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ANOTĀCIJA 

Adrija Potaša 

Telpu organizācijas pamatprincipi. Ergonomika 

Mērķis: Veidot izglītojamo izpratni par telpu organizācijas pamatprincipiem un 

ergonomiku. 

Uzdevumi:  

 iepazīstināt izglītojamos ar telpu organizācijas pamatprincipiem; 

 sekmēt izpratni par jēdzienu “ergonomika”; 

 likt izprast ergonomikas nozīmīgumu. 

Mērķauditorija: Sausās būves montētājs, L – 05.  

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: efektīva, izzinoša un interesanta jaunās 

tēmas apguve, iesaistot sarunās un diskusijās izglītojamos. 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: interneta resursi (informācija, definīcijas, attēli), 

Microsoft PowerPoint prezentācija. 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: vienkārši un saprotami izklāstīt informāciju, 

iesaistot piemērus, situācijas no dzīves un iesaistot audzēkņus sarunās un diskusijās, 

veidojot atgriezenisko saiti. 
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Stundas tēma: Telpu organizācijas pamatprincipi. Ergonomika 

Mērķis  Veidot izglītojamo izpratni par telpu organizācijas 

pamatprincipiem un ergonomiku. 

Uzdevumi   iepazīstināt izglītojamos ar telpu organizācijas 

pamatprincipiem; 

 sekmēt izpratni par jēdzienu “ergonomika”; 

 izprast ergonomikas nozīmīgumu. 

Mērķauditorija 

(programmas nosaukums, 

kurss) 

Sausās būves montētājs, L – 05. 

Stundas tips Informatīva stunda ar izglītojamo iesaistīšanu sarunās 

Metodes un darba formas Informatīvs stāstījums, auditorija fonā redz Microsoft 

PowerPoint prezentāciju.  

Sarunas un diskusijas, dialogs ar izglītojamajiem par: 

 ergonomiskiem un neergonomiskiem piemēriem no 

dzīves, ergonomikas kļūdas kuras esam sastapuši 

realitātē (dalās gan pedagogs, gan izglītojamie), 

piemēram, uz kuru pusi būtu jāveras durvīm 

sabiedrisko telpu gaiteņos, cik ērti mums ir darboties 

mūsu virtuvēs, vai visu ir viegli sasniegt, darbs birojā 

un darbs pie datora – kā jāizskatās ērtai  un 

ergonomiskai darba vietai utml.; 

 telpu organizācijas pamatprincipiem: lietderība, 

izturība, skaistums – izglītojamie izsaka viedokli, kas 

viņiem no šiem principiem šķiet svarīgākais un kāpēc; 

 sociālā ergonomika un vai tā reāli tiek pielietota praksē. 

Stundas paredzamie 

rezultāti 

 Izglītojamie zina telpu organizācijas pamatprincipus, to 

nozīmi un secību.  

 Izglītojamie ir apguvuši un izpratuši jēdzienu 

“ergonomika”, “sociālā ergonomika”, ir aptvēruši 

ergonomikas nozīmīgumu gan privātās, gan 
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sabiedriskās telpās. 

 Izglītojamie iesaistās sarunās ar pedagogu, pieminot 

piemērus no dzīves, atbildot un uzdodot jautājumus. 

 Ir panākta atgriezeniskā saite. 

Uzskates un citi mācību 

līdzekļi 

Microsoft PowerPoint prezentācija. 

Stundai nepieciešamās 

literatūras saraksts  

 https://www.city24.lv/lv/nekustama-ipasuma-

zinas/9378/isa-pamaciba-virtuves-planoana-top-kludas-

un-ka-tas-nepielaut 

 http://city-office.lv/lv/zinasanas/ergonomika/ 

 https://www.ergolain.lv/ergonomika/ 

 https://lv.wikipedia.org/wiki/Ergonomika 

 http://epadomi.lv/majai/24012011-

lietderiba_izturiba_skaistums 

  

https://www.city24.lv/lv/nekustama-ipasuma-zinas/9378/isa-pamaciba-virtuves-planoana-top-kludas-un-ka-tas-nepielaut
https://www.city24.lv/lv/nekustama-ipasuma-zinas/9378/isa-pamaciba-virtuves-planoana-top-kludas-un-ka-tas-nepielaut
https://www.city24.lv/lv/nekustama-ipasuma-zinas/9378/isa-pamaciba-virtuves-planoana-top-kludas-un-ka-tas-nepielaut
http://city-office.lv/lv/zinasanas/ergonomika/
https://www.ergolain.lv/ergonomika/
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ergonomika
http://epadomi.lv/majai/24012011-lietderiba_izturiba_skaistums
http://epadomi.lv/majai/24012011-lietderiba_izturiba_skaistums
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Stundas gaita 

Stund

as 

posms 

Aktivitāte/mācību situācija 
Laiks 

(min.) 

