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AbleWithTechTools 

Sveicināti ! 

Laipni lūdzam projekta 

"Virtuālās realitātes resursu 

attīstīšana iepazīstinot ar 

tehnoloģiju rīkiem topošos 

speciālās izglītības skolotājus 

izmantošanai darbā ar 

bērniem ar autiskā spektra 

traucējumiem " pirmajā 

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. 

2019 

Virtuālās realitātes resursu attīstīšana, iepazīstinot ar 
tehnoloģiju rīkiem topošos speciālās izglītības skolotājus 
izmantošanai darbā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem  
 Par projektu 

Tehnoloģijas un tehnoloģiskie risinājumi cilvēkiem ar 

attīstības traucējumiem attiecas uz ierīcēm vai 

sistēmām, kas atbalsta cilvēkus ar īpašām vajadzībām, 

lai saglabātu vai uzlabotu viņu autonomiju, labsajūtu un 

paļaušanos uz saviem spēkiem. Šie rīki attiecināmi uz 

plašu īpašo vajadzību loku, kas saistītas ar sociālajiem, 

uzvedības, kognitīvajiem, uztveres vai fiziskajiem 

aspektiem. 

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 palīgtehnoloģiju 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. 

Vajadzību apmierināšana 

Topošajiem speciālās izglītības skolotājiem ir 

nepieciešama mācību programma, kas atbildīs skolēnu 

ar AST sociālajām un komunikatīvajām vajadzībām un 

koncentrēsies uz piemērotas tehnoloģijas izvēli un 

izmantošanu, kā arī 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. 

 

Šajā izdevumā 
Par projektu P.1 

Darbības joma un mērķi P.2 

Partneri P.3-4 

Paveiktās un gaidāmās aktivitātes P.5    
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Mērķi 

Lai projekta ietvaros uzlabotu 

topošo speciālās izglītības 

skolotāju mācīšanas prasmes, ir 

izvirzīti šādi mērķi: 

1-  Topošo speciālās izglītības 

skolotāju spēju veidošana un 

mācību procesa uzlabošana 

darbojoties ar dažādām 

tehnoloģijām 

2 - Atbalsta tehnoloģiju  

izmantošanas veicināšana, lai 

uzlabotu skolēnu ar AST sociālās 

un komunikācijas prasmes 

3 - Investīcijas novatoriskās 

tehnoloģijās kā mācību 

materiālos (VR saturs) un 

ieguldījums izglītības tehnoloģiju 

attīstībā 

Sasniedzamie 
rezultāti 

Mēs plānojam attīstīt: 

a - Mācību programmu "Ievads 

tehnoloģiskajos rīkos, lai 

uzlabotu skolēnu ar AST sociālās 

un komunikācijas prasmes" 

b - Mācību materiāli (VR resursi) 

Kuras atbalsta 
tehnoloģijas? 

Metodoloģija un aktivitātes  
Projekta metodoloģija sastāvēs no trim cikliem. 

1. cikls – sistemātiska literatūras analīze un mācību 

programmas izstrāde (individuāls un komandas darbs) 

2. cikls - satura un programmatūras izstrāde (semināri un 

tehnoloģiskais atbalsts) 

3. cikls - Pilotēšana (mācību kursi un novērtēšana) 

 

Īstenojamās aktivitātes ir šādas: 

1. cikls 

1- Partneri apkopo un analizē literatūru, lai sagatavotu 

divus ziņojumus 1) "Autiskā spektra traucējumu sociālie un 

komunikatīvie izaicinājumi" un "Palīgtehnoloģiju 

instrumenti bērnu ar AST mācību procesa veicināšanai". 

Šie ziņojumi veidos piedāvātās mācību programmas 

pamatu. 

2 - Mācību programma tiks izstrādāta moduļu veidā, un 

tajā tiks veikti nepieciešamie pasākumi, lai to pielāgotu 

nacionālajam kontekstam. 

