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IEVADS
21. gadsimta prasība ir ne tikai digitālo un radošo spēju attīstīšana, bet arī māka
pielāgoties jaunām situācijām. Arī pedagogam ir jāpielāgojas jaunajām pārmaiņām. Lai to
veiksmīgāk īstenotu, svarīgi ir apzināties un vadīt savas emocijas, domāšanu un uzvedību,
kā arī spēt sadaraboties. Tas ir atzīts arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
(OECD) Starptautiskā mācību vides pētījuma TALIS 2018 otrajā sējumā “Skolotāji un skolu
vadītāji kā augsti novērtēti profesionāļi”1, kur uzmanība tiek veltīta skolotāju un skolu vadītāju
profesijas prestižam, darba ikdienai un spējai sadarboties.
TALIS pētījuma būtiskākie secinājumi 2:
 stabilas, inovatīvas un efektīvas mācīšanas stratēģijas pamatā ir skolotāju
profesionālā sadarbība;
 skolotāji, kuri iesaistās profesionālajā sadarbībā ar saviem kolēģiem, biežāk norāda
uz efektīvu mācību procesu;
 šī brīža epidemioloģiskajā situācijā īpaši nozīmīga ir visu skolotāju iesaiste un
tehnoloģiju sniegto iespēju izmantošana;
 nozīmīgi ir saglabāt saikni ar skolēniem;
 pašreizējā situācija vairo arī vajadzību skolotājiem sadarboties savā starpā.
Aktualizējot skolotāju sadarbības vērtību lietpratībā balstīta mācību satura realizācijā,
svarīgi akcentēt skolotāju sadarbības un sociāli emocionālās kompetences nozīmību
ikdienas darbā skolā. Starpdisciplināras pieejas pamatā ir skolotāju sadarbība ne tikai darba
plānošanā, bet arī uzraudzīšanā un novērtēšanā. Attālinātais mācību process sniedz jaunas
iespējas skolotāju sadarbībā, izmantojot tiešsaistes platformas, koplietošanas dokumentus
u.c. Taču visa pamatā ir cilvēciskais faktors, kas nosaka, vai sadarbība būs veiksmīga.
Skolotāju sadarbības pozitīvie aspekti3:
 Sadarbība skolotāju starpā veicina radošu ideju ģenerēšanu un realizāciju – to, kas
strādājot vienam, liekas neiespējami un pat muļķīgi, sadarbojoties var pārvērst par
izcilu, unikālu un radošu stundas plānu.
 Skolotāju sadarbība veicina pašizpratni, tādējādi katrs var analizēt savu profesionālo
darbību.
 Sadarbojoties savā starpā, skolotāji nodot zināšanas par sadarbības prasmēm saviem
skolēniem. Strādājot kopā, mēs radām labāku mācīšanās pieredzi.

1

TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals. 23.03.2020. OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development). Iegūts no: http://www.oecd.org/education/talis2018-results-volume-ii-19cf08df-en.htm
OECD TALIS jaunākais pētījums: efektīvas mācīšanās pamatā ir skolotāju sadarbība. 27.03.2020. Izglītības
un zinātnes ministrija. Iegūts no: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/oecd-talis-jaunakais-petijums-efektivasmacisanas-pamata-ir-skolotaju-sadarbiba
2

