
Virtuāls grupu darbs 

Liene Millere un Agita Ozoliņa 



https://ej.uz/etwgrupas 

Ko tu gribētu uzzināt 
par grupu darba 
organizēšanu 
tiešsaistē? 



Pieredzes stāsti 

Atbalsts grupu darba laikā 

Par ko 
runāsim? 

Grupu darba plānošana 

Tehniskie risinājumi 



Uzdevuma apraksts, sagataves, SLA, piemēri 

Ar ko sākt? 

Apskati visu tēmu un izlem: 
- Ko skolēni var paši? 
- Kam nepieciešams tavs skaidrojums? 
- Kāda pievienotā vērtība būs tam, ka esat visi 

vienā laikā tiešsaistē? 
- Kur tajā visā vislabāk iederēsies grupu darbs? 
- Ar kuru kolēģi ir vērts sadarboties? 

 

Tehniskie risinājumi un atbalsta struktūra 

Grupu darba - mērķis 



Atbalsts un vērtēšana 

Sasniedzamie rezultāti 
 

Grupu darba 
plānošanas 
aspekti 

Sinhroni vs asinhroni 

Grupu veidošana un veidošanās 



Skolēnu izvēlētas 

Pa zināšanu līmeņiem 
 

Grupu 
veidošana 

Jaukto zināšanu līmeņu grupas 

Pēc nejaušības principa 



Sinhroni 

Grupa strādā patstāvīgi Grupa strādā pastāvīgi 

3. 2. 

• Skolotājs uzdod 
konkrētus jautājumus, 
vai uzdevumus un dod 
skaidru laika rāmi to 
veikšanai 

 

• Tiek apskatīti grupu 
uzdevumu risinājumi vai 
atbildes uz jautājumiem un 
kopīgi izdarīti secinājumi 
 

• Skolotājs uzdod konkrētus 
jautājumus, vai uzdevumus un 
dod skaidru laika rāmi to 
veikšanai 
 

• -Tiek apskatīti grupu 
uzdevumu risinājumi 
vai atbildes uz 
jautājumiem un kopīgi 
izdarīti secinājumi 
 

• Tiek veikts izvērtējums 

1. 2. 3. 



Mini debates(3) 

Apdomā – Apspried – Dalies (2-3) 
Think- Pair - Share 

Paņēmieni Puzles princips (4-5) 

Pārdomu/jautājumu siena (visa klase) 

Saviem vārdiem (2-3) 
Catch- up 

Ekspertu grupas (4-5) 



Asinhroni 3. 

• Veic grupas saliedēšanās 
uzdevumu 

• Ar skolotāja atbalstu veido savu 
darba plānu, sadala lomas 

• Izpēta laba darba kritērijus un 
pārbauda, vai ar savu plānu varēs 
tos sasniegt 

• Pārrunā laba grupu darba 
kritērijus, vienojas par 
noteikumiem 

• Kontroljautājumi par veicamo 
uzdevumu (kas, kur, kad) 

• Grupas stāsta par paveikto un to. 
kā veicas ar darba plāna izpildi 

• Skolēni izvērtē citas grupas 
paveikto, sniedz atgriezenisko saiti 

• Skolotājs sniedz atgriezenisko saiti 
visai klasei par tipiskākajām 
kļūdām 

• Katra grupa papildina savu darba 
plānu ar to, kas veicams līdz gala 
prezentācijai 

• Skolēni prezentē 
savu gala darbu 

• Veic pašvērtējumu 
• Saņem citu grupu 

vērtējumu  

Grupa strādā patstāvīgi Grupa strādā pastāvīgi 

1. 2. 3. 



Grupu 
veidošanās 

https://www.metodes.lv/raksti/grupas-dinamika-un-komandas-veidosana  
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Lomas, piemēri, palīdzība 

Atbalsts 

Skaidri aprakstīti uzdevumi 
- diskutējiet, grupā par izlasīto 
- vienojieties par 5 kritērijiem 
- atrodiet 7 faktus un 3 viedokļus rakstā 
- pārrunājiet grupā savas atbildes uz jautājumiem 
- Izdomājiet 3 dažādus problēmas risinājumus  

«darba lapas» uzdevuma veikšanai un 
pamācības rīku lietošanā 

«darba lapas» grupu darba organizēšanai 

Pārdomāti uzdevumi, kuros skolēni kaut ko 
rada, vai formulē savu viedokli 



 Kas jāņem vērā plānojot nodarbību? 
 

Praktiskā 
pieredze 

Kāpēc ir svarīgi organizēt grupu darbu (arī 
attālinātā mācību procesā)? 

Kā plānot un organizēt grupu darbu? Kādus 
rīkus izmantot? 

Kā vērtēt katra dalībnieka un grupas darbu? 

Kā sniegt un saņemt atgriezenisko saiti? 





 
What is the other word for having 

good manners?  