 

2. cikls 

1- Tiks organizēti semināri satura izstrādei. Semināros 

piedalīsies mācību priekšmetu eksperti, pasniedzēji un 

citas ar jomu saistītās personas. Uzmanība tiks vērsta uz 

visefektīvāko  AST palīgtehnoloģiju rīku izveidi. 

2 - Pēc semināriem notiks komandas darbs un tiks rakstīti 

scenāriji VR resursiem. Pēc tam tiks izstrādāta 

programmatūra. 

VR tehnoloģijas 

Virtuālā realitāte ir viens no digitālajiem rīkiem, kas tiek 

izmantots dažādiem mērķiem dažādās studiju jomās. Izglītībā 

tehnoloģiju sniegtās inovāciju iespējas tiek izmantotas vēlāk 

nekā citās nozarēs. Tomēr tehnoloģiju izmantošana izglītībā ir 

būtiska, jo inovāciju efektivitātes izmēģināšana un ieguvums no 

šo instrumentu motivējošiem un saistošiem faktoriem var 

atvieglot mācību procesus. 

Virtuālās realitātes resursi būtu jāizmanto, lai stiprinātu skolēnu 

pieredzes gūšanu. Virtuālās realitātes lietojumos vizuālos 

objektus izmanto trīs dimensijās. Pētījumi rāda, ka Virtuālā 

realitātē balstītas izglītības prakses, kas ietver abstraktus 

jēdzienus, audzēkņu mācību laikā palielina uzmanības noturību. 

Projekta kontekstā virtuālā realitāte veicinās skolēnu iztēles un 

radošuma attīstību. 

 
Rezultāti un ietekme 

Topošie speciālās izglītības skolotāji piedalīsies projekta praksē 

un tiks iepazīstināti ar nepieciešamajām pedagoģiskajām un 

tehnoloģiskajām prasmēm saistītām ar atbalsta tehnoloģijām. 

Ieinteresētie pasniedzēji no visas pasaules savās nodarbībās 

varēs izmantot izstrādāto mācību programmu un VR saturu. 

Partnerorganizācijas kursu pasniegšanas laikā varēs izmantot 

izstrādāto mācību programmu un VR resursus. Paneļdiskusijās 

un konferencē projekta rezultāti tiks izplatīti plašam ieinteresēto 

personu lokam. 

 

Bērnu ar AST izglītošanā tiek 

izmantotas trīs līmeņu atbalsta 

tehnoloģijas: 

Augstās tehnoloģijas (High-tech) 

Vidēja līmeņa tehnoloģijas 

(Medium-tech) 

Zema līmeņa tehnoloģijas (Low-tech) 
Kick-off Meeting 
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 Projekta komanda 

Kas ir Autiskā 
spektra 
traucējumi? 
Autiskā spektra traucējumi (AST) 

ir  neirodeformācijas traucējumi ar 

samazinātas sociālās 

mijiedarbības un komunikācijas 

simptomiem, ierobežotu interešu 

klātbūtni un atkārtotu uzvedību1.  

 

Lorna Vinga (Lorna Wing) 

(psihiatre, grāmatu autore un māte 

bērnam ar AST) pirmo reizi ieviesa 

terminu “autiskais spektrs” 2, lai 

precīzāk piedēvētu viena un tā 

paša simptoma izpausmju 

svārstības cilvēkiem ar AST. 