3

Gates S, 18.10.2018. Benefits of Collaboration: When educators work together, we create a better learning
experience. Iegūts no: https://www.nea.org/professional-excellence/student-engagement/tools-tips/benefitscollaboration
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MODUĻU STUNDAS4
2020. gada 1.septembrī 1., 4., 7. un 10.klases Latvijā uzsāka mācības pēc lietpratībā
balstītā standarta. Lai sasniegtu mērķi – nodrošināt katram skolēnam mūsdienīgas
lietpratības izglītību, būtiski ir līdz ar saturu pilnveidot arī pieeju mācībām, nostiprinot uzsvaru
pārbīdi no gatavu zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu, kur skolēni mācās
iedziļinoties.5
Pirms pilnveidotā mācību satura ieviešanas Liepājas Valsts 1.ģimnāzija pieņēma
izaicinājumu kļūt par vienu no projekta “Skola 2030” pilotskolām, izveidojot 2 komandas –
pamatskolas un vidusskolas. Jau darbojoties vidusskolas komandā, sapratām, cik liela ir
nozīme skolotāju sadarbībai, realizējot kopīgus saniedzamos rezultātus (turpmāk SR) un
attīstot skolēnu prasmes. Piedaloties 10.klašu mācību procesa plānošanā, sapratām, lai
realizētu jauno saturu, iekļaujot jaunus mācību priekšmetus (teātris un drāma, vēsture un
sociālās zinības), ir nepieciešams meklēt arī jaunas darba un sadarbības formas. Tā
nonācām pie moduļu stundu idejas.
Moduļu stundas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klasēs tiek realizētas otrdienās, to
struktūru veido šādi mācību priekšmeti: angļu valoda, latviešu valoda un literatūra, teātris un
drāma, vēsture un sociālās zinības. Sākotnēji otrdienas tika plānotas, atvēlot katram mācību
priekšmetam 4 stundas (1.nedēļā 4 angļu valodas, 2.nedēļā 4 vēstures un sociālās zinības
utt.). Izvērtējot ieguvumus un zaudējumus, nonācām pie 6 nedēļu moduļu stundu blokiem.
MODUĻU STUNDU STRUKTŪRA
Nedēļa
1.nedēļa

4

Mācību priekšmeti

Stundu skaits

Vēsture un sociālās zinības

1

Angļu valoda

1

Latviešu valoda / Literatūra

1

Teātris un drāma

1

2.nedēļa

Vēsture un sociālās zinības

4

3.nedēļa

Angļu valoda

4

4.nedēļa

Teātris un drāma

4

5.nedēļa

Latviešu valoda / Literatūra

4

6.nedēļa

Vēsture un sociālās zinības

1

Angļu valoda

1

Latviešu valoda / Literatūra

1

Teātris un drāma

1

Moduļu stundas - īpaši strukturēts mācību priekšmetu un nodarbību komplekss

Skola 2030. Mērķis: lietpratība. Iegūts no: https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/macibu-saturapilnveide/merkis-lietpratiba
5
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Lai realizētu moduļu stundas, ir svarīgi šādi skolotāju sadarbības posmi:
 plānošana
 mērķu un SR izvirzīšana
 darbu sadale
 vērtēšanas kritēriju izstrāde
 atgriezeniskās saites (turpmāk AS) sniegšana
Kritiskā domāšana, loģika, pētniecība, medijpratība, argumentācija un publiskā
uzstāšanās - šīs ir ikdienā svarīgas un nepieciešamas prasmes, kuras nereti tiek dēvētas par
nākotnē pieprasītākajām prasmēm, tāpēc mūsu izstrādātajos moduļu stundu piemēros esam
aktualizējušas un pievērsušas uzmanību tieši šīm prasmēm.
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Argumentācija
Temats: Viens nav karotājs. Sadarbojoties var izdarīt vairāk un efektīvāk. Kopīgi ir iespējams
ietekmēt procesus.
Mērķis: Apgūt debašu spēli, attīstot caurviju prasmes.
Priekšmeti: angļu valoda, vēsture un sociālās zinības, latviešu valoda, teātris un drāma.
Tiek attīstītas visas caurviju prasmes: kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade,
pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālā pratība.
Sasniedzamie rezultāti:
Valodu jomā – skolēns prasmīgi lieto valodas kā domāšanas līdzekli izziņā, tajā skaitā
dažādu mācību jomu apguvē un pašizziņā, sazinās atbilstoši situācijai formālās un
neformālās valodas situācijās, prasmīgi izvērtē dažādus informācijas avotus, izvēlas sev
nepieciešamos faktus, formulē savu attieksmi, skaidri izsaka un pamato savus argumentus
gan latviešu valodā, gan svešvalodā
Sociālā un pilsoniskā mācību jomā – skolēns skaidro pasaules notikumus, to
cēloņsakarības un idejisko pamatu pagātnē un tagadnē, pauž savu attieksmi pret
sabiedriskajiem, ekonomiskajiem, politiskajiem procesiem
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā – skolēns apzinās savu
kultūras piederību un identitāti, kopj un attīsta to, mākslinieciski radošā darbībā mērķtiecīgi
izmanto apgūtās specifiskās prasmes dažādos mākslas veidos un piedzīvo prieku radošajā
darbībā, iegūtās mākslinieciskās jaunrades pieredzi saista ar personisko izaugsmi un
profesionālo mērķu sasniegšanu.
Realizācijas plāns: 08.09. - 13.10.6
Laik
s

