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Laiks un telpa. Morālu un sociālu problēmu aktualizācija laikā un telpā 

Grupu etīdes morālu un sociālu problēmu aktualizācijai 

SR: Izmantojot līdzdalības mākslas metodi, vairot indivīda un sabiedrības pašapziņu, pārskatīt savu 

attieksmi, definēt problēmas, rast iespējamus risinājumus un veicināt pārmaiņas 

 

UZDEVUMI:  

Veido grupas etīdi, atveidojot noteikta laika morālu vai sociālu problēmu, kas ir aktuāla arī mūsdienās 

1. Sadalīties grupās  

2. Izvēlēties noteiktam laikam un vietai (piem. 60-to gadu ASV, 19.gs.beigas Latvijā, II pasaules 

karš Latvijā, verdzniecība ASV, Krusta kari Eiropā,  koloniālisma laikmets Amerikā utt.) 

raksturīgu morālu/sociālu problēmu 

3. Izdomāt un sadalīt lomas, kas atklās šo problēmu 

4. Sagatavot 5-7 min. etīdi tiešsaistē vai video, atklājot izvēlēto problēmu 

5. Laika/laikmeta izvēle jāatklāj, izmantojot konkrētā laikmeta iezīmes un vēsturiskus faktus 

6. Izveidot anotāciju, iekļaujot informāciju par laiku, vietu, varoņiem, problēmu 

7. Uzstāšanās beigās pamatota problēmas aktualitāte mūsdienās vai kā tā līdz mūsdienām ir 

mainījusies,  izmantojot konkrētus faktus 

 

GALA PRODUKTS:  

Grupas izstrādā savu priekšnesumu: 

1. Savu uzstāšanos sākot vai beidzot ar anotāciju (izmantojot dažādus prezentēšanas veidus – 

mutisku stāstu, video, klasisko prezentāciju u.c.).  

2. Prezentē savu noteikta laika un vietas morālas/sociālas problēmas inscenējumu etīdē vai video. 

3. Pamato problēmas aktualitāti mūsdienās.  

4. Uzstāšanās ilgums 7 – 10 minūtes. 

5. Prezentācija. 

 

KRITĒRIJI: 

● Laikā un telpā ietvertā morāla/sociāla problēma ir viegli uztverama. 

● Problēmas atveidojumā saskatāmi teātra mākslas izteiksmes līdzekļi. 

● Ir pamatots izvēlētais laiks, izmantojot konkrētā laikmeta iezīmes un vēsturiskus faktus. 

● Ir izveidota anotācija, kas pamato konkrētā atveidojuma izvēli. 

● Ir pamatota aktualitāte mūsdienās. 

● Tiek ievērotas literārās valodas pareizrunas normas (priekšnesumā var būt izņēmumi 

mākslinieciskā nolūkā). 

● Ievērots laika limits. 



VĒRTĒŠANA: 

  Uzdevumu 

nosacījumu 

ievērošana 

Anotācija un 

argumentēts 

aktualitātes 

pamatojums 

Vēsturiskais konteksts, 

faktu lietojums 

Teātra mākslas elementi, 

uzstāšanās 

4 Pilnībā ievēroti 

visi uzdevuma 

nosacījumi / 

kritēriji. 

Anotācijā ir pilnībā 

atklāta un paskaidrota 

informācija par laiku, 

vietu, varoņiem, 

problēmu. Pamatota 

problēmas izvēle un 

aktualitāte mūsdienās. 

Vēsturiskais konteksts ir 

atbilstošs izvēlētai 

problēmai, ir  viegli 

uztverams un saprotams, 

tas precīzi atsedz morāles 

vai sociālu problēmu, kas 

tiek pierādīta ar 

nozīmīgiem vēstures 

faktiem (vairāk nekā 4) 

un piemēriem, un tie nav 

kļūdaini. 

Tēlaini  un spilgti iejūtas 

tēlā, ir personīga attieksme 

pret runāto tekstu. 

Intonācija un runas temps 

atbilst runātā teksta  

noskaņai. 

Runā skaidri un saprotami. 

Runā pareizā literārā 

valodā. 

3 Daļēji ievēroti 

visi uzdevuma 

nosacījumi / 

kritēriji. Trūkst 1 

Anotācijā ir  atklāta un 

paskaidrota informācija 

par laiku, vietu, 

varoņiem, problēmu. 

Pamatota problēmas 

izvēle un aktualitāte 

mūsdienās. 

Vēsturiskais konteksts ir 

atbilstošs izvēlētai 

problēmai, ir saprotams, 

tas daļēji atsedz morāles 

vai sociālu problēmu. 

Vēsturiskās situācijas 

atspoguļošanā tiek 

izmantoti daži fakti un 

piemēri, tie gan nav 

pietiekoši pārliecinoši. 

Izprot un iejūtas tēlā, ir 

personīga attieksme pret 

runāto tekstu. Atsevišķas 

kļūdas runas tempa un 

noskaņas izvēlē. 

Runā skaidri un saprotami. 

Ir 1 - 2 valodas lietojuma 

kļūdas. 

2 Daļēji ievēroti 

visi uzdevuma 

nosacījumi / 

kritēriji. Trūkst 2 

Anotācijā ir daļēji 

atklāta un paskaidrota 

informācija par laiku, 

vietu, varoņiem, 

problēmu. Daļēji 

pamatota problēmas 

izvēle un aktualitāte 

mūsdienās. 

Vēsturiskais konteksts ir 

atbilstošs izvēlētai 

problēmai, tas atsedz arī 

izvēlēto morāles vai 

sociālo problēmu, bet tās 

pierādīšanai netiek lietoti 

pietiekoši daudz faktu un 

piemēru no vēstures, lai 

pārliecinātu par 

problēmas esamību. 

Daļēji izprot un iejūtas tēlā, 

runā ar ieinteresētību. 

Runas tempa izvēle 

neatklāj etīdes noskaņu. 

Runā neskaidri. Ir 3 - 6 

valodas lietojuma kļūdas. 

1 Ir sagatavota 

etīde, 

neievērojot 

dotos kritērijus. 

Anotācijā ir atklāta, bet 

nav paskaidrota 

informācija par laiku, 

vietu, varoņiem, 

problēmu. Problēmas 

izvēle nav aktuāla 

mūsdienās. 

Vēsturiskais konteksts ir 

daļēji atbilstošs izvēlētai 

problēmai, daļēji  atsedz 

izvēlēto morāles vai 

sociālo problēmu, 

nepierādot to. 

Neizprot atveidoto tēlu, 

runā bez ieinteresētības. 

Runā neskaidri, monotoni, 

sasteigti. Ir vairāk par 6 

valodas lietojuma kļūdām. 



 Darbs tiks vērtēts ballēs kā tēmas noslēguma darbs “Teātra mākslā”. 

GRUPAS: 

Radošais direktors Radošā trupa 

  

  

  

  

  

  

 