 

Definīciju daudzveidība nevar 

aptvert cilvēku ar AST 

daudzveidību, jo, lai arī pastāv 

kopīgas grūtības un kopīgi 

simptomi, tas ir ļoti mainīgs.3 

 

Būtiskākās grūtības cilvēkiem ar 

AST, kas rodas arī skolas vidē, ir 

šādas: 

a) komunikācijas grūtības  

b) akadēmiskās grūtības 

c) grūtības pārvietoties 

d) uzvedības problēmas  

e) organizatoriskas grūtības  

f) grūtības socializēties 

g) grūtības pārejai no vienas 

aktivitātes pie citas  

h) nepatika pret pārmaiņām, 

noturība vienveidībā 

i) citas grūtības  

 

Labās prakses piemērs 

                            

                          Düzce Universitāte 

Düzce Universitāte (DU) ir viena no pēc 2006. gada 

jaunizveidoto valsts universitāšu pionierēm Turcijā. DU 

darbojas kā ģimene, kurā ir gandrīz 32 000 studentu un 

2500 akadēmiskā un administrācijas personāla, kopā 

14 fakultātes, 4 iestādes, 13 pētniecības centri, viena 

profesionāli aprīkota slimnīca, viens tehnoloģiju 

pārneses centrs un tehnoparks. DU atbilst Düzce un 

reģiona pētniecības un akadēmiskajām vajadzībām. 

Akadēmiskos pētījumus un projektus sponsorē un 

atbalsta Universitātes Augstākās pārvaldes birojs. 

Kā ar robotiku? 

Pētījumos ir gūti pierādījumi, ka iejaukšanās ar sociālu 

asistentu-robotiem varētu palīdzēt bērniem ar autiskā 

spektra traucējumiem (AST) piedalīties pasākumos, kas 

prasa sadarbības un komunikācijas prasmes. AST ir 

neirodegradējošs stāvoklis, kam raksturīgas 

stereotipiskas atkārtotas aktivitātes un intereses, kā arī 

ievērojami komunikācijas prasmju traucējumi, kas 

ietekmē bērnu socializāciju un viņu mijiedarbību ar 

citiem. 

Mēģinot motivēt bērnus ar AST piedalīties spēles aktivitātēs un palīdzēt 

viņiem apgūt sociālās prasmes, kas vajadzīgas, lai aktivitātes izpildītu, 

kā piemēru var minēt “Daisy Robot” robotizētu asistentu, kas darbotos 

kā starpnieks un atbalsts mijiedarbībā starp  bērniem ar AST  

un neirotipiskas attīstības bērniem. Šajās 

 intervencēs tika  ietvertas galda un  

digitālās spēles4. 

                            

                          Çanakkale Onsekiz   

              Mart Universitāte 

Çanakkale Onsekiz Mart Universitāte (ÇOMU) tika 

dibināta 1992. gadā, un, pateicoties tās jaunajam 

statusam un lielajam jauniešu skaitam Turcijā, 

universitāte ātri attīstījās studentu, personāla un 

aprīkojuma skaita ziņā, tādējādi veicinot jaunu fakultāšu 

un koledžu atvēršanu. Universitātē pašlaik ir vairāk 

nekā 45 000 studentu, kuri mācās visdažādākajās 

programmās, kurās pasniedz 1600 akadēmiskā 

personāla 10 fakultātēs, 2 politehniskajās koledžās un 

11 arodskolās. 
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                                Sociālo zinātņu 
         Universitāte 

Spolezcna Akademia Nauk, jeb Sociālo zinātņu Universitāte 

(SZU) ir viena no vadošajām privātajām Universitātēm Polijā, 

kurā ir 15 000 studentu un vairāk nekā 1000 akadēmisko 

darbinieku. Izglītības klasifikācijā, ko publicējuši ietekmīgi 

nacionālie žurnāli, SZU ir ļoti augsti novērtēta. SZU pieredzi 

šajā projektā papildinās 20 nodaļas, ieskaitot kultūras 

studijas, izglītības zinātne, psiholoģija un socioloģija. 

Izglītības zinātnes nodaļā topošie skolotāji tiek sagatavoti 

īpašu uzmanību pievēršot pirmsskolas un agrīnās izglītības 

pakāpei. SZU kā izglītības organizācija veicina daudznozaru 

pieeju, apvienojot pētniekus no dažādām vidēm. 