10.A

10.B

10.C

10.D

08.09.

Teātris
un
drāma

Angļu
valoda

Vēsture
un
sociālās
zinības

Latvieš
u
valoda

DARBĪBAS

Meistarklase visām klasēm kopā:
 Iepazīstina
ar
otrdienas
procesu
 Nodarbību
mērķis
un
sasniedzamie rezultāti
 Grupu sadalīšana (3-5 skolēni
grupā)
 Debates kā spēle (uzbūve,
pienākumi)
 Skolēnu pašvērtējums pirms
m.d. Noskatīties debati (Lampa), izveidot
savus argumentu uzmetumu (ideju zirnekli)
par/pret

Šeit un modulī “Radošie izpausmes līdzekļi kino un teātra mākslā” realizācijas plāns veidots kā 4 stundu
bloks vienam mācību priekšmetam nedēļā
6
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15.09.

Latviešu
valoda

Teātris
un
drāma

Angļu
valoda

Vēsture
un
sociālās
zinības

22.09.

Vēsture
un
sociālās
zinības

Latviešu
valoda

Teātris
un
drāma

Angļu
valoda

29.09.

Angļu
valoda

Vēsture
un
sociālās
zinības

Latvieš
u
valoda

Teātris
un
drāma

Latvieš
u
valoda

06.10.

Teātris
un
drāma

Angļu
valoda

Vēsture
un
sociālās
zinības

13.10.

Latviešu
valoda

Teātris
un
drāma

Angļu
valoda

Vēsture
un
sociālās
zinības

Angļu valoda: darbs grupās - informācijas
meklēšana, atlase, argumentu veidošana,
tulkošana, sadarbības prasmju attīstīšana
Vēsture un soc zinības: darbs grupās –
debašu spēles darbināšana, izspēlēšana
Teātris un drāma: publiskā uzstāšanās
Latviešu valoda : darbs grupās ar saviem
izveidotajiem tekstiem, to rediģēšana

Noslēguma nodarbība visām klasēm kopā:
 Grupu darbs (argumentu par un
pret veidošana)
 Prezentācijas
gatavošana,
publiskā uzstāšanās
 Skolēnu pašvērtējums pēc

Vērtēšana: skolotāji sniedz frontālu AS pēc katras grupas uzstāšanās.
Skolēnu AS apkopojuma piemērs:

7

Dace Groduma-Vīriņa, Vintra Braša
Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

Radošie izpausmes līdzekļi kino un teātra mākslā
Temats: Kino valoda.
Mērķis: Attīstīt ieradumu saskatīt un izprast radošos izpausmes līdzekļus teātra un kino
mākslā.
Priekšmeti: angļu valoda, vēsture un sociālās zinības, latviešu valoda, teātris un drāma
Kompleksais sasniedzamais rezultāts:
Skolēns, izmantojot kino mākslu kā resursu, spēj analizēt vēsturiskus notikumus,
saskata radošos izteiksmes līdzekļus filmās, raksta recenziju, reflektē par redzēto gan
latviešu, gan angļu valodā un piedalās grupu diskusijā par filmām latviešu un angļu valodā.
Kino resursi:
 filma “Dvēseļu putenis” (jānoskatās 11.novembrī LTV1)
 filma par vēsturiskiem notikumiem vai personībām angļu valodā pēc skolēnu izvēles

Laiks

10.C

10.D

27.10.