Nepieciešamie 

resursi Skolotāja darbība 
Skolēnu 

darbība 

Metodes/ 

darba formas 

1. 
Sasveicināšanās Sasveicinās. Interaktīva 

2 min. Valoda, 

pozitīvisms. 

2. Izklāsta paredzamo 

stundas gaitu – 

plānu. 

Klausās. Stāstījums 

3 min. Valoda, 

konkrētība, 

skaidrība. 

3. 

Izskaidro jauno 

mācību vielu paralēli 

rādot Microsoft 

PowerPoint 

prezentāciju. 

Skatās, klausās un 

pieraksta galveno. 

Izklāsts 

Uzskatāma 

prezentācija 

15min

. 

Valoda, 

uzmanība, 

prezentācija, 

dators, 

projektors, 

izglītojamajie

m pieraksti, 

rakstāmie. 

4.  Uzdot jautājumus, 

iesaista sarunās, 

diskusijās 

izglītojamos. 

Iesaistās sarunās, 

diskutē, stāsta 

piemērus no 

dzīves.  

Interaktīva 

Diskusija 

Dialogs 

7min. Valoda, 

sapratne, 

domāšana, 

analizēšana. 

5. Piedāvā 

izglītojamajiem 

uzdot jautājumus par 

jauno tēmu, par to 

kas līdz galam nav 

skaidrs. 

Uzdot jautājumus. Dialogs 

7 min. Valoda, 

izglītojamo 

drosme, 

analizēšana. 
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6. 
 

Klausās. Izsaka 

viedokļus par 

stundas gaitu un 

par to, ko varētu 

uzlabot un darīt 

savādāk. 

Interaktīva 

Atgriezeniskā 

saite 

3 min. Valoda, 

uzmanība, 

analizēšana, 

izglītojamo 

drosme. 

7. 

Izstāsta nākamās 

stundas tēmu un 

atvadās. 

Klausās. Atvadās. Interaktīva 

3 min Valoda, 

pozitīvisms, 

konkrētība, 

skaidrība. 

  

Veicina diskusiju, 

dialogu un 

iesaistās sarunās 

par stundā 

paveikto, kas 

izdevās un kas 

nē, kas patika un 

kas nepatika. 
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Stundas pašvērtējums 

Iegūtie rezultāti un 

atgriezeniskā saite 

Plānotais rezultāts sasniegts, izglītojamie ir aktīvi 

piedalījušies stundā, diskutējuši un uzdevuši jautājumus, kā 

arī veiksmīgi apguvuši jauno vielu. Stunda noritēja atvērtā, 

draudzīgā gaisotnē. 

Izmantoto metožu efektivitāte Stāstot piemērus no dzīves, izglītojamie cītīgāk klausās, tas 

viņus ieinteresē un arī labāk paliek atmiņā. Izglītojamie 

stundā jūtas droši, izsaka savu viedokli, kuru kopā 

apspriežam. 

Stundas norises un izstrādāto 

materiālu pilnveides 

nepieciešamība un iespējas 

Domāju, ka konkrētās mācību programmas apgūšanā ar 

paredzēto stundu skaitu, manis sniegtais materiāls ir 

pietiekoši izsmeļošs. Bet tomēr Microsoft PowerPoint 

prezentāciju, pēc nepieciešamības, var jebkurā laikā 

papildināt ar plašāku un sīkāku informāciju, kā arī 

piemēriem un attēliem. Vajadzētu izveidot izdales 

materiālus ar dažādiem interjera dizaina plāniem, gan 

ergonomiskiem, gan nē, lai varētu ar izglītojamajiem 

apspriest konkrētās paraugu interjera dizaina problēmas. 

Veiktie vērojumi Izglītojamie ir diezgan atvērti un komunikabli, tāpēc 

jācenšas biežāk viņus iesaistīt stundā notiekošajā. Kā arī 

izglītojamajiem pašiem ir interesantāk, kad viņiem piedāvā 

izteikties un iesaistīties. 

Ieteikumi līdzīgu stundu 

veidotājiem un īstenotājiem 

Būt pozitīviem, atvērtiem un censties pēc labākās 

sirdsapziņas kvalitatīvi novadīt stundu. 
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