                            

                              Maķedonijas  
        Universitāte          

Maķedonijas Universitāte (MU) ir moderna universitāte ar 

plašām pētniecības aktivitātēm un dalību daudzās nacionālās 

un starptautiskās pētniecības programmās. MU ir arī daudzu 

starptautisku organizāciju biedrs, kas saistītas ar augstāko 

izglītību, piem., Eiropas Universitāšu asociācija, Žana Monē 

Eiropas izcilības centrs, kas atrodas MU filiālē, utt. MU pirmo 

reizi tika izveidots 1948. gadā ar nosaukumu "Saloniku 

rūpniecības studiju absolventu skola", bet kā tāda tā darbojās 

1957.-1958. mācību gadā. 1958. gadā to pārdēvēja par 

Saloniku industriālo skolu, un no 1971./1972. gadam to 

sadalīja divos departamentos: Ekonomikas departaments un 

Uzņēmējdarbības administrācijas departaments.  

Pašreizējās 

atbalsta 
tehnoloģijas 
Atbalsta tehnoloģijas palīdz 

veikt tādus uzdevumus un 

darbības kā: 

- pārvietoties patstāvīgi un droši 

(ratiņkrēsli, protēzes, sēdekļu 

spilveni, maņu ierīces), 

- uzlabo dzirdi (balss 

pastiprinātāji, trauksmes 

ierīces, piemēram, vibrācija, 

mirgojošas gaismas, FM 

klausīšanās sistēmas vai 

uzraksti), 

- uzlabo redzi (acu skatiena 

sistēmas, runājošas vai 

vibrējošas ierīces, Braila raksts, 

audiogrāmatas) 

- papildinātā / alternatīva 

komunikācija (fonētiskā 

pareizrakstība, pamata, attēla, 

daudzkārtēja, progresīva 

komunikācija) 

- atpazīšana (audio atskaņotāji, 

ierakstītāji, taimeri, lasīšanas 

ceļveži, lasāmās pildspalvas, 

personīgo datu palīgi, peidžeri, 

kalkulatori, rakstīšanas atbalsts, 

grafiskie organizatori, 

elektroniskās darblapas, vārdu 

paredzēšanas programmas, 

ekrāna palielinātāji, runas 

sintēzes programmatūra, 

piezīmju ierakstīšanas ierīces) 

 

Bērniem ar AST galvenokārt ir 

vajadzīgas atbalsta 

tehnoloģijas, kas izstrādātas, lai 

atvieglotu komunikācijas 

prasmes. 

                            

                                Latvijas Universitāte      

            

Latvijas Universitāte (LU) ar 13 000 studentiem, 13 

fakultātēm un vairāk nekā 20 pētniecības institūtiem ir viena 

no lielākajām visaptverošo pētījumu universitātēm Baltijas 

valstīs ar izglītības un pētniecības potenciālu humanitārajās, 

sociālajās un dabaszinātnēs. Vienīgā Latvijas augstākās 

izglītības iestāde, kas ierindojās QS Top Universities reitingā. 

LU ir īpaši lepna par to, ka tā internacionalizācijas pakāpe ir 

atzīta par augstu vairākos reitingos, piemēram, QS Top 

Universities, Multirank, Interfax. LU lielu uzmanību pievērš 

starptautiskās sadarbības attīstībai un atbalsta dažādas 

mobilitātes shēmas. Pašlaik LU ir parakstījusi 148 divpusējus 

līgumus ar universitātēm visā pasaulē, vairāk nekā 800 

Erasmus+ nolīgumus ar universitātēm programmas valstīs un 

29 līgumus ar universitātēm partnervalstīs. 

                            

                              Robotikas skola 

                    

Robotikas skola (Scuola di Robotica) ir izglītības un mācību 

centrs, kuru sertificējusi Itālijas Izglītības ministrija un kas ir 

Eiropas Robotikas platformas dalībnieks. Tai ir liela pieredze 

robotikas izmantošanā, lai atbalstītu izglītības vajadzības. 