Vēsture Latviešu Teātris
un
valoda
un
sociālās
drāma
zinības

Angļu
valoda

03.11.

Angļu
valoda

Teātris
un
drāma

10.11.

17.11.

10.A

10.B

Vēsture Latviešu
un
valoda
sociālās
zinības

Latviešu Angļu
valoda valoda

Vēsture
un
sociālās
zinības

Latviešu
valoda

DARBĪBAS

Pirmais moduļa skolotājs iepazīstina skolēnus
ar SR. Informācija par norisi pirmajam moduļa
skolotājam tematiskais loks:
 Literatūra/latviešu valoda – recenzija,
tekstu meklēšana.
 Angļu valoda – kino valoda, semiotika.
 Teātris un drāma – aktiermeistarība,
režija, scenogrāfija attiecīgajā mākslas
veidā.
 Vēsture – mākslas darba laikmeta
konteksts, mākslinieks un viņa laiks.
Angļu valoda: Skolēns skatās sevis izvēlētu
filmu un veic pierakstus par:
varoņu
emocijām,
mākslinieciskajiem
izteiksmes
līdzekļiem
(mūzika,
tērpi,
scenogrāfija, gaisma utt.), filmas vēstījumu un
vērtībām, ko atspoguļo filma.
Vēsture un soc zinības: Izmantojot savas
zināšanas, dažādus informācijas avotus, filmu

8
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24.11.

Teātris
un
drāma

Teātris
un
drāma

Angļu
valoda

Vēsture
un
sociālās
zinības

“Dvēseļu putenis”, skolēns analizē, kā konkrēti
vēsturiskie notikumi ietekmē cilvēka personības
veidošanos un attīstību.
Teātris un drāma: Skolēns piedalās grupu
diskusijā
un reflektē par redzētajām
vēsturiskajām filmām.
Latviešu valoda : Izmantojot paša veidotus
kritērijus, skolēns raksta recenziju par filmu
“Dvēseļu putenis”.

01.12.

Vēsture Latviešu Teātris
un
valoda
un
sociālās
drāma
zinības

Angļu
valoda

10.c klase īsteno skatuvisku priekšnesumu
teātra un drāmas stundās

08.12.

Angļu
valoda

Teātris
un
drāma

10.d klase īsteno diskusiju teātra un drāmas
stundās

15.12.

Latviešu Angļu
valoda valoda

Latviešu
valoda

Lai 10.a un 10.b klases skolēni īstenotu
skatuvisku priekšnesumu vai diskusiju, teātra un
drāmas skolotājs vienojas ar citu priekšmetu
kolēģiem

Vēsture Latviešu
un
valoda
sociālās
zinības

Vēsture
un
sociālās
zinības

Vērtēšana:
 Recenzija (skolēns saņem summatīvu vai formatīvu vērtējumu latviešu valodā)
 Skatuvisks priekšnesums vai diskusija (skolēns saņem summatīvu vai formatīvu
teātrī un drāmā)
Diskusija “Kino mākslas nozīme mācību procesā” 10.d klasē
SR: pilnveidot prasmi kritiski domāt, izteikties, pamatojot savu viedokli ar spriedumu, kas
balstās uz faktiem.
Diskusija kā mācību metode ir mērķtiecīga saruna, kurā iesaistās visa grupa vai tās daļa, lai
apmainītos domām par kopīgu tēmu. Dalībnieki meklē atbildes, virzoties uz konstruktīvu
problēmas risinājumu. Tā ir pieeja, kurā dalībniekam ir iespēja runāt ar otru un uzklausīt
atbildi.
Uzdevumi:
1. Sadalieties grupās, ierakstot tiešsaistes tabulā savu vārdu. Dalībnieku skaitu
nemainām, nelabojam citu grupu ierakstus!
2. Tiešsaistes tabulā fiksējiet, kādas vēsturiskās filmas skatījāties mācību procesa laikā
no 27.10.2021. līdz šim brīdim. 1p.
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3. Izveidojiet grupas tiešsaistes tikšanos, piemēram, ZOOM platformā, lai
apspriestu jautājumus, vienojieties un ierakstiet secinājumu tiešsaistes tabulā. 12 p.
(3 p. par katru argumentētu, izvērstu, gramatiski pareizi pierakstītu secinājumu)
Diskusijas jautājumi:
 Kā vērtējat filmu nozīmi vēstures apguvē, miniet konkrētus piemērus?


