “Atbalsta tehnoloģiju rīki bērniem ar autiskā 

spektra traucējumiem” sagatavošanas process.  

Pēc atklāšanas sanāksmes notika vēl viena Skype sanāksme, lai uzraudzītu procesu, un 

katrs partneris sagatavoja 2. ziņojumu un augšupielādēja 

to mākoņdatošanas platformā, lai veiktu arhivēšanu un 

koplietošanu.  

 DIZDŽES UNIVERSITĀTE apvienoja visus ziņojumus 

vienā un NARA-ED-TECH pabeidza šo ziņojumu, 

iekļaujot nepieciešamos tulkojumus, vienošanās un 

grafisko dizainu.  

 NARA-ED-TECH sagatavoja papildinošu ziņojumu, 

kurā tika sniegta informācija par virtuālās realitātes 

izmantošanu augstākajā izglītībā procesa laikā.  

ČANAKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITĀTE 

sagatavoja mācību programmas saturu, balstoties uz 

provizoriskajiem ziņojumiem.  

Pēc tam notika tiešsaistes sanāksme, kurā visi partneri 

sniedza atsauksmes, tika veiktas nepieciešamās 

izmaiņas un sākās nodarbību plāna sagatavošanas 

process. Katra partneriestāde sagatavoja divus vai trīs 

nodarbību plānus. Ar šo tika pabeigta modulārās mācību 

programmas sagatavošana.  

NARA ED-TECH veica nepieciešamo dokumenta 

sakārtošanu, īstenoja grafisko dizainu un pilnveidoja 

mācību programmu.  

COVID-19 pandēmijas dēļ nebija iespējams organizēt 

starpvalstu projektu sanāksmes. Tā kā partneriestāžu / 

organizāciju pārstāvji nesadarbojās klātienē, tiešsaistes 

sanāksmju biežums palielinājās. Šajā globālajā krīzē tiešsaistes risinājumi kļuva īpaši 

būtiski.  

 

 

 

 

 

 

 



IEVADS  

Kāpēc integrēt atbalsta tehnoloģijas speciālajā izglītībā?  

Tehnoloģiju atbalstītas instrukcijas vai intervences saistītas ar tādām instrukcijām vai 

intervencēm, kurās tehnoloģija ir galvenā pazīme, kas atbalsta izglītojamā mērķa 

sasniegšanu.  

Skolotāji un praktiķi koncentrējas uz mērķtiecīgām prasmēm un  uzvedību un to, kā šīs 

prasmes / uzvedību var apgūt, izmantojot pieejamu tehnoloģijas rīku vai lietojumprogrammu.  

Tehnoloģija var palielināt neatkarību, jo tā ļauj izglītojamajiem strādāt savā tempā, izpratnes 

līmenī, atkārtot mācības, līdz tiek sasniegta meistarība, kā arī samazina sociālās prasības 

un nodrošina saziņas sistēmu.  

Arī bērni ar īpašām vajadzībām var gūt labumu no tehnoloģiju rīkiem, mācoties. Ir labi 

piemēri, ka šīs intervences paātrina skolēnu mācīšanos. Viņi var koncentrēties uz to, kā 

vieglāk izpildīt uzdevumu, kā arī, apiet grūtības, izmantojot šos rīkus. Piemēram, bērns ar 

disleksiju var klausīties audiogrāmatu, gūt labumu no dzirdes izjūtas, kas funkcionē labāk un 

var vieglāk apgūt grāmatas saturu. Varam arī teikt, ka vizualizēt objektu dažiem bērniem ar 

īpašām vajadzībām var būt grūti. Zibkartīšu vai citu vizuālās saziņas rīku izmantošana var 

atvieglot viņu mācību procesu.  

Daudzi atbalsta tehnoloģiju rīki var palīdzēt bērniem ar autiskā spektra traucējumiem attīstīt 

savas komunikācijas un sociālās prasmes. Piemēram, ir zināms, ka daži skolotāji izmanto 

robotus vai virtuālās realitātes vidi, lai mācītu šiem bērniem šķērsot ielu, ievērojot satiksmes 

noteikumus.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SADAĻA – VISPĀRĒJS PĀRSKATS 

1.1. Autiskā spektra traucējumi, raksturojums, definīcijas, tipi, 

identifikācija un novērtējums 

Autsikā spektra traucējumi (AST) ir 

neiroattīstības traucējumi, kuru 

galvenie simptomi ir samazināta 

sociālā mijiedarbība un saziņa, 

ierobežota interese un atkārtota 

uzvedība (American Psychiatric 

Association, 2013). Tas ir stāvoklis, 

kurā simptomi parādās (vai tos 

uztver ģimene) trīs gadu vecumā 

(bez tā paredzot, ka traucējumu 

iepriekš nav). Iepriekšējos gados 

attīstības traucējumu definīcija tika 

izmantota arī indivīdiem ar AST. 

Pēdējos gados tas izteikts kā 

autiskā spektra traucējumi. 

Zināms, ka pirmie avoti par autisma 

uzvedības īpatnībām datēti ar 18. 

gadsimtu. Tiek uzskatīts, ka 

Šveices psihiatrs Eigēns Bleilers 

(Eugan Bleuler) pirmais izmantoja 

terminu autisms 1910. gados.  

Vārds autisms ir atvasināts no 

grieķu vārda “otos”, kas nozīmē 

“es” un “būtība”. Bleilers šo terminu 

lietoja, lai raksturotu bērnus, kur 

izolējas no ārpasaules (Diken, 

2015).  

Saskaņā ar Amerikas psihisko 

traucējumu diagnostikas un statistikas rokasgrāmatu (DSM-V), AST ir traucējumi mūža 

garumā, kas liecina par trūkumu dažādās sociālās saziņas un sociālās mijiedarbības formās, 

ar ierobežotiem, atkārtotiem uzvedības, interešu vai darbību moduļiem, un notiek agrīnā 

attīstības posmā (APA, 2013). Saskaņā ar profesoru Hivārdu (Heward) (2013), indivīdiem ar 

AST, kuriem ir progresīvi un komplicēti attīstības traucējumi, ir problēmas ar daudzu prasmju 

eksponēšanu uzmanības un motivācijas trūkuma dēļ. Tā kā nav piemērota atbalsta 

indivīdiem ar vieglām atbalsta vajadzībām, sociālās saziņas ierobežojumi rada būtiskus 

trūkumus. Indivīdiem ar AST ir grūti uzsākt sociālo mijiedarbību, tie var neatbilstoši reaģēt 

uz citu sabiedrības uzskatiem. Šos indivīdus neinteresē sociālās mijiedarbības iespējas.  



Indivīdiem novērotie ierobežotie un atkārtotie uzvedības modeļi dažādos gadījumos izraisa 

nozīmīgas funkcionalitātes problēmas. Indivīdiem ar mērenām atbalsta vajadzībām, kaut arī 

atbalsts tiek piedāvāts, ir nopietni ierobežojumi mutiskā un neverbālā saziņā, tie nespēj vadīt 

sociālo mijiedarbību vai sniegt neparastu reakciju uz mijiedarbības mēģinājumiem, kas uz 

viņiem vērsti. Pārbaudot ierobežojošo atkārtoto uzvedību, redzams, ka indivīdi izrāda 

stereotipisku uzvedību, kas skaidri saredzama ikvienam un ievērojami izjauc ikdienas dzīves 

funkcijas. Nopietnas problēmas verbālās un neverbālās saziņas formās novērojamas 

indivīdiem, kuriem nepieciešams intensīvs atbalsts. Tie izrāda ļoti ierobežotu mijiedarbību 

(vai vispār nekādu mijiedarbību). Kad tiek pārbaudīta indivīdu, kuri nereaģē uz notikumiem, 

kas norisinās ap viņiem, ierobežotā / atkārtotā uzvedība, tiek novērots, ka šo indivīdu 

ierobežotās/ atkārtotās uzvedības ir gandrīz nemainīgas rituālās un stereotipiskās 

uzvedības, un, ja tās tiek traucētas jebkādā veidā, indivīdi uzrāda ļoti smagas uzvedības 

problēmas. Kaut arī AST studentu īpašības ir līdzīgas, sociālās, akadēmiskās, uzvedības un 

citas vajadzības var atšķirties katram studentam individuāli. Ar strukturētu un bagātinātu 

izglītības vidi, kurā tiek īstenotas atbilstošas izglītības programmas, indivīdiem iespējams 

apgūt prasmes, kas nepieciešamas neatkarībai ikdienas dzīvē un ierobežojošās atkārtotās 

uzvedības samazināšanā. Turklāt, mācīšanas metode, kas veiksmīga vienam skolēnam ar 

AST, var nedot sekmīgus rezultātus otram skolēnam, tādējādi bērnu vajadzību 

nodrošināšana skolotājiem var būt apgrūtināta. Šī iemesla dēļ var nebūt viedokļa, ka “tā ir 

universāli labākā metode skolēniem ar AST”. Ņemot vērā šo faktu, ekspertiem būtu jāapsver 

ierosinātā zinātniskā intervences metode un jādod priekšroka uz pierādījumiem balstītām 

prakses metodēm, pirms izvēlēties intervenci bērnam ar AST. Pamatnostādnēs ir noteikts, 

ka, lai praksi uzskatītu par pamatotu pierādījumos, tai jāatbilst standartiem, kas aptver 

vairākas dimensijas, tostarp pētniecības projektu kvalitāti un kvantitāti, un tā jāatbalsta ar 

vairākām, augstvērtīgām metodēm. Eksperimentāli pētījumi, kas pierāda, ka praksei ir 

būtiska ietekme uz patērētāja (piemēram, skolēna) rezultātiem (Cook & Odom, 2013).  