Robotikas zinātnieku un humanitāro zinātņu pētnieku 

komiteja ir izveidojusi Robotikas skolu (2000), un tā darbojas 

kā Zinātniskā komiteja. Robotikas skolas mērķis ir veicināt 

studentu un jauniešu zināšanas par robotiku no agras 

bērnības līdz vidusskolas izglītībai. Tas nodrošina arī pēc 

iespējas plašāku un piemērotāku informācijas izplatīšanu par 

rezultātiem robotikas, IKT jomā un par citu disciplīnu 

papildinošajiem sasniegumiem.  

                                                                  Nara izglītojošās tehnoloģijas  

                                                Nara izglītojošās tehnoloģijas (Nara Educational Technologies) tika dibināta 2014.  gadā, un tā virza paplašinātās realitāte un virtuālās  

                realitātes tehnoloģijas attīstību Turcijā. Nara galvenokārt fokusējas uz pētniecību, attīstību un izglītības  tehnoloģiju darbības uzsākšana. 

    Tas piedāvā inovatīvu, radošu oriģinālu saturu izglītības jomā, izmantojot AR / VR tehnoloģijas. Nara vissvarīgākā misija ir padarīt izglītību 

 aizraujošāku, veiksmīgāku un demokrātiskāku. 
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Kas līdz šim ir paveikts? 
 Projekta uzsākšanas sanāksme 

Projekta uzsākšanas  sanāksme notika Düzce Universitātes telpās. Sanāksmē piedalījās visi partneri, izņemot 

Latvijas Universitāti (aizņemtības dēļ). Projekta prakse tika sīki apskatīta sanāksmē. Arī pirmais ziņojums tika 

izvirzīts diskusijai. Tika nolemts par otrā ziņojuma veidni, un tika sadalīti darba pienākumi. Konsorcija locekļi 

apmeklēja arī Abantas ezeru un saviesīgāk u vakariņu laikā vairāk iepazina viens otru. 
 

 

 

 

 

 

 Pirmais ziņojums “Autiskā spektra traucējumu sociālie un komunikācijas izaicinājumi” 
Pirmais ziņojums ir sagatavots, iesaistot visus partnerus. Ziņojumā iekļauta informācija par AST, tā īpašībām, 

definīciju, veidiem, identificēšanu un novērtēšanu, AST prasmēm un izaicinājumiem, izglītību un ārstēšanu, uz 

pierādījumiem balstītu praksi. 
 

 Skype konferences zvans 1 
Pirms atklāšanas sanāksmes partner i sazvanījās Skype konferences zvanā. Tika pārrunāta pirmā projekta pārskata 

veidne un izlemti nosaukumi. Tiks sadalīta atbildība partneru starpā pirms atklāšanas sanāksmes.  
 

 

 Otrais ziņojums “Atbalsta un adaptīvo tehnoloģiju izmantošana mācību vidē” 
Ziņojumā ir iekļauta informācija par trīs veidu (augstās tehnoloģijas, vidējā un zemā līmeņa tehnoloģijas) atbalsta un 

adaptīvo tehnoloģiju veidiem, kas izstrādātas bērnu ar AST atbalstam. 

Gaidāmie notikumi 

• Augstākās izglītības programmas “Atbalsta tehnoloģijas bērnu ar AST izglītībai” 

sagatavošana 

• Otrā starpvalstu projekta sanāksme 

 

Atsauces 
1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V(2013). 5 th  Edition. American Psychiatric Association 
2 Wing, L. (1996) The Autistic Spectrum. A guide for parents and professionals. Constabe, London 
3 Geschwind, D. H. (2008). Autism: many genes, common pathways?. Cell, 135(3), 391-395. 
4 http://earthlab.uoi.gr/tel/index.php/themeselearn/article/view/13/6 
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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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