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VEBINĀRA TĒMAS:

o Kāpēc grupu darbs? 

o Negatīvie priekšstati par grupu darbu

o 5 lietas, kas ietekmē sadarbību grupās

o Padomi pirms grupu darba organizēšanas

o Kas jāņem vērā iepazīstinot ar grupu darbu, moderējot un 
noslēdzot?

o Metodes grupu dalīšanai

o Vienošanās metodes grupās

o Kā iesaistīt tos, kas neiesaistās?



KĀPĒC GRUPU DARBS?

Pamatā attīsta prasmes, kas nepieciešamas, lai būtu veiksmīgs un laimīgs.

Veiksmīgs grupu darbs sekmē sociāli emocionālā intelekta attīstību.

o Aktīvā mācīšanās – noturīgāka un efektīvāka ilgtermiņā;

o Sava viedokļa verbalizācija - pašvērtējums;

o Klausīšanās – viena no izaicinošākajām prasmēm skolēniem;

o Domu apmaiņa – veiksmīgā domu apmaiņā izdalās laimes hormons serotonīns;

o Kopradīšana – jēgas ieraudzīšana sadarbībai.



KĀDI IR TAVI STEREOTIPI PAR GRUPU DARBU?

Grupu darbu nedrīkstam 

uztvert pašu par sevi 

saprotamu un efektīvu!
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Bieži dzirdētie komentāri par grupu darbu:

o Jāsadala pēc iespējas jauktākās komandās, jo tad notiek aktīvā mācīšanās;

o Labāk nedalīt vispār, jo tad sākas haoss un neviens no tā neiegūst;

o Grupu darbs nav efektīvs, jo jāpatērē ilgs laiks sadalot grupās, izstāstot 

uzdevumu un vadot procesu;

o Grupu darbā daži strādā un pārēji «dzīvo uz viņu rēķina».



KAS, TAVUPRĀT, IETEKMĒ 

GRUPAS SADARBĪBU?

5 LIETAS, KAS IETEKMĒ 
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5 LIETAS, KAS IETEKMĒ 

GRUPU SADARBĪBU:

o Skolēnu sadarbības spējas (komunikācijas, pieņemšanas, konfliktu risināšanas 

prasmes). Jo vairāk skolēniem attīstīta, jo lielāka kopējā klases kompetence.

o Klases sadarbības kultūra (iepriekš veiktais / regulāri veiktais);

o Grupu dalījums;

o Uzdevuma veids + formulējums. Jāredz ieguvums sadarbībai, kāpēc to labāk 

darīt kopā nekā atsevišķi;

o Skolotāja izturēšanās un klātbūtne grupu uzdevuma laikā.



PADOMI PIRMS GRUPU DARBA:

– Sadarbības principi. Sadarbības likumiņi. 

– Pārrunāt ar skolēniem iepriekšējo pieredzi grupu darbā. Kas patīk? Kas ir 

izaicinoši? Priekšlikumi no pašiem.

– Sāc ar vienkāršu uzdevumu sadarbības sekmēšanai.

– Apzinies, ko vēlies sasniegt ar grupu darbu: 

o Zināšanu līmenī;

o Sociālo prasmju līmenī;

o Grupu darbam jāveicina mācīšanās nevis jāaizņem laiks.



o Grupu lielums. Vislabākais – 4 – 5 skolēni grupā. Jo mazāk sociālās prasmes, jo 

mazāks grupas lielums. 

o Atvēli pietiekamu laiku grupas darbam.

PADOMI PIRMS GRUPU DARBA:



IEPAZĪSTINOT AR GRUPAS  

UZDEVUMU:

o Paskaidro, kāpēc konkrētajā uzdevuma ir grupu darbs + ko no tā var iegūt

o Izveido grupas pirms pastāsti par to, kas būs jādara (ir izņēmums*)

o Veicini grupas saliedētību ar vienkāršu aktivitāti. Veiksmīgs komandas darbs 
noris starp tiem cilvēkiem, kur valda savstarpējā uzticēšanās un atklātība. 

o Izskaidro uzdevuma instruktāžas. Izskaidro gan to, kas ir jādara, gan arī to, kāds 
ir sagaidāmais rezultāts. Nosaki laiku. 

o Nosaki pamatprincipus veiksmīgam grupas darbam (līderība, viedokļu 
uzklausīšana, cieņa pret jebkuru viedokli, lēmumu pieņemšana).

o Dod laiku jautājumiem.



MODERĒJOT GRUPU DARBU:

o Esi klātesošs, bet ne pamācošs. Novēro grupas, atbildi uz jautājumiem, ievēro 

tendences, bet sākotnēji neiejaucies grupas procesā, ja tas nav īpaši 

nepieciešams;

o Uz brīdi var iziet  ārā no telpas – tas veicina grupas procesu;

o Nedod konkrētas atbildes, ļauj grupai pašai līdz tām tikt;

o Ļauj notikt grupas procesam.

PROCESS VS REZULTĀTS



NOSLĒDZOT GRUPU DARBU:

o Skolēni izvērtē grupas procesu;

o Skolēni izdara secinājumus par grupu darbu, rada ieteikumus sadarbības 

principiem;

o «Kas mums sanāca labi grupas darbā?» 

«ĀĶIS LŪPĀ», pat tad, ja nav viegli



KAS IR TAVA VISBIEŽĀK IZMANTOTĀ METODE, 

DALĪŠANAI GRUPĀS?

METODES GRUPU DALĪŠANAI:



METODES GRUPU DALĪŠANAI:

SKOLOTĀJA VEIDOTAS GRUPAS:

- Sadalīties ar blakusesošā galda skolēniem;

- Iepriekš sadalītas grupas pēc noteiktiem kritērijiem un tās nosaukt:

o grupās pēc dažādām prasmēm;

o grupās pēc līdzīgām prasmēm;

o tā, lai veidojas iekļaujošs grupu process;

o balstoties uz interesēm, ja tās ir iepriekš noskaidrotas



METODES GRUPU DALĪŠANAI:

SKOLĒNU VEIDOTAS GRUPAS:

o Skolēni paši izvēlas savu grupu;

o Skolēni paši izvēlas savu grupu ar nosacījumiem (nedrīkst būt cilvēks, ar ko kopā 

sēdi; jābūt gan puišiem, gan meitenēm grupā u.c.);

o Pastāsti, kādas prasmes būs nepieciešams uzdevuma veikšanā un tad skolēni 

izveido grupas.



METODES GRUPU DALĪŠANAI:

NEJAUŠI VEIDOTAS GRUPAS:

o Lapiņas ar dažādām krāsām vai vārdiem;

o Skaitīšanās vai dziesma ar tik vārdiem, cik grupas (Ai, jel manu vieglu prātu!);

o Puzles;

o Kārtis;

o Iekustinātājs / uzlādētājs; 

o Sastājās pēc tā, cik ļoti garšo makoņu maizītes, un veido grupas ar tuvākajiem.



KĀ VAR VIENOTIES GRUPĀ?

o Balsošana

o Izlozēšana

o Pie katras idejas uzraksta kas ir pozitīvs un kas ir negatīvs, tad apkopo

o Izvirza kritērijus labākajai idejai un tad novērtē, cik ļoti katra atbilst



Kā iesaistīt tos, kas neiesaistās?

o Situācijas izprašana;

o Sadarbības kultūra;

o Skolēnu atbalsts.



Paldies! Lai izdodas!

Ja neizdodas, pareflektē, pamaini un 

tad izdosies!