Prakse, kas tiek īstenota ar piemērotu un kvalificētu pētniecības projektu, ar noteiktiem 

kritērijiem un, kuras ietekme ir pierādīta vairākos eksperimentālos pētījumos, tiek saukta par 

pierādījumos balstītu prakses metodi. Līdz ar to, daudzas iestādes un organizācijas 

(Nacionālais Autisma Centrs [NAC], Nacionālais Profesionālās Attīstības Centrs [NPDC]) ir 

veikušas pētījumus, lai noteiktu, kāda prakse ir uz pierādījumiem balstīta prakse, AST 

indivīdu mācīšanā.  

1.1.1. AST klasifikācija  

Līdz 2013. gadam autisma diagnozes kritērijus noteica DSM-IV (psihisko traucējumu 

diagnostiskā un statistiskā rokasgrāmata IV-R). Lietotais termins bija difūzi attīstības 

traucējumi, kas ietvēra: Aspergera sindromu, Reta sindromu un difūzus attīstības 

traucējumus, kas citādi nav definēti. 2013.gadā Amerikas Psihiatrijas asociācija izdeva DSM 

5. izdevumu, kurā termins DSM-IV ir klasificēts kā AST. Tiek ieviesta precīzāka diagnoze, 

kas aizstāj dažādās DSM-IV un DSM-IV-R kategorijas ar diagnostikas kategoriju. Visi 

indivīdi, kuriem diagnosticēts jebkāda veida difūzs attīstības traucējums, tiek veikta 

diagnostika ar ADI (Gradzinski, Huerta, Lord, 2013). 



DSM - V diagnostikas kritēriji, atbilstoši DSM - V (APA, 2013). 

Lai varētu diagnosticēt AST, personai jāuzrāda šādi kritēriji  (1), (2), un  (3): 

a- Būtiski trūkumi sociālajā komunikācijā un mijiedarbībā, par ko liecina visi turpmāk 

minētie: 

i. Ievērojams vārdiskās un neverbālās saziņas deficīts, ko izmanto sociālajai 

mijiedarbībai  

ii. Sociālās savstarpības trūkums 

iii. Nespēja veidot un uzturēt bināras attiecības, kas samērojamas ar attīstības 

stadiju  

b- Pastāvīgie, atkārtotie uzvedības, interešu un darbību veidi, ko izsaka, vismaz divi 

no sekojošiem: 

i. Stereotipiska un fiziska vai verbāla uzvedība vai neparasta sensorā 

uzvedība 

ii. Pārmērīga rutīnas un rituālās uzvedības ievērošana 

iii. Pastāvīgas, stabilas intereses 

c- Simptomiem jābūt agrīnajā bērnībā (bet, iespējams, tie nav pilnībā parādījušies 

laikā, kad sociālās prasības pārsniedz invaliditātes robežas).  

Vispieņemtākā diagnostikas un klasifikācijas sistēma AST jomā ir klasifikācija, kas norādīta 

Psihisko traucējumu diagnostikas un statistikas rokasgrāmatā (DSM-V), kuru publicēja 

Amerikas Psiholoģijas asociācija (APA). AST, šīs grāmatas piektajā izdevumā klasificēts 

šādi  (APA, 2013): 

i. Indivīds ar AST, kam nepieciešams viegls atbalsts,  

ii. Indivīds ar AST, kam nepieciešams vidējs atbalsts,  

iii. Indivīds ar AST, kam nepieciešams smags atbalsts. 

 

Lai iegūtu plašāku informāciju par AST izplatību un iemesliem, prasmēm un problēmām, 

izglītības un intervences praksi, lūdzu, apmeklējiet projekta tīmekļa vietni un skatiet 

provizorisko ziņojumu.  

https://autismtechtools.com/ 

1.2. Par programmu  

1.2.1. Programmas mērķis 

Šī mācību programma ir sagatavota kā ceļvedis speciālās 

izglītības skolotāju kandidātiem, lai izmantotu atbalsta 

tehnoloģijas, kuru pamatā ir uz pierādījumiem balstīta mācību 

https://autismtechtools.com/#/


prakse, mācot skolēnus ar AST, ņemot vērā to sociālās mijiedarbības, komunikācijas, 

kognitīvo un akadēmisko prasmju nepietiekamību. Paredzams, ka pēc šī mācību procesa 

dalībnieki;  

 

• Uzzinās, kā skolēni ar AST atšķiras sociālajā mijiedarbībā.  

• Uzzinās par skolēnu ar AST valodas un saziņas prasmēm.  

• Uzzinās par AST skolēnu uzvedības modeļiem.  

• Uzzinās, kādi ir nosacījumi, lai pieteikumu uzskatītu par pierādījumos balstītu praksi.  

• Novērtēs skolēnu pirms izvēlēties atbalsta tehnoloģijas rīku.  

• Uzzinās, kā izmantot atbalsta tehnoloģijas rīku, pirms apmācīt skolēnus un papildus 

komandas locekļus, kā lietot atbalsta tehnoloģijas rīku. 

• Novēros skolēnu, lai pārliecinātos, ka atbalsta tehnoloģijas rīks tiek izmantots 

paredzētajam mērķim.  

• Uzzinās par ceļvežiem, kas tiek izmantoti AST skolēnu izglītošanā.  

• Uzzinās par uz pierādījumiem balstītu praksi saistībā ar iekļauto atbalsta tehnoloģiju.  

1.2.2. Koncepcijas, atslēgvārdi, terminoloģija 

Pierādījumos balstīta prakse 

Lai indivīdi ar AST pielāgotos sabiedrībai, viņi var sākt ar personiskās neatkarības un 

sociālās atbildības prasmju (National Research Council, 2001), pašaprūpes, ikdienas 

dzīves, sociālo un akadēmisko prasmju self-care (Simpson, de Boer-Ott & Smith-Myles, 

2003) iegūšanu. 2001. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) tika pieņemts likums “No 

Child Left Behind” un 2004. gadā tika pieņemts likums “Par personu ar īpašām vajadzībām 

izglītību” (Education of Individuals with Special Needs), kura mērķis bija identificēt un 

izmantot uz pierādījumiem balstītu praksi speciālajā izglītībā (Reichow, 2016; Yell, Drasgow, 

& Lowrey, 2005). Zinātnieki un organizācijas, kas interesējas par AST, ir vadījuši ceļu uz 

pierādījumiem balstītas prakses noteikšanā un izmantošanā izglītības jomā.  

NPDC prakses ziņojums sniedz plašāku informāciju par pārskatīšanas procesu (Wong et al., 

2014). Efektivitāte ir jānosaka, izmantojot augstas kvalitāte recenzētus pētījumus 

zinātniskajos žurnālos, izmantojot:  

- Randomizētus vai kvazieksperimentālus dizaina pētījumus (divi augstas kvalitātes 

eksperimentāli vai kvazieksperimentāli grupu dizaina pētījumi), 

- Viena priekšmeta dizaina pētījumus (trīs dažādi pētnieki vai pētniecības grupas ir 

veikušas piecus augstas kvalitātes viena priekšmeta dizaina pētījumus), vai  

- Pierādījumu apvienojumu (viens augstas kvalitātes randomizēts vai 

kvazieksperimentāls grupu dizaina pētījums un trīs augstas kvalitātes  viena 

priekšmeta dizaina pētījumi, ko veikuši vismaz trīs dažādi pētnieki vai pētniecības 



grupas (grupas un viena priekšmeta dizaina pētījumos)). 