Etiquette 

Imagine and write the word which 
means online etiquette (write in the 

chat) 





NETIQUETTE 

Stundā sasniedzamais rezultāts: 
 
- lieto must, mustn’t, needn’t atbilstošā 

situācijā; 
- Veido netiķeti darbam tiešsaistes stundās 



Read the sentences and try to understand the 
meaning of the words in bold  

You must do my homework this evening. It is for 
tomorrow. 
 
You needn’t go to bed so early, it is free tomorrow. 
 
You mustn’t type in all capitals in electronic 
communications means, it means- you are shouting. 



 



Kahoot.it 

 





Darbs grupās (15 min.) 
1. Skolēni tiek sadalīti grupās (3-4 cilvēki grupā) 
2. Neaizmirsti iepazīstināt ar sevi. 

 

3. Ej uz: https://ej.uz/9w24 
 

4. Grupā rakstiet noteikumus, kas saistīti ar uzvedību internetā un 
tiešsaistes stundās, izmantojot apgūtos vārdus (must, mustn't, 
needn’t). 

5. Grupā vienojieties, kurš rakstīs dotajā saitē, kurš pārraudzīs pārējo 
grupu ierakstīto, kurš ieteiks idejas, ko rakstīt, kurš prezentēs grupas 
darbu. 

6. Ja nepieciešama palīdzība, dodiet ziņu! 

https://ej.uz/9w24


Grupas darba SLA (snieguma līmeņa apraksts) 
Pienākumi, prasmes: 
1. Piedalīties grupas darbā, lai kvalitatīvi un laikā sasniegtu izvirzīto mērķi. 
2. Sniegt konstruktīvu kritiku. 
3. Piedāvāt dažādus risinājumus.  
4. Būt motivētam un motivēt citus. 

 Iesācējs Darītājs Lietpratējs Eksperts 

Neapzinās savu 
lomu. Nepiedalās 
aktivitātēs, tikai 
kritizē.  

Zina un apzinās savu 
lomu. Piedalās 
aktivitātēs, sniedz 
kritiku. 

Zina un apzinās savu 
lomu. Piedalās 
aktivitātēs, spēj 
sniegt konstruktīvu 
kritiku un dot 
risinājumus.  

Zina un apzinās savu 
lomu. Piedalās 
aktivitātēs, spēj 
sniegt konstruktīvu 
kritiku un dot 
risinājumus. Motivē 
citus dalībniekus un 
atbalsta līderi. 





tricider.com 

 



  



Learning without Borders 

eTwinning project 

What makes you feel good? 



Darbs grupās(15 min.) 
1. Students are divided into groups of 4-5 
2. Introduce yourself in the group (name) 
3. Assign the roles in the group: 

a. Manager (organize the work) 
b. Recorder (writer, takes a picture (screenshot) of the group in Zoom) 
c. Spokesperson (presenter) 
d. Strategy Analyst (helps group members come to a common conclusion) 

4. Discuss about the given subject (music, family, friends etc.), compare your ideas and 
decide what to write in the profile (padlet.com)  

5. Go to: https://ej.uz/lwb312 
6. Write your names, upload the photo and write some sentences about the theme. 
7. If you need any help, just ask us, teachers, to join your group! 

https://ej.uz/lwb312


mentimeter.com 

 



 



 



 



 Grupas biedru vērtējums Vērtēšana 

Pašvērtējums 

Skolotāja vērtējums 



Grupas darba SLA (snieguma līmeņa apraksts) 
Pienākumi, prasmes: 
1. Piedalīties grupas darbā, lai kvalitatīvi un laikā sasniegtu izvirzīto mērķi. 
2. Sniegt konstruktīvu kritiku. 
3. Piedāvāt dažādus risinājumus.  
4. Būt motivētam un motivēt citus. 

 Iesācējs Darītājs Lietpratējs Eksperts 

Neapzinās savu 
lomu. Nepiedalās 
aktivitātēs, tikai 
kritizē.  

Zina un apzinās savu 
lomu. Piedalās 
aktivitātēs, sniedz 
kritiku. 

Zina un apzinās savu 
lomu. Piedalās 
aktivitātēs, spēj 
sniegt konstruktīvu 
kritiku un dot 
risinājumus.  

Zina un apzinās savu 
lomu. Piedalās 
aktivitātēs, spēj 
sniegt konstruktīvu 
kritiku un dot 
risinājumus. Motivē 
citus dalībniekus un 
atbalsta līderi. 







 Kādas darbības tu veici, lai virzītos 
uz sasniedzamo rezultātu? Refleksija 

Kādi bija stundā sasniedzamie 
rezultāti? 

Kā tu juties strādājot grupā? 
Pamato izvēli? 





 



  
 

eTwinning Nacionālais atbalsta dienests 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

 
info@etwinning.lv  

67358067 
www.etwinning.lv  

 
Seko mums:  

Twitter @eTwinningLV 
Facebook: eTwinning Latvia 

 
Bildes no pixabay.com 

 
 

Kontakti 

mailto:info@etwinning.lv
http://www.etwinning.lv/