Salīdziniet filmas latviešu un angļu valodā. Seciniet, kas kopīgs, kas atšķirīgs.



Kādi draudi vēstures apguvē ir filmu izmantošanai, miniet konkrētus piemērus?



Filma, kas mainīja / pilnveidoja uzskatus par vēsturi, piemēri, pamatojums.

4. Vienojieties, kurš prezentēs grupas viedokli kopīgajā diskusijā tiešsaistē.
Diskusijas vērtēšanā piedalīsies arī klases audzinātāja.
Tiešsaistes diskusijas kritēriji:
 Grupa izsaka viedokli, argumentē to ar konkrētiem piemēriem 4p.

 Grupa izsaka viedokli par citas grupas teikto 2p.
 Diskusijā izsakās visi grupas dalībnieki 2p.
 Visu diskusijas laiku izturas ar cieņu pret citu viedokli, netraucē to paust 2p.
Vērtēšana
 Līdz 8.12. aizpildīta atgriezeniskās saites anketa 1p.
 Darbs tiks vērtēts pēc pārbaudes darbu metodikas ballēs teātrī un drāmā
 Par darbu iegūstami 24p +7p.
 Grupas pašvērtējums 7p. (pārkopējams un iesūtāms pēc diskusijas 8.12.)

10
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Grupas darba piemērs tiešsaistes tabulā:

Grupas pašvērtējuma piemērs:
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Medijpratība7
Temats : Ziņu raidījuma “Tas notika 2021.gada janvārī” veidošana.
Mērķis: Apgūt informācijas patiesīguma pamatnoteikumus, kritiski nošķirot objektīvu un
subjektīvu vērtējumu.
Priekšmeti: angļu valoda, vēsture un sociālās zinības, latviešu valoda, teātris un drāma
Tiek attīstītas visas caurviju prasmes: kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade,
pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālā pratība.
Sasniedzamie rezultāti:
Valodu jomā – skolēns prasmīgi lieto valodas kā domāšanas līdzekli plašas
informācijas izpratnei (arī pašizziņai - izvērtē kādas ziņas pašam svarīgas/nepieciešamas).
Spēj noteikt ziņas patiesumu/kvalitāti pēc izmantotās valodas stilistikas, kontekstuālās
semantikas un tml. Izvērtē dažādus informācijas avotus, balstoties uz faktiem (atrod un
darbojas ar zinātniska rakstura pētījumiem). Formulē subjektīvo viedokli, spēj pamatot savus
argumentus objektīvi gan latviešu, gan svešvalodā.
Sociālā un pilsoniskā mācību jomā – skolēns saskata likumsakarības pasaules
notikumos - nošķir cēloni no sekām, saskata idejisko pamatu pagātnē un tagadnē. Pauž savu
vērtējumu par sabiedriskajiem, ekonomiskajiem, politiskajiem procesiem. Izprot pilsoniskās
atbildības nozīmīgumu un izrāda iniacitīvu līdzdarbojoties (indivīda ietekme uz medijiem).
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā – skolēns apzinās savu
kultūras identitāti, tās atspoguļojumu plašākā sabiedrībā caur IKT (informācijas un
komunikāciju tehnoloģijām). Mākslinieciski radošā darbībā mērķtiecīgi izmanto iepriekš
apgūtās prasmes audiovizuālā mākslas veidā. Saskata emocionālas kvalitātes radošajā
darbībā, spēj tās realizēt arī lietišķā formā. Jaunrades pieredzi saista ar profesionālo mērķu
sasniegšanu un to ietekmi uz apkārtējo kultūrvidi.
10.B

