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 Kursa mērķis bija risināt vajadzību pēc pilnīgākām daudzdisciplīnu

mācību aktivitātēm un iegūt 21. gadsimta prasmes, iepazīstinot 

dalībniekus ar STEAM izglītību .

Lai turpmāk:

 Izglītības vide varētu nodrošināt skolēniem tādas mācību iespējas, kurās ir 
integrētas dažādas disciplīnas un prasmes .

 Organizētu mācīšanos tā, lai izglītojamie varētu piekļūt saturam no plašāka , 
daudznozaru perspektīvas.

 Iesaistīt skolēnus noderīgās un rosinošās mācību aktivitātēs, kurās 
dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika ( STEM izglītības 
pamatsastāvdaļas ) saistās ar mākslu plašākā nozīmē.

 Izmantot STEAM, lai skolēni var izpētīt un izjust attiecības starp skolas 
priekšmetiem un reālo dzīvi, un lai viņiem ir lielākas 
iespējas starpdisciplināram dialogam, izpētei un problēmu risināšanai.

 Lai varētu efektīvi iekļaut STEAM aktivitātes savā mācību vidē.



Mācīšanās rezultāti

Kurss palīdzēs:

• Noteikt STEM un STEAM galvenās funkcijas;

• Definēt mācību mērķus, kas integrē STEM un mākslas un dizaina priekšmetus, lai 

palielinātu skolēnu iesaistīšanos mācībās;

• Savienot un saistīt dažādus mācību priekšmetus, izmantojot radošas STEAM aktivitātes, 

kuru pamatā ir reāla un konkrēta pieredze;

• Izveidot autentisku STEAM nodarbību;

• Izprast spēles, jautrības un iesaistīšanās nozīmi mācīšanās procesā;

• Iekļaut ar mākslu un dizainu saistītās prasmes vispārējā mācību vidē un mācību 

programmā.



STEAM izglītība ir 

- uz projektiem balstīta mācīšanās,

- integrēti vairāki mācību priekšmeti, 

- sadarbojas skolēni un skolotāji,

- skolēnu darbi (projekti) ir sabiedrībai noderīgi.

https://artsintegration.com/what-is-steam-education-in-k-

12-schools/ - viss par STEAM izglītību.

https://artsintegration.com/what-is-steam-education-in-k-12-schools/


Mācību process



STEAM spēles, lietotnes un vietnes
➢ https://www.commonsense.org/education/top-picks/steam-games-

apps-and-sites (radošu stundu plāni, zinātnes dokumentālās filmas, 

videoklipi, spēles utt.):

- starpdisciplināras nodarbības un aktivitātes;

- inženierzinātnes, dizains un izgatavošana;

- robotika un kodēšana;

- uz spēlēm balstīta mācīšanās.

➢ https://artsintegration.com/accelerator-workshops/ - darbnīcu sērijas 
(video materiāli), kurās atklāta mākslas integrācija un STEAM 
īstenošanas stratēģijas. 

➢ https://www.pinterest.com/search/pins/?q=STEAM&rs=typed –
dažādi STEAM projekti.

➢ https://www.instructables.com/100-STEAM-Projects-for-Educators/ -
projekti.

➢ https://experiments.withgoogle.com/ - eksperimenti.

https://www.commonsense.org/education/top-picks/steam-games-apps-and-sites
https://artsintegration.com/accelerator-workshops/
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=STEAM&rs=typed
https://www.instructables.com/100-STEAM-Projects-for-Educators/
https://experiments.withgoogle.com/


Dažādas noderīgas vietnes
 https://www.canva.com/ - veidot STEAM projektu prezentācijas;

 https://www.bensound.com/ - bezmaksas mūzikas atskaņošana;

 http://www.steameducation.ca/#/ - STEAM izglītības centrs, kur piedāvā 

programmas un video materiālus;

 https://sketchfab.com/ - veidot 3D modeļus;

 https://bouncyballs.org/ - kušinātājs;

 https://classroomscreen.com/features - taimeris, zīmēšanas rīks, luksafors, 
QR koda ģenerators, darba simboli utt.

 https://wordwall.net/ - var veidot dažādas spēles, viktorīnas, dalīt grupās u.c.

 https://www.blooket.com/ - spēles,

 https://quizizz.com/ - viktorīnas, uzdevumi.

 https://www.startdesign.lv/metode-scamper - SCAMPER ideju ģenerēšanas metode.
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