Saskaņā ar ziņojumu, ko 2013.gadā publicēja NPDC darba grupa (Wong et al., 2014), 27 

pieteikumi tika definēti kā “uz pierādījumiem balstīta prakse”, izpildot kritērijus. Uz 

pierādījumiem balstītas prakses AST jomā vecuma grupā 0-22, ko nosaka NPDC, ir attēlotas 

tabulā zemāk.  

Pierādījumos balstīta prakse 

- Vienaudžu starpnieka intervence  

- Vecāku īstenota intervence 

- Diskrēta izmēģinājuma apmācība (DTT) 

- Diferenciālais pastiprinājums 

- Prasmju (uzdevumu) analīze  

- Laika aizture  

- Kognitīvi-biheiviorālā intervence 

- Naturālistiskā intervence  

- Vingrinājumi  

- Vizuālais atbalsts  

- Ierosināšana  

- Modelēšana  

- Funkcionālās komunikācijas apmācība  

- Pašregulācija  

- Intervence, kas balstīta uz iepriekšējiem gadījumiem  

- Pastiprinājums  



- Skripti  

- Attēlu Apmaiņas Sakaru Sistēma  (PECS) 

- Sociālo prasmju apmācība  

- Sociālie stāsti / sociālie stāstījumi  

- Izzušana 

- Tehnoloģiju intervence  

- Centrālās reakcijas mācīšana (PRT)  

- Reakcijas pārtraukšana / novirzīšana  

- Video modelēšana 

- Funkcionālās uzvedības novērtējums  

                          1. tabula Pierādījumos balstītas prakses  

Atbalsta tehnoloģijas  

Atbalsta tehnoloģijas var definēt kā priekšmetus, rīkus, vizuālos stimulus un produktus ar 

progresīvām tehnoloģijām, ko izmanto, lai attīstītu, uzturētu, un uzlabotu personas ar 

attīstības traucējumiem funkcionālās prasmes visplašākajā nozīmē (Michel, 2004; Çuhadar, 

2008). Skolotājiem būtu jānoskaidro, kuras atbalsta tehnoloģijas attiecas uz instrukcijām vai 

intervenci, kas ir galvenais līdzeklis, lai skolēniem ar AST palīdzētu sasniegt mērķi. Tādējādi 

skolotāji koncentrējas uz mērķtiecīgām prasmēm un uzvedību un to, kā šīs prasmes un 

uzvedību var apgūt, izmantojot pieejamu atbalsta tehnoloģijas rīku vai programmu.  

Tehnoloģija var palielināt neatkarību, jo tā ļauj izglītojamajiem strādāt savā tempā, izpratnes 

līmenī, atkārtot mācības, līdz tiek sasniegta meistarība, kā arī samazināt sociālās prasības 

un nodrošina saziņas sistēmu. Skolotājiem vajadzētu padomāt par to, kā viņi varētu izmantot 

atbalsta tehnoloģijas, lai palielinātu skolēnu neatkarību vai palīdzētu motivēt skolēnus 

iesaistīties uzdevumos skolā un mājās. Viņiem ir vajadzīgs tehnoloģiju rīku un resursu 

saraksts, kas ģimenēm ir pieejams mājās. Turklāt, viņiem būtu jāzina, kādas ir skolēnu 

problēmas, ja viņi pašlaik izmanto tehnoloģijas mājās (piemēram, nelielas motorās 

problēmas, vēlas izmantot planšetdatoru, lai tikai skatītos video utt.). Ģimenes, kurās 



skolēniem ir AST, varētu dalīties šajās piezīmēs un novērojumos ar sava bērna skolotāju (-

iem). Tas palīdzēs komandai izvēlēties piemērotu atbalsta tehnoloģiju rīku. 

Apmācība, neizmantojot tehniskos līdzekļus un stratēģijas, ietver pasākumus vai vides 

korekcijas, ko veic personāls vai viena un tā pati persona. Sociālās prasmes var mācīt, 

piemēram, kā sociālus stāstus, kas palīdz bērniem sagatavoties sarežģītām situācijām, 

piemēram, pārejām vai izmaiņām rutīnā. 

Palīgtehnoloģijas, ko izmanto bērniem un pieaugušajiem ar AST, aptver plašāku atbalsta 

rīku klāstu, lai sekmētu to lietošanu un pēc iespējas efektīvāk izmantotu tos, tie ir klasificēti 

atbilstoši veidam un lietojumam šādos līmeņos: 

1. līmenis: Apmācība, izmantojot zema līmeņa tehnoloģijas rīkus un stratēģijas, 

nepieciešams, lai skolēns vai personāls izmantotu priekšmetu,  kas parasti nav 

elektronisks vai ar baterijām darbināms. Tās parasti ir zemākas cenas preces un ir 

samērā viegli lietojamas (piemēram, otrā līmeņa fotoalbums, simbolu kartes utt.). 

2. līmenis: Uz rīkiem balstītas apmācības un vidējās tehnoloģiju stratēģijas ietver ar 

baterijām darbināmas ierīces vai “vienkāršas” elektroniskas ierīces (skaņas 

ierakstītājus, taimerus, kalkulatorus utt.). Šajā līmenī mēs varam iekļaut zemas cenas 

robotiku, kas var viegli mijiedarboties ar bērniem, izmantojot karti, tālvadības 

kontrolieri. 

3. līmenis: Apmācība ar augsto tehnoloģiju rīkiem un stratēģijām ietver kompleksas, 

parasti augstākas cenas aparatūras izmantošanu (piemēram, videokameras, 

datorprogrammatūru, pielāgotu lietojumprogrammu vai aparatūru utt.). No robotikas 

viedokļa ir iekļauti visi gatavie roboti un modulārie komplekti, kas definēti ES projektā: 

www.edurobots.eu. 

Šeit ir norādīta atbalsta tehnoloģiju klasifikācija skolēniem ar AST:  

Zema līmeņa atbalsta tehnoloģijas, vizuālās kartes, piktogrammas, vizuālās 

diagrammas, pildspalvas turētājs, pielāgota pildspalva un darba lapa, lasīšanas 

palielinātāji, izcelšanas marķieri un pildspalvas, pielāgotas šķēres, lapu pāršķiršanas 

aparāti;  

Vidēja līmeņa atbalsta tehnoloģijas, augmentatīvā (papildinošā) un alternatīvā 

komunikācija (AAK), taimeri, lasošā pildspalva, runājošie kalkulatori, runājošās 

vārdnīcas, runas ģenerēšanas ierīces (runas izveides komunikāciju palīglīdzeklis 

[vokāls]), koncepta tastatūra, videomodelēšana, izglītības robotika;  

Augsta līmeņa atbalsta tehnoloģijas, nopietnās spēles, Daisy robots, Nao robots, 

planšetdatori, viedtelefoni, viedpulksteņi, viedtāfeles, virtuālā realitāte, paplašinātā 

realitāte, inteliģenti personīgie asistenti (ıpas), digitālās grāmatas, mobilās 

lietojumprogrammas, datorprogrammatūras.   

Moduļu sagatavošanai šajā programmā  ir nepieciešamas divas principiālas prasmes. Tās 

ir sekojošas:  

http://www.edurobots.eu/


- Uz pierādījumiem balstītu atbalsta tehnoloģiju intervence, lai atbalstītu komunikācijas 

prasmes  

- Uz pierādījumiem balstītu atbalsta tehnoloģiju intervence, lai atbalstītu sociālās prasmes  

 

Plašāku informāciju par atbalsta tehnoloģiju aprakstu un izmantošanu varat atrast vietnē 

https://autismtechtools.com/  

1.2.3. Piemēri par uz pierādījumiem balstītas atbalsta tehnoloģijas 

intervenci komunikācijas prasmju attīstīšanai 

Satura apraksts un metodes  

Komunikācijas intervence parasti vērsta uz trīs galvenajām 

jomām, tostarp funkcionālās komunikācijas izglītību, verbālās 

un neverbālās saziņas uzsākšanu un komunikācijas 

pamatprasmju uzlabošanu (National Research Council, 2001).  

Dabīgā iejaukšanās, centrālās reaģēšanas apmācība, diskrētā 

izmēģinājuma apmācība, attēlu apmaiņas komunikāciju 

sistēma [PECS] ir dažas no uz pierādījumiem balstītām 

praksēm un intervencēm, kas izstrādātas, lai atbalstītu 

komunikācijas prasmes. Arī Android  pieteikuma iesniedzējs (Otsimo), humanoīdais robots 

(NAO), robots Tito, koncepta tastatūrā, valodas šablons, izmantojot QR kodu, vizuālās 

saziņas rīki, pamattaimeris (smilšu pulkstenis), attēlu apmaiņas komunikācijas sistēma un 

digitālie runas palīglīdzekļi (Go Talk Express 32; iTalk2 ar līmeņiem; SuperTalker 

Progressive Communicator; utt.) ir daži no atbalsta tehnoloģiju rīkiem, lai atbalstītu 

komunikācijas prasmes.  

