
Iegūsi teorētiskas un praktiskas zināšanas IT jomā;
Iegūsi jaunas idejas mācību darbam, īstenojot 
datorikas programmu, attālināti vai klātienē;

Saņemsi apliecību par dalību kursos.

Iegūsi Learn IT izstrādātus un aprobētus materiālus
ar uzdevumiem, videopamācībām un 
izaicinājumiem skolēniem;

Kursu saturs atbilst Skola 2030 izstrādātajai Datorikas mācību 
priekšmeta programmai un tiešā veidā izmantojams mācību darbam

 

marts - aprīlis

Apmācībās

Izglītības uzņēmums Learn IT aicina vispārizglītojošo skolu pedagogus pieteikties 

profesionālās pilnveides kursiem Datorikas priekšmeta mācīšanai attālināti

 PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI 

dalības maksa 
60 - 90 eur 

10-16 pedagogi

Pieteikšanās šeit: https://ej.uz/LearnITdatorika 

DATORIKĀ, DIZAINĀ 
UN TEHNOLOĢIJĀS



nepieciešams dators ar interenta pieslēgumu, 
mikrofonu, kameru(vēlams) un administratora tiesībām

Mācību kursa anotācija 

Šī kursa laikā dalībnieki apgūs pamatus bērniem draudzīgā programmēšanas platfromā 
Scratch. Kursa ietvaros dalībniekiem būs iespēja aktīvi līdzdarboties, izveidot vienkāršas
programmas un iegūt izpratni par algoritmiem, cikliem, nosacījumiem, mainīgajiem un 
loģiskajiem operatoriem pamatskolēniem nepieciešamā līmenī. Papildus skolotāji saņems 
arī praktiskus ieteikumus par reģistrēšanos šajā platformā, skolēnu pievienošanu un vienotas 
klases izveidi, lai veiksmīgi spētu ieviest progrmmēšanas pamatus savā mācību darbā.

Lai sekmīgi vadītu mācību darbu attālināti, pedagogiem tiks nodrošināta piekļuve 
Learn IT izstrādātajiem mācību materiāliem tiešsaistē.

Sasniedzamie rezultāti 

       

                              
Dalībnieki iegūs prasmes darbā ar vizuālās programmēšanas platformu Scratch,
lai izveidotu animētus stāstus un spēles; 

Pratīs organizēt un vadīt datorikas nodarbības programmēšanā, 
izmantojot gatavus materiālus attālinātam darbam vai veidot savus mācību materiālus.

Skolotājiem būs pieejami Learn IT izstrādātie mācību materiāli 7 tēmām.
Materiāli izstrādāti, kā atbalsts skolotājiem, darbam attālināti vai klātienē.
Satur uzdevumus, videopamācības, koda piemērus, izaicinājumus skolēniem.
Piemērs: 
https://youtu.be/rWKX_WURbB8          

   

           

12 akadēmiskās sundas

DATORIKAS MĀCĪŠANA ATTĀLINĀTI - 
VIZUĀLĀ PROGRAMMĒŠANA AR SCRATCH

15.un 19.marts, plkst. 12.00 - 17.00



nepieciešams dators ar interenta pieslēgumu,
mikrofonu, kameru(vēlams) un administratora tiesībām

12 akadēmiskās stundas

DATORIKAS MACIŠANA ATTALINATI -
MĀJASLAPU IZVEIDE AR HTML UN CSS

Mācību kursa anotācija

Sasniedzamie rezultāti 

Viena no pieprasītākajām prasmēm tehnoloģiju tirgū ir spēja izveidot mājaslapas.
Tas noder gan mazajā uzņēmējdarbībā, gan vadot dažādus projektus valsts iestādēs.
Kursa dalībnieki iepazīsies ar HTML un CSS programmēšanas valodu pielietojumu,
lai saprastu, kā tiek veidotas mājaslapas. Dalībnieki praktiski izstrādās mājaslapu un izmantos
HTML lai veidotu mājaslapu struktūru, kā arī pielietos CSS, lai izveidotu tās vizuālo skatu.

Lai sekmīgi vadītu mācību darbu attālināti, pedagogiem tiks nodrošināta piekļuve 
Learn IT izstrādātajiem mācību materiāliem tiešsaistē.

