
TIEŠSAISTES SAPULCES ETIĶETE

1. Sasveicinies čatā ar visiem, kas 
jau pieslēgušies;

2. Izslēdz mikrofonu, ja nerunā;

3. Priecāšos, ja ieslēgsi

kameru!



5.A klases vecāku 
sapulce 2021.gada 
26.janvārī pl.18.00

Laimīgu Jauno gadu vēl audzinātāja Ilze Roberta!



Darba kārtība:

▪ attālināto mācību izaicinājumi;

▪ 5.a kl. skolēnu emocionālais stāvoklis 
attālināto mācību laikā;

▪ 5.a klases 1.semestra darbi un izpriecas.



Attālināto mācību ieguvumi un 
priekšrocības:
• tās ir pielāgojamas dažādiem laika grafikiem;
• tās ir pielāgojamas dažādiem dzīvesveidiem – pie 
galda ar tējas krūzi rokā, dīvānā, atpūtas krēslā, 
ar mūziku fonā vai bez;
• iespējams mācīties sev nepieciešamajā ātrumā –
pie kāda uzdevuma pakavēties ilgāk, pie kāda
atgriezties; 
• šāda mācīšanās stiprina pašvadītas mācīšanās 
prasmes;
• mācībām vari piekļūt jebkurā laikā;
• iespēja dalīties ar savām idejām un iepazīties 
ar citu secinājumiem, darbu.



Izaicinājumi:
• labas pašvadības, plānošanas un sevis 
motivēšanas prasmes;
• kārdinājumi tiešsaisti izmantot citiem 
mērķiem (spēlītēm);
• minimāls vai nekāds kontakts ar cilvēkiem 
klātienē (emocionālas problēmas);
• ja rodas jautājumi, atbildes var nākties 
meklēt pašam;
• nepieciešama digitālā pratība – prasmes 
darboties virtuālajā vidē;
• tehniskie ierobežojumi – interneta 
pieslēguma trūkums u. c.



Darba organizēšana

Paša zīmēts plānojums

Izdrukāts plānojums

https://youtu.be/LxbZGuNzvGw

Video par plānošanu



Zanda Rubene. Digitālā 
bērnība;padomi digitālās 
paaudzes audzināšanā

1.Audzināšana ir 
mainījusies.

2.Vērtības rodas no tā, 
ko paši rādām.

3.Svarīga ir 
komunikācija ģimenē.

4. Brīvība darīt vai 
nedarīt.



Kā mans bērns šobrīd, attālinātajā 
mācību procesā, jūtas?

Grupa A

Grupa B

Grupa C

▪ Uzdevumi zoom istabā

▪ atmutēt mikrofonus

▪ 5 min. pārrunāt šo 
jautājumu

▪ izvirzīt grupas runātāju, 
kas pastāstīs galveno



Ierakstiet telefonos KAHOOT.IT, pēc tam 
arī kodu, ko redzēsiet zoom ekrānā.

Izspēlēsim spēli par 5.a 
klases 2020.gada 
1.semestra darbiem un 
izpriecām! 

Sauciet bērnus palīgā!



Sapulces izvērtējums

▪ Lūdzu, aizpildiet šo anketu 
https://forms.gle/nr9PE9p4FGZXnj7t5
pēc šodienas sapulces! (tā ir anonīma un 
prasīs 3 minūtes laika)

▪ Tas dos mums iespēju mērķtiecīgi 
sadarboties turpmāk.

https://forms.gle/nr9PE9p4FGZXnj7t5


KOPĀ CENŠOTIES VARAM!

▪ Liels paldies par šodienas sapulcei veltīto 
laiku un enerģiju!

▪ Ļoti gaidot, kad visus varēšu satikt 
klātienē, audzinātāja Ilze



Izmantotie materiāli:

▪ https://youtu.be/LxbZGuNzvGw

▪ https://www.youtube.com/watch?v=U9ykVrxsKZ8&t=22s

▪ https://home.edurio.com/izm-attalinato-macibu-rezultati

https://youtu.be/LxbZGuNzvGw
https://www.youtube.com/watch?v=U9ykVrxsKZ8&t=22s
https://home.edurio.com/izm-attalinato-macibu-rezultati