Darbību paraugi komunikāciju prasmju atbalstam  

 

1. Aktivitāte (Diskrētā izmēģinājuma apmācība)  

Mērķis (SR): Viņš/a parāda skaņas klātbūtni, ko viņš/a dzird.  

Mērķtiecīgā rīcība: Viņš/a parāda attēlu ar skaņu, kuru viņš/a dzird. 

Uzvedības definīcija: Skolotājs/a lūdz skolēnam ieklausīties balsī un jautā “Kas par skaņu ir 

šī?” pēc tam, kad skolotāja/s uzdevusi/i šo jautājumu, skolēns parāda starp attēliem to 

skaņu, kuru dzird. 

Lietošana: Apsēdieties blakus skolēnam pie galda. Sagatavojiet dažādu mantu skaņas 

ierakstus, ko izmantosiet mācot, kā arī attēlus no mantām uz galda. Pēc tam, kad esat 

pievērsis sava skolēna uzmanību, sakiet: “Tagad es atskaņošu dažas skaņas un vēlos, lai 

parādi to skaņu attēlus, kuru sadzirdi,” un ļaujiet savam skolēnam pārskatīt visus attēlus. 

“Kas tas ir?” Pārliecinieties, vai skolēns var nosaukt attēlus, dodot norādījumu. 

https://autismtechtools.com/


Aktivitāte I. a: Es mācos transportlīdzekļu skaņas. 

Aktivitāte I. b: Es mācos mūzikas instrumentu skaņas.  

Aktivitāte I. c: Es mācos dažādu instrumentu skaņas.  

Aktivitāte I. d: Es mācos dzīvnieku skaņas.  

Pēc tam, kad esat uzklausījis savu skolēnu, “Parādi, kas par balsi ir šī?”, sniedziet norādes. 

Skolēnam, kurš atbild pareizi, ar uzslavām, kas saistītas ar uzvedību, piešķir simbolu. Ja 

skolēns reaģē nepareizi vai nereaģē nemaz, iedodiet fizisku mājienu, kas maigi parāda to 

skaņas attēlu, ko viņš/a dzird. Tomēr nepastipriniet jūsu sniegtās atbildes. Apstipriniet tikai 

pareizās reakcijas. Pēc atbildes uz mājienu, jūsu skolēns saņems vieglāku jautājumu vai 

instrukciju, ko viņš/a zinās. Skolēna mērķa instrukcijas ir neatkarīgas, turpiniet pārbaudes, 

lai tās izpildītu. 

Vispārināšana:  

- Novērtējiet vispārināšanas prasmi, izmantojot materiālus, kas nav iekļauti mērķa 

reakcijas mācīšanā. 

- Izmantojiet dažādu veidu skaņas un dažādus attēlus par vienu un to pašu būtni.  

- Jāiegūst vispārināti dati pirms katras jaunas mērķa uzvedības mācīšanas un pēc 

mērķa uzvedības kritēriju izpildes. 

- Pēc pareizas reakcijas, atbildiet ar apgalvojumiem, kas izsaka atzinību, bet 

nelietojiet uzslavas vai atlīdzības. 

- Pēc nepareizas reakcijas nedodiet nekādus padomus vai atgriezenisko saiti. 

Uzraudzība / Monitorings:  

Novērtējiet uzraudzību ar regulāriem intervāliem (vēlams reizi nedēļā vai divreiz nedēļā), lai 

noteiktu, vai jūsu skolēns uztur mērķa uzvedību pēc mācību pabeigšanas. 

 

2. Aktivitāte (Video modelēšana)  

Mērķis (SR): Viņš/a atdarina no video.  

Mērķtiecīgā rīcība:  

- Viņš/a imitē sporta vingrojumus no video.  

- Viņš/a imitē deju figūras no video.  

 

Uzvedības definīcija: Skolēns patstāvīgi atdarina deju kustības pēc redzētā videoklipā.  

Lietošana:  

Aizpildiet sava skolēna mērķēto imitācijas darbu videoierakstus. Atverot skolēnu priekšā 

video “Nāc, sāc savu deju!”, sniedziet norādījumus un sāciet video. Veiciet videoierakstā 

redzamās kustības skolēnam vienlaikus ar fizisku pavedienu. Fiziskā norāde skolēnam tiek 

sniegta laika gaitā; Lai gan to pamazām aizstāj ar pakāpenisku palīdzību, telpisku 



atvilkšanu, ēnošanu no tās un attāluma samazināšanu, skolēnam nav atļauts kļūdīties, 

turpinot izmantot fizisko norādi prasmēs, ko viņš/a nespēj patstāvīgi izpildīt. Mācību 

sākumposmā nostipriniet visas skolēna pareizās reakcijas un vēlākos posmos nostipriniet 

tikai patstāvīgas reakcijas.  

Aktivitāte II. a: Es dejoju. 

Aktivitāte II. b: Es sportoju.  

Pirms sākt mācīt  saviem skolēniem sagatavoto video, varat pievērst viņu uzvedību, stāstot 

par attēliem, kurus rādīsiet skolēniem. 

Vispārināšana:  

- Organizēt vispārinājuma sesijas, uzņemot video ar vienu un to pašu atdarināšanas 

uzvedību ar dažādiem cilvēkiem, pirms uzsākt mācīšanu un pēc tam, kad ir izpildīti 

mērķa kritēriji mācīšanā.  

- Nedodiet padomus un atgriezenisko saiti skolēniem vispārinājuma procesa laikā, 

nesniedziet atlīdzības.  

- Apbalvot atbilstoši indivīda pastiprināšanas sistēmai par citu skolēna atbilstošo 

uzvedību (piemēram, sēdēšanu uz grīdas, acu kontakta nodibināšana / 

uzturēšana, utt.).   

- Beidziet vispārināšanas sesiju, kad video, kas imitē skolēnu, beidzas vai skolēns 

uzvedas neatbilstoši.   

- Šajā posmā kritērijs ir 80%. Ja kritērijs nav izpildīts, vispāriniet mācīšanu un plānu.  

Uzraudzība / Monitorings:  

Pēc tam, kad mācīšanas un mācīšanās darbība ir pabeigta, regulāri noorganizējiet 

apmeklējuma sesijas, kas saistītas ar uzraudzību, lai noteiktu, vai skolēns turpina mērķa 

rīcību. Nedodiet padomus un atgriezenisko saiti uzraudzības procesā, kā arī, neapbalvojiet 

viņus. Apbalvojiet atbilstoši indivīda pastiprināšanas sistēmai par citu skolēna atbilstošo 

uzvedību (piemēram, sēdēšana uz grīdas, acu kontakta nodibināšana/ uzturēšana, utt.). 

Šajā stadijā kritērijs ir 80%. Ja kritērijs nav izpildīts, plānojiet pārkvalifikāciju.   

Mērķa grupa:  

- Studenti, kuri mācās speciālo izglītību augstskolās  

- Studenti, kuri mācās klases izglītību augstskolās  

- Speciālās izglītības skolotāji  

- Fakultātes locekļi, kuri māca speciālo izglītību augstskolās  

 

Kompetences: Tiek uzskatīts, ka dalībnieki attīstīs prasmes un kļūs pārliecināti par savām 

mācīšanas un apmācības spējām.  

 



2. SADAĻA – VIRTUĀLĀS REALITĀTES IZMANTOŠANA AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ 

Mūsdienās jaunās tehnoloģijas maina mūsu perspektīvas attiecībā 

uz izglītības praksi un paver pilnīgi atšķirīgas durvis, lai apgūtu 

zināšanas virtuālās platformās.  

Virtuālā realitāte (VR) ir viena no šīm tehnoloģijām, kas ir nozīmīgs 

solis uz priekšu izglītībā.  Šī tehnoloģija nodrošina plašu 

lietojumprogrammu daudzveidību, sniedzot iespēju izglītojamajiem 

izbaudīt virtuālu vidi, kurā viņi var apgūt jebko, kas reālajā pasaulē 

ir sarežģīti. 

Virtuālās realitātes pasaulē tev var būt sporta treneris, kas rāda, kā 

noturēt tenisa raketi un kā ar to trāpīt pa tenisa bumbiņu. Vienā 

virtuālās realitātes pieredzē var trāpīt pa ļoti daudz bumbām, kas 

lido pretī. Vai varat arī gleznot autentiskus 3D zīmējumus virtuālās 

realitātes uzstādījumā, kamēr staigājat pakārt vai pat savā gleznā. 