10.A

05.I

Ievadstunda klasēm kopā:
 Iepazīstina ar otrdienas procesu savā priekšmetā.
 Izskaidro nodarbību mērķi un sasniedzamos rezultātus.
 Skolēnu pašvērtējums pirms.
 Grupu sadalīšana (2-3 skolēni grupā).
 Īsas debates par medijiem.
m.d. Piefiksēt ikdienā visbiežāk izmantotos mediju avotus, to raksturu un
nepieciešamību.

12.I

Latviešu
valoda

Teātris
drāma

10.C

un

Angļu
valoda

10.D

DARBĪBAS

Laiks

Vēsture un
sociālās
zinības

Angļu valoda: darbs grupās - informācijas
meklēšana, atlase, argumentu veidošana,

Modulis “Medijpratība” tika plānots, vēl mācoties klātienē. Attālinātajā procesā visas nodarbības tika
organizētas katrai klasei atsevišķi tiešsaitē. Piedāvātais plānojums ir klātienes mācībām.
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19.I

Vēsture un
sociālās
zinības

Latviešu
valoda

Teātris
drāma

26.I

Angļu
valoda

Vēsture un
sociālās
zinības

Latviešu
valoda

Teātris
drāma

02.II

Teātris
drāma

Angļu
valoda

Vēsture un
sociālās
zinības

Latviešu
valoda

un

un

tulkošana, sadarbības prasmju attīstīšana,
lasītprasme, kritiskā domāšana.

Angļu
valoda

un

Vēsture un soc zinības: darbs grupās –
informācijas apstrāde un kontekstuāla
izpratne.
Teātris un drāma: ziņu prezentēšana mīmika, intonācija, montāža.
Latviešu valoda : darbs grupās – pēc
izvēles atrast un apkopot janvāra ziņas,
izveidot savu ziņu; atrasto un pašu
izveidoto ziņu izpratne/rediģēšana.

09.II

Noslēguma nodarbība visām klasēm kopā:
 Katras grupas ziņu (~3 min) prezentācija
 Komentāri un AS no citām grupām (izlozes kārtībā)
 Skolēnu pašvērtējums pēc
10.d grupu darbs mācību modulī MEDIJPRATĪBA

26.janvāris: grupu darbu izstrāde
9.februāris: grupu darbu prezentācija
SR: skolēni pārdomāti iesaistās komunikācijas procesā, atbildīgi izvēloties iederīgus verbālos
un neverbālos izteiksmes līdzekļus konkrētā saziņas situācijā.
Uzdevumi:
1. Sadalieties grupās, ierakstot tabulā savu vārdu. Dalībnieku skaitu nemainām,
nelabojam citu grupu ierakstus!
2. Izveidojiet ziņu raidījumu “Tas notika 2021.gada janvārī”.
3. Veidojot ziņu raidījumu, izvēlieties 3 no janvārī apkopotajām ziņām.
4. Savā ziņu raidījumā izmantojiet 1 viltus ziņu, kuru iekļaujiet un prezentējiet kā
patiesu.
5. Koplietošanas tabulā fiksējiet sava izveidotā ziņu kanāla nosaukumu, lomu
sadalījumu, iekopējiet adreses, no kurām ņemtas ziņas/informācija.
6. Grupā sadaliet lomas:
 diktors, kurš prezentē ziņu raidījumu tiešsaistē
 starptautiskais korespondents, kurš prezentē ziņu angļu valodā
 kultūras ziņu korespondents, kurš atrod un izvēlas / prezentē kultūras ziņu
 … korespondents pēc jūsu izvēles (sporta, laika u.c. ziņu korespondents)
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Vārds un Ziņu kanāla Informācijas avoti
loma
nosaukums
piem., https://www.lvg.lv/attlintpiem.,
piem., trakie mcans-26oktobrisDace
- eži
11janvris/1252