 

 

Iegūs zināšanas par mājaslapu uzbūvi;

Gūs praktisku pieredzi mājaslapu izstrādē, veidojot savu mājaslapu, izmantojot HTML un CSS
programmēšanas valodas;

Apgūs prasmes par multimediju ievietošanu mājaslapā;

Skolotājiem būs pieejami Learn IT izstrādātie mācību materiāli 7 tēmām.
Materiāli izstrādāti, kā atbalsts skolotājiem, darbam attālināti vai klātienē.
Satur uzdevumus, videopamācības, koda piemērus, izaicinājumus skolēniem.
Piemērs: https://youtu.be/rWKX_WURbB8 

11. un 18. marts, plkst.12:00 - 17:00



nepieciešams dators ar interenta pieslēgumu,
mikrofonu, kameru(vēlams) un administratora tiesībām

12 akadēmiskās stundas

DATORIKAS MĀCIŠANA ATTALINATI -
TEKSTUĀLĀ PROGRAMMĒŠANA AR JAVA SCRIPT

Mācību kursa anotācija

Sasniedzamie rezultāti 

Aizvien plašāks un daudzveidīgāks kļūst tehnoloģiju un programmēšanas pielietojums
mūsu ikdienā, un tā var būt daļa ne tikai no informātikas un datorikas mācību satura. Lai
skolotājiem palīdzētu iepazīties ar programmēšanu un šo zināšanu pielietošanas iespējām 
mācību procesā, Learn IT piedāvā ievadkursu tekstuālajā programmēšanā.
Dalībniekiem būs iespēja praktiski darboties un apgūt JavaScript pamatus, izmantojot
p5.js platformu. Dalībnieki programmēs dažādu formu objektus, piešķirs tiem kustību
un interaktivitāti 2D vidē.

Lai sekmīgi vadītu mācību darbu attālināti, pedagogiem tiks nodrošināta piekļuve 
Learn IT izstrādātajiem mācību materiāliem tiešsaistē.

Dalībnieki iegūs vai uzlabos prasmes darbā ar teksutālās programmēšanas valodu JavaScript;

Apguvūs JavaScript funkcijas interaktīvu programmu veidošanai, kā arī ciklu izmantošanu un 
objektorientētās programmēšanas pamatprincipus;

Iegūs informāciju, lai dažādotu skolēnu programmēšanas pieredzi, mācot JavaScript valodu. 

Skolotājiem būs pieejami Learn IT izstrādātie mācību materiāli 7 tēmām.
Materiāli izstrādāti, kā atbalsts skolotājiem, darbam attālinati vai klātiene.
Satur uzdevumus, videopamācības, koda piemērus, izaicinājumus skolēniem.
Piemērs: https://youtu.be/rWKX_WURbB8  

Par datumu vienosimies, nokomplektējot grupu!



nepieciešams dators ar interenta pieslēgumu,
mikrofonu, kameru(vēlams) un administratora tiesībām

12 akadēmiskās stundas

DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS -
3D MODELĒŠANA AR TINKERCAD

Mācību kursa anotācija

Sasniedzamie rezultāti 

Kursa ietveros dalībniekiem būs iespēja apgūt pasaulē populāru un mācību darbā
plaši izmantotu 3D modelēšanas bezmaksas programmu Tinkercad. Kursa laikā
dalībnieki reģistrēsies programmā, saņems praktiskus ieteikumus klases izveidei un
monitorēšanai, apgūs Tinkercad iespējas, lai izveidotu vienkāršas un sarežģītākas
formu figūras. Ar lektora palīdzību patstāvīgi plānos un realizēs savu 3D projektu.
Apgūst 3D modeļa sagatavošanu drukai un drukāšanas procesa kontroli. Noslēgumā
dalībnieki saņems praktiskus ieteikumus 3D modelēšanas un drukas izmantošanai
mācību procesā.

Lai sekmīgi vadītu mācību darbu attālināti, pedagogiem tiks nodrošināta piekļuve 
Learn IT izstrādātajiem mācību materiāliem tiešsaistē.

Dalībnieki iegūs vai uzlabos prasmes 3D modelēšanā;

Iegūs praktisku pieredzi un idejas dažādiem 3D modelēšanas projektiem, ko īstenot 
savu stundu ietvaros.

Iegūs tehnisku informāciju, lai izvēlētos labākos rīkus un tehniku, ar ko veikt praktisku 
3D modelēšanu un drukāt darbus savās skolās.  

Skolotājiem būs pieejami Learn IT izstrādātie mācību materiāli 5 tēmām.
Materiāli izstrādāti, kā atbalsts skolotājiem, darbam attālinati vai klātiene.
Satur uzdevumus, videopamācības, modelēšanas piemērus, izaicinājumus skolēniem.
Piemērs: https://youtu.be/rWKX_WURbB8

Par datumu vienosimies, nokomplektējot grupu!