Virtuālās realitātes lietojumos un šajā ziņojumā ir daudz mācību 

iespēju; mēs apspriedīsim virtuālās realitātes izmantošanu izglītībā 

un tās priekšrocības.  

 

 

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu apmeklējiet: https://autismtechtools.com  

2.1. Virtuālā realitāte  

2.1.1. Kas ir virtuālā realitāte?  

Virtuālā realitāte (VR) attiecas uz datora ģenerētu simulāciju, kurā cilvēks var mijiedarboties 

mākslīgā trīsdimensiju vidē, izmantojot īpašas elektroniskas ierīces, piemēram, īpašas 

brilles ar ekrānu vai cimdus ar sensoriem. Simulētajā mākslīgajā vidē lietotājs var izpētīt 

dažādus artefaktus un procesus, kā tas varētu būt reālajā dzīvē (Seth, 2018).  

Atšķirībā no tradicionālajām lietotāja saskarnēm, VR nodrošina lietotāju ar augstas 

izšķirtspējas pieredzi. Tā vietā, lai aplūkotu ekrānu, kas nolikts acu priekšā, izglītojamie ir 

ietverti un  spēj mijiedarboties ar 3D pasaulēm, kas definētās virtuālās realitātes vidēs. 

Stimulējot pēc iespējas vairāk maņu, piemēram, redzi, dzirdi, tausti, pat ožu, dators tiek 

pārveidots par šīs mākslīgās pasaules vārtsargu. Vienīgie ierobežojumi gandrīz reālai VR 

pieredzei ir satura pieejamība un lēta skaitļošanas jauda jeb ierīces veiktspēja (Bardi, 2019). 

Kad lietotājs nēsā VR brilles, viņš/a atrod sevi 3D virtuālajā vidē. Virtuāli definētā telpa, kas 

arvien vairāk atgādina to, ko lietotājs uzskata par “īstu”, rada lielāku klātbūtni, ļaujiet viņam/ai 

piedalīties ekskursijās, sanākt kopā ar citiem, izmantojot avatarus virtuālajā telpā, lai 

praktizētu valodu, veidot eksperimentus virtuālajā zinātnes laboratorijā, veidot arhitektūras 

struktūras vai spēlēt spēli un mācīties izklaidējoties.  

https://autismtechtools.com/


2.1.2. Virtuālās realitātes izmantošana augstākajā izglītībā  

Dziļā mācīšanās ir uzmanības centrā, kad ņemam vērā augstāko izglītību un to izglītojamo 

spējas un motivāciju, kuri apmeklē šīs iestādes. Tā kā mācīšanās ir definēta kā “process, 

kurā zināšanas tiek radītas, pārveidojot pieredzi”, dažas uz profesiju orientētas pieredzes ir 

grūti iegūstamas. Turklāt, studentiem nepieciešams praktizēties cik vien iespējams, lai gūtu 

ieskatu un atkārotu pieteikumus, lai gūtu panākumus.  

Virtuālā realitāte ikvienam rada interesi kā ideāls risinājums, lai apmierinātu šīs vajadzības, 

un, protams, ja to var pienācīgi integrēt mācību programmās un efektīvi izmantot.  

Šī projekta mērķis ir piemērot VR atbalstītus mācību materiālus kursu sagatavošanas laikā.  

Tālmācība (Attālinātā mācīšanās)  

Pasniedzēji var piedāvāt saviem studentiem vai tālmācības dalībniekiem piekļuvi grupas 

nodarbībām bez laika ierobežojuma un neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo drošā un 

daudzlietotāju VR vidē.  Tādējādi lektori var arī uzlabot savas tiešsaistes klases mācīšanas 

prasmes. Ar VR palīdzību lektori var iegremdēt studentus jaunā pieredzē, izmantojot 

klātbūtnes sajūtu, un atbrīvojot no telpas paļāvības, aizvedot tos uz teritorijām, kur citādi 

būtu grūti piekļūt. Ir iespēja arī pievienot spēļu elementus stundās, veidot viktorīnas un 

novērtēt priekšnesumus.  

Sadarbība un mācīšanās grupās  

Studenti vai pasniedzēji var izveidot un izmantot VR vidi, lai tiktos viens ar otru. Sanāksmes 

var notikt daudzu iemeslu dēļ, piemēram, svešvalodas praksei, kopienas projekta 

īstenošanai, organizējot paneļdiskusijai vai jebkura cita pasākuma organizēšanai vai 

vienkārši viedokļu apmaiņai. Klātesamības sajūta šajās tiešsaistes sanāksmēs var 

atspoguļot pieredzes autentiskumu un likt dalībniekiem uztvert vidi tā, it kā tā būtu reāla. Tas 

palīdz radīt spēcīgu un pastāvīgu atmiņu.  

Elastīgās prasmes  

Elastīgās prasmes attiecas uz prasmēm, kas ir abstraktas un grūti izmērāmas. Mēs varam 

tās definēt kā personiskās vai interpersoniskās prasmes, tādas kā komunikācijas, komandas 

darba, vadības, analītiskās domāšanas, darba ētikas un pozitīvās attieksmes prasmes. Šīs 

prasmes ir ļoti svarīgas nodarbinātībai pēc absolvēšanas, un studentiem ir jāiemācās, kā 

šīs prasmes uzlabot. Daudzas universitātes izmanto dažas VR lietojumprogrammas, kas 

palīdz studentiem uzlabot šīs prasmes, izmantojot reālistisku praksi, šādu praksi ir gandrīz 

neiespējami konsekventi īstenot, izmantojot tradicionālās tālmācības metodes.    

Gatavošanās darbvietai un darbam  

Universitātes sagatavo savus studentus kā kvalificētu darbaspēku sabiedrībai. Tāpēc 

profesijas praktizēšana pirms darba uzsākšanas ir būtiska mācību procesa daļa augstākās 

izglītības iestādēs, lai nodrošinātu izcilību un kvalifikāciju. Daudzas universitātes sāka 

izmantot VR tehnoloģiju, lai iesaistītu savus studentus digitālajā vidē, kas definēta kā reāla, 

lai tiktu uztverta kā reāla. Iegremdējošā mācīšanās rodas, jo izglītojamie ienāk pavisam citā 



vidē, koncentrējas uz šo jauno uzstādījumu un uztver to kā reālu, kad nēsā VR brilles. Līdz 

ar to, būs iespējama vēlamā prakse un atkārtojumi.  

Skolas teritorijas ekskursijas  

VR tehnoloģija nodrošina studentu pilsētiņas ekskursijas topošajiem universitātes 

studentiem. Tādā veidā šis dārgais un laikietilpīgais process studentiem kļūs par patīkamu 

ceļojumu.  

3. SADAĻA – MĀCĪBU PROGRAMMAS KOMPONENTI SECTION  

3.1. Saturs/ kompetence / nodaļas / priekšmetu modeļi  

Šajā sadaļā ir iekļautas informācijas grupas, ko veido fakti, koncepcijas un principi, kas 

apvienoti ar sistemātiskām saitēm saskaņā ar mērķiem. Programmas ilgums ir 14 nedēļas / 

28 stundas.  

  

NEDĒĻAS SATURS 

1. NEDĒĻA Speciālā izglītība, skolēni ar AST, vadības politika saistībā ar speciālo izglītību un AST.  

2. NEDĒĻA Skolēni ar īpašām vajadzībām un skolēni ar AST. AST līmeņu noteikšana. Palīgtehnoloģijas un 

izmantošana klasē. 

 

3. NEDĒĻA AST izglītības intervences.  

(Sociālie stāsti, vizuālais atbalsts komunikācijai, apsēstības motivācijai un uzvedības atbalstam) 

 

4. NEDĒĻA Atbalsta tehnoloģiju nozīme AST ārstēšanā 

Pareiza tehnoloģiju rīka izvēle izglītojamajiem  

 

5. NEDĒĻA Zema līmeņa atbalsta tehnoloģiju pielietošana skolēniem ar AST  

6. NEDĒĻA Vidēja līmeņa atbalsta tehnoloģiju pielietošana skolēniem ar AST  

7. NEDĒĻA Augsta līmeņa atbalsta tehnoloģiju pielietošana skolēniem ar AST  

8. NEDĒĻA Vecāku iesaistīšana skolēnu ar AST izglītošanā 

Izglītojamo progresa novērtēšana   

9. NEDĒĻA Komunikācijas, valodas un runas prasmes skolēniem ar AST 

10. NEDĒĻA Akadēmisko prasmju stiprināšana skolēniem ar AST  

11. NEDĒĻA Sociālās un emocionālās prasmes, kas saistītas ar skolēniem ar AST  

12. NEDĒĻA Kognitīvo prasmju attīstīšana skolēniem ar AST  



13. NEDĒĻA Uzvedības attīstīšana skolēniem ar AST  

14. NEDĒĻA Visas programmas darbību novērtējums  

 

           2. Tabula 14 nedēļu kursu programmas saturs  

3.2. Mācīšanās un mācīšanas process  

Šajā sadaļā galvenā uzmanība pievērsta tam, kā izglītojamie iegūst mācību rezultātus. Lai 

atbalstītu skolēnus mācību rezultātu sasniegšanai, 

skolotājam mācību procesā jāizlemj par metodoloģiju, 

kas darbojas kā ceļvedis, norādīts zemāk:  

- Mācīšanās un mācīšanas modeļi  

- Mācīšanās un mācīšanas stratēģijas   

- Mācīšanās un mācīšanas metodes un 

paņēmieni  

3.2.1. Didaktiskie principi  

Mācīšanās darot: Mācīšanās (īpaši caur ģimenes 

izglītojošām aktivitātēm) balstās uz praktisku darbu 

nevis teoriju.  

Kooperatīvā mācīšanās: Mācīšanās notiek 

sadarbības kontekstā un izriet no saskarsmes starp 

skolēniem un ar skolotāju / profesionāli. Tās pamatā ir 

sadarbība produktīvajā procesā.  

Uz izmeklēšanu balstīta mācīšanās: Mācīšanās 

pamatā ir meklēt risinājumu problēmām, kas saistītas 

ar ģimenes aktivitāšu eksperimentālu apgūšanu, 

iesaistot grupu darbu.  

Raksturīgā metode: Mācīšanās pamatā ir induktīva, globāla pieeja. Tā atrodas nelabvēlīgā 

situācijā esošo pieaugušo pašreizējā dzīves situācijā. Dzīve šeit tiek uzskatīta par plašu 

jēdzienu, kas ietver dabu, dabu un mūsdienu dzīves sociālos un politiskos aspektus.  

Interešu fokuss: Mācīšanās pamatā ir skolēnu mācību intereses un zinātkāre.  

Simulācijas metode: Simulācijas metodes ir veids, kā imitēt reālās pasaules sistēmu 

darbību. Vispirms ir jāizstrādā modelis, kas atspoguļo izvēlētās sistēmas vai procesa 



īpašības, uzvedību un funkcijas. Modelis pārstāv pašu sistēmu, savukārt simulācija 

atspoguļo sistēmas darbību laikā.  Parasti tas tiek darīts izmantojot datorus, kas maina 

mainīgos un veic prognozes par sistēmas uzvedību.   

Tehnoloģijas atbalstīta mācīšanās: Uz tehnoloģijām balstīta mācību vide ir mācību 

konteksts, kas ietver tehnoloģiskas ierīces, kuras tiek uzskatītas par tādām, kas veicina 

izglītojamo zināšanas par vērtīgiem izglītības mērķiem.  

3.2.2. AST izglītības intervences  

Kopš Kanners (1943) un Aspergers (1944) atklāja autismu kā cilvēku stāvokli, personas kas 

atbildīgas par AST bērnu un jauniešu aprūpi, ir centušās nodrošināt efektīvu praksi un 

programmas. Līdz ar pieaugošo AST izplatību ir palielinājies pieprasījums pēc efektīviem 

izglītības un terapeitiskajiem pakalpojumiem. Lai gan nav ticamu pierādījumu par to, ka 

“atveseļošanās” vai “ārstēšana” notiek ārstēšanas vai iejaukšanās rezultātā, ir skaidrs un 

pamatots ar pierādījumiem, ka ar atbilstošu iejaukšanos skolēni ar AST turpina attīstīt un 

apgūt uzvedību, kas labāk sagatavos viņus dzīvei (Prior, Roberts, Rodger, Williams 

&Sutherland, 2011). 

Pēdējo piecu gadu desmitu laikā pētījumi ir parādījuši, ka izglītība ir viens no spēcīgākajiem 

avotiem, lai uzlabotu attīstības iespējas skolēniem ar AST. Konkrēti, lielākā daļa skolēnu ar 

AST, kuriem ir nodrošināta atbilstoša izglītība uzrāda uzlabojumus ne tikai akadēmiskajā 

izglītībā, bet arī funkcionālajā valodā, socializācijā, adaptīvajās prasmēs un komunikācijā, 

savukārt, daži no viņiem var labāk izmantot savas spējas un prasmes (National Research 

Council, 2001; Manti, Scholte & Van Berkelaer-Onnes, 2011). 

Kā minēts iepriekš, lai palīdzētu izstrādāt mācīšanas stratēģijas, kuru pamatā ir katra 

mācību priekšmeta intereses un prasmes, mācību programmā tika iekļautas vairākas 

svarīgas, ar autismu saistītas, uz pierādījumiem balstītas mācību metodes. Ietverot; sociālo 

stāstu izmantošanu, vizuālu atbalstu komunikācijai un uzvedībai, kā arī apsēstības 

izmantošanu kā pozitīvu pastiprinājumu un motivāciju mācīties. 

3.2.3. Sociālie stāsti  

Viena no AST definējošajām iezīmēm ir smags un visaptverošs sociālās uzvedības deficīts. 

Skolēni ar AST var aktīvi izvairīties no sociālās saskarsmes ar citiem, ievērot stingru grafiku 

un neatbilstoši, neatlaidīgi izturēties pret objektiem.  

Lai gan dažādi paņēmieni, piemēram, sociālo prasmju grupas un individuālo prasmju 

mācīšana (acu kontakts, runāšana pārmaiņus, dalīšanās un palīdzības lūgšana), tradicionāli 

ir izmantotas, lai uzlabotu personu ar AST sociālās prasmes, sociālo stāstu izmantošana ir 

guvusi atzinību. Arvien vairāk pētījumu liecina, ka sociālos stāstus, kurus dēvē arī par 

sociālajiem stāstījumiem, var efektīvi izmantot, lai pievērstos sociālām, saziņas, uzvedības, 

dalītas uzmanības, rotaļu, skolas sagatavotības, akadēmiskajām un adaptīvām prasmēm 



(Schneider, & Goldstein, 2010; Wong, et al., 2014). Ir pierādīts, ka tās ir efektīvas skolēniem 

vecumā no 3 līdz 18 gadiem.  

Sociālie stāsti vai sociālie stāstījumi ir intervences pasākumi, kas detalizēti apraksta sociālās 

situācijas, īpaši izgaismojot dažādas norādes un piedāvājot piemērotas atbildes piemērus. 

To mērķis ir palīdzēt izglītojamajiem pielāgoties izmaiņām rutīnā un pielāgot savu uzvedību, 

pamatojoties uz fiziskām un sociālām situācijas pazīmēm, vai mācīt konkrētas sociālās 

prasmes vai uzvedību. Sociālie stāsti / stāstījumi ir individualizēti atbilstoši izglītojamo 

vajadzībām un parasti ir diezgan īsi, ietver attēlus vai citus vizuālus atbalstus vai 

palīglīdzekļus. Parasti rakstīti pirmajā personā no izglītojamā viedokļa, tie ietver teikumus, 

kas detalizēti raksturo situāciju, sniedz ieteikumus par atbilstošām izglītojamo atbildēm, kā 

arī apraksta citu situācijā iesaistīto cilvēku domas un jūtas.  

Sociālie stāsti vai stāstījumi ir izmantoti, lai veicinātu sociālo prasmju mācīšanas mērķus, jo 

tie tika iekļauti katras tēmas individuālajā izglītības programmā (Individual Education 

Program (IEP)).  Katrs stāsts vai stāstījums bija veidots tā, lai tajā iestrādātu interesējošus 

tematus.  

3.2.4. Vizuālais atbalsts komunikācijai  

Daudzu skolēnu ar AST komunikācijas uzvedību var raksturot ar:  

- neparasta neverbāla saziņa, piemēram, lietojot acu kontaktu, sejas izteiksmi, 
ķermeņa pozu vai žestus, lai uzsāktu vai modelētu sociālo mijiedarbību;  

- dažu iztēles darbību neesamība, piemēram, pieaugušo lomas tēlošana, fantāzijas 
varoņi;   

- neparasta runas veidošana, ieskaitot toni, uzsvarus, ātrumu, ritmu un intonāciju;  

- neparasta runas satura forma, ieskaitot stereotipisku un atkārtotu runas lietošanu, 
vārdu vai frāžu idiosinkrātiska lietošanu vai biežas, neatbilstošas piezīmes;   

- traucēta spēja sākt vai uzturēt sarunu ar citiem, neskatoties uz pietiekamu runu; f) 
ierobežots interešu loks un nodarbinātība ar vienu šauru interesi; un, 

- izpratnes grūtības (Cantwell, Howlin, & Rutter, 1977). 

Tiek lēsts, ka vairāk nekā pusei no visiem skolēniem ar AST neizdodas attīstīt funkcionālo 

runu un, pat starp tiem, kuriem ir laba, izteiksmīga leksika, ir patstāvīgi un plaši traucējumi, 

lietojot valodu komunikatīvā nolūkā un izprotot sarežģītus vai abstraktus jēdzienus (Lord & 

Rutter, 1994). 

Lai palīdzētu bērniem ar AST attīstīt komunikācijas prasmes, tiek izmantotas dažādas 

papildinošas komunikācijas sistēmas, tostarp: zīmju sistēma (Makatona sistēma), tāpat, 

pētījumi ir parādījuši mainību skolēnu spējā apgūt zīmes un vispārināt (Kiernan, 1983); 

ilustrētas sistēmas vai vizuāls atbalsts, kas rada vismazākās prasības attiecībā uz 

kognitīvajām, valodas vai atmiņas prasmēm, piemēram, fotogrāfijas vai līniju zīmējum i    

(Bondy & Frost, 1996; Communication Pictures, 1991) un datorizēti komunikatīvi padomi, lai 

veicinātu runāšanu pārmaiņus un savstarpēju mijiedarbību.  



Attēlā balstītas vai vizuālas atbalsta sistēmas tika iekļautas stratēģijās, veicinot 

komunikācijas prasmes. Vizuālie atbalsti ir konkrēti norādījumi, kas sniedz informāciju par 

darbību, rutīnu vai gaidām un/vai atbalsta prasmju demonstrēšanu.  Tās var arī sniegt 

atbalstu visā aktivitātē vai iestatījumos, un var tikt izmantota vairākās formās un funkcijās. 

Tās ietver, bet neaprobežojas ar: fotogrāfijām, ikonām, zīmējumiem, rakstītiem vārdiem, 

objektiem, vides sakārtojumu, grafikiem, grafiskajiem organizatoriem, organizatoriskām 

sistēmā un skriptiem.  

Vizuālos atbalstus parasti izmanto, lai:  

- Organizētu mācību vidi, 

- izveidot gaidas saistībā ar darbībām, rutīnu un uzvedību, 

- sniegt norādes vai atgādinājumus un 

- nodrošināt sagatavošanu vai instruktāžu.  

Pieaug pierādījumu bāze par vizuālā atbalsta efektivitāti bērniem un jauniešiem ar AST (no 

0 līdz 22 gadiem), lai risinātu sociālās, saskarsmes, uzvedības, rotaļu, kognitīvās, skolas 

gatavības, akadēmiskās, motoriskās un adaptīvās prasmes (Wong, et al, 2014). Šajā 

pētījumā tika izmantots vizuālais atbalsts, lai palīdzētu arī vadīt izaicinošu uzvedību.  

3.2.5. Apsēstība motivācijai un uzvedības atbalstam  

Literatūrā ir dokumentēta apsēstības izmantošana kā spēcīgs pastiprinājums uzvedības 

maiņai vai atbalsts bērniem ar AST (Wolery, Kirk & Gost, 1985; Charlop-Christy & 

Haymes, 1996). Čarlopa-Čristija (Charlop-Christy) un Heimss (Haymes) novērtēja, cik 

efektīvi ir izmantot apsēstību bērniem ar AST, lai mazinātu viņu neatbilstošo uzvedību.  

Rezultāti parādīja, ka apsēstību izmantošana ir ļoti efektīva neatbilstošas uzvedības 

mazināšanā.  Šo pētījumu subjekti bija skolēni ar AST, kuriem bija augsta apsēstības 

uzvedības pakāpe.  

Templa Grandina, (atsaucoties uz Schopler and Mesibov, 1992, p.115) atsaucas uz AST 

apsēstībām vai interesēm kā “fiksācijām”, kuras, pēc viņas domām, ja tās tiek iekļautas AST 

skolēniem paredzētās programmās, īpaši augsti funkcionējoša AST gadījumā, var pārvērst 

par veiksmīgu karjeru; “šīs fiksācijas vai apsēstības var būt milzīgi motivatori”. Viņa apraksta 

savu bērnības apsēstību ar liellopiem, kā rezultātā viņa ieguva doktora grādu lopkopībā un 

kļuva par pasaules līderi savā jomā. Kenners (Kanner,1973), sākotnējā vienpadsmit 

gadījumu pēcpārbaudē atklāja divus profesionālās veiksmes piemērus, kas saistīti ar 

infantilām apsēstībām vai fiksācijām. Viens subjekts, kura fiksācija bija cipari, kļuvis par 

bankas kasieri, otrs, kura fiksācija bija cipari un mūzika, pieder vietējam korim un strādā ar 

kopēšanas mašīnu. Mans viedoklis ir tāds, ka savants piedāvā aprūpētājam un pedagogam 

“atslēgu”, kas jāizmanto, lai palīdzētu atklāt viņu invaliditāti novājinošos aspektus, veidu vai 

līdzekli, lai mazinātu viņu invaliditātes ietekmi. Tieši šī intensīvā interese un iekšējā 

motivācija tika piemērota vai aizgūta, lai veicinātu autisma savantus šajā pētījumā, uzlabojot 

viņu saziņu, sociālās prasmes un nostiprinātu atbilstošu uzvedību, kas ir Savanta prasmju 



mācību programmas ceturtais komponents.  Plašs jaunāko AST ārstēšanas modeļu 

pārskats ir izklāstīts Odoma ziņojumā (2010), Visaptverošu personu ar AST ārstēšanas 

modeļu novērtējums.  

Programmas skolēni ar AST var tikt klasificēti četrās dimensijās, kas ir kopīgi mācību 

rezultāti, kopīgas mācīšanās iezīmes, lietojumprogrammu kategorijas un 

lietojumprogrammas (Coppin, 2018). Skolotāji un eksperti var sekot tālāk minētajām 

dimensijām, lai lemtu par kategorijām; tomēr ir svarīgi zināt, ka visi skolēni ir atšķirīgi un 

unikāli. Izvēloties metodes, paņēmienus un lietojumprogrammas, jāņem vērā skolēna 

mācību vajadzības.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kopīgas mācīšanās īpašības Kopīgas mācīšanās iezīmes Lietojumprogrammu 

kategorijas  Lietojumprogrammas 
1. attēls Lietojumprogrammas skolēniem ar autiskā spektra traucējumiem (Coppin, 
2018).  

3.3. Īpaša sadaļa  

3.3.1. Pedagoģiskās pieejas  

Pētnieki un pedagogi līdz šim ir izstrādājuši daudzas pedagoģiskās pieejas speciālo 

izglītības vajadzību mācīšanai. Šie centieni parāda, ka cilvēce strādā visu cilvēku labā, un 

cenšas apmierināt visu vajadzības optimālā līmenī. Tas ir panākums pats par sevi. 

Iekļaušanai ir izšķiroša nozīme, jo tā dod iespēju visiem kopienu locekļiem izaugt par 

apgādātiem pilsoņiem, kuri var stāvēt uz savām kājām un mācīties pielāgoties dzīves 

vajadzībām.  Visu attiecīgo speciālo izglītības vajadzību skolotāju darba kārtībā vajadzētu 

būt jautājumam par to, kā gūt labumu no izstrādātās pedagoģijas, kas iever visus 

skolēnus ar AST. Pat individuālas pieejas var kalpot skolēnu ar AST iekļaušanai sabiedrībā. 

Speciālo izglītības vajadzību skolotāji var palīdzēt no pedagoģiskās pieejas bērnu ar AST 

izglītībā sekojoši:  

- Visas grupas instrukcija;  

- Atbalsta tehnoloģiju apguve;  

- Mācīšana darot, lai sasniegtu mērķus;  

- Adaptīvas vai individualizētas instrukcijas;  

- Meistarības mācīšanās;  

- Kooperatīvā mācīšanās;  

- Plašu mācību stilu izmantošana;  

- Tieši norādījumi;  

- Atklāšanas metode;  

- Integrēti tematiskie norādījumi;  

- Vienaudžu apmācība;  

- Viedtāfeļu, attēlu un video izmantošana;  

- Datorizēta instrukcija.  

3.3.2. Mācību rezultāti (Sasniedzamie rezultāti)  

Paskaidrojums  

Skolēnus noteiks skolotājs un aktivitātes jāveic atbilstoši. Šīm aktivitātēm jābūt savstarpēji 

papildinošām, jo pastāv cieša saikne starp klausīšanos / skatīšanos, runāšanu, lasīšanu un 

rakstīšanu.  Ar šo, mācību rezultātus apraksta sekojoši.  

- Saprast un izskaidrot dzirdēto, lasīto, redzēto un spēt pārbaudīt, mācīties; 

- Attīstīt pozitīvu attieksmi pret lasīšanu, klausīšanos / skatīšanos, runāšanu un 
rakstīšanu;  



- Izvērtēt un kritiski novērtēt to, ko lasa;  

- Prast valodu lietot apzināti, pareizi un uzmanīgi, saskaņā ar runāšanas un 
rakstīšanas noteikumiem;  

- Efektīvi un saprotami izteikt savas jūtas, domas un viedokļus gan mutiski, gan 

rakstiski;  

- Attīstīt prāta izpētes, atklāšanas, interpretācijas un strukturēšanas prasmes;  

- Apzināties jaunākos, būtiskos notikumus valstī, Eiropā un pasaulē;  

- Apgūt jaunas prasmes mācoties;  

- Izpratne par labu izglītību kā veiksmīgas dzīves galveno atslēgu;  

- Dažādu pasākumu vai notikumu, kas pozitīvi ietekmē mācību procesu, 
apmeklēšana.  

Mācību rezultāti nedēļai  

NEDĒĻAS ILGUMS 

STUNDĀS  

MĀCĪBU REZULTĀTI  

1. NEDĒĻA 2 STUNDAS Izpratne par skolēniem, kuriem nepieciešama speciālā izglītība  

2. NEDĒĻA 2 STUNDAS Atšķirt skolēnus ar AST no skolēniem kuriem nepieciešama speciālā izglītība, 

noteikt viņu līmeni, Mācīt skolēnus kā klasē izmantot izvēlētās palīgtehnoloģijas  

3. NEDĒĻA 2 STUNDAS Spēja izmantot izglītības intervences skolēniem ar AST. (Sociālie stāsti, vizuālas 

atbalsts komunikācijai, apsēstības motivācijas un uzvedības atbalstam,...).  

4. NEDĒĻA 2 STUNDAS Izpratne par atbalsta tehnoloģiju nozīmību AST ārstēšanā 

Izglītojamo novērtēšana pirms atbalsta tehnoloģijas rīka izvēles.  

5. NEDĒĻA 2 STUNDAS Spēja pielietot zemākā līmeņa atbalsta tehnoloģijas skolēniem ar AST.  

6. NEDĒĻA 2 STUNDAS Iegūst spēju pielietot vidēja līmeņa atbalsta tehnoloģijas skolēniem ar AST.  

7. NEDĒĻA 2 STUNDAS Iegūst spēju pielietot augstākā līmeņa atbalsta tehnoloģijas skolēniem ar 

AST. 

8. NEDĒĻA 2 STUNDAS Spēj atbalstīt vecākus par to, kādas darbības var veikt mājās.  

Izglītojamo novērošana un novērtēšana, lai noteiktu turpmākos pasākumus, kuru 

pamatā ir izglītojamā progress.  

9. NEDĒĻA 2 STUNDAS Gūst iespēju attīstīt skolēnu ar AST komunikācijas, valodas un runas 

prasmes.  

10. NEDĒĻA 2 STUNDAS Gūst iespēju attīstīt akadēmiskās prasmes, kas saistītas ar skolēniem ar 

AST.  

11. NEDĒĻA 2 STUNDAS Iegūt spēju attīstīt AST izglītojamo sociālās un emocionālās prasmes.  

12. NEDĒĻA 2 STUNDAS Attīstīt skolēnu ar AST kognitīvās prasmes. 

13. NEDĒĻA 2 STUNDAS Attīstīt skolēnu ar AST uzvedību. 

14. NEDĒĻA 2 STUNDAS Spēj novērtēt skolēnu ar AST vispārējo sniegumu.  

3. Tabula Mācību rezultāti nedēļai  



Dalība apmācības programmā ir bez maksas . Programmā piedalīsies speciālās izglītības 

skolotāji un interesenti.  

Mācību rezultāti ar pamatkompetencēm, novērtēšanas rīkiem un pierādījumos 

balstītu praksi  

Pamatkompetences:  

Pamatkompetences, kas jāiegūst speciālās izglītības skolotājiem ir sekojošas:  

- Lasītprasme un valoda; (LL) 

- Digitālā kompetence; (DC) 

- Personīgā, sociālā un mācīšanās kompetence; (PSLC) 

Mācīšanās materiāli un lasījumi  

Progresīvās tehnoloģijas, viedtāfeles, piezīmju grāmatas, zīmuļi, attēli, video, stāstu 

grāmatas, prakses grāmatas, ilustrēta alfabētiskā vārdnīca  

Novērtēšanas rīki 

Novērtēšanas rīki, kurus var izmantot apmācības laikā, tiek doti sekojoši.  

- Novērojums (O) 

- Mutisks tests/ prezentācija (OT) 

- Rakstisks tests (WT) 

- Darbības novērtējums / uzdevums (P) 

- Kultūras izpratne un izpausme (CAE) 

 

Mācību rezultāti  Pamatkompetences  Novērtēšanas 
rīki  

Uz 
pierādījumie
m balstīta 
prakse  
(tas tiks izvēlēts 
mācību rezultātu 
izteiksmē) 

Izpratne par skolēniem, kuriem 
nepieciešama speciālā izglītība 

LL, PSLC O, OT Vienaudžu starpnieka 
intervence  

Atšķirt skolēnus ar AST no skolēniem, kuriem 
nepieciešama speciālā izglītība un noteikt viņu 
vajadzības.  

LL, PSLC O, OT Vecāku īstenota 
intervence,  
Diskrētā izmēģinājuma 
apmācība (DTT)  

 

Mācīt izglītojamajiem, kā klasē izmantot 
izvēlētās atbalsta tehnoloģijas  

  Diferenciālais 
pastiprinājums 

Spēj izmantot izglītības intervences skolēniem 
ar AST.  

 

LL, PSLC OT, P Prasmju (uzdevumu) 
analīze  ( 

   Laika aizture  

(Sociālie stāsti, vizuāls atbalsts komunikācijai, 
apsēstība motivācijas un uzvedības atbalstam) 

  Kognitīvi-biheiviorālā 

intervence 

Izpratne par atbalsta tehnoloģiju nozīmi 
skolēnu ar AST ārstēšanā 

LL, CAE OT, P Naturālistiskā intervence, 

Vingrinājumi  



Izglītojamo novērtēšana pirms tehnoloģiju rīka 
atlasīšanas 

   Vizuāls atbalsts  

Uzvedināšana  

Spēj izmantot zemas atbalsta tehnoloģijas 
skolēniem ar AST  

LL, CAE OT, P Funkcionālās 
uzvedības 
novērtējums, 
Funkcionālās 
komunikācijas 
apmācība,  
Pašregulācija,  

Modelēšana,  
Intervence, kas 
balstīta uz 
iepriekšējiem 
gadījumiem, 
Pastiprinājums,  

Skripti,  
Attēlu apmaiņas 
sakaru sistēma 
[PECS], 
Sociālo prasmju 
apmācība,  
Sociālie stāsti / 
stāstījumi,  
Izzušana,  

Tehnoloģiju 
intervence,  
Centrālās reakcijas 
mācīšana (PRT), 
Reakcijas 
pārtraukšana / 
novirzīšana,  
Video modelēšana  
 

Iegūst spēju pielietot vidējas atbalsta 
tehnoloģijas skolēniem ar AST.  

LL, CAE OT, P 

Iegūst spēju pielietot augstas atbalsta 
tehnoloģijas skolēniem ar AST. 

LL, CAE OT, P 

Spēj atbalstīt vecākus par to, kādas darbības var 
veikt mājās.  
Izglītojamo novērošana un novērtēšana, lai 
noteiktu turpmākos pasākumus, kuru pamatā ir 
izglītojamā progress.  

 

LL, PSLC OT, P 

Gūst iespēju attīstīt skolēnu ar AST 
komunikācijas, valodas un runas 
prasmes.  

LL, CAE OT, P 

Gūst iespēju attīstīt akadēmiskās 
prasmes, kas saistītas ar skolēniem ar 
AST.  

LL, CAE OT, P 

Iegūt spēju attīstīt AST izglītojamo 
sociālās un emocionālās prasmes.  

LL, PSLC OT, WT 

Attīstīt skolēnu ar AST kognitīvās 
prasmes. 

LL, PSLC OT, WT 

Attīstīt skolēnu ar AST uzvedību. LL, PSLC OT, WT 

Spēj novērtēt skolēnu ar AST vispārējo 
sniegumu.  

LL, PSLC OT, WT 

     4. Tabula Mācību rezultāti ar pamatkompetencēm, novērtēšanas rīkiem un 

pierādījumos balstītu praksi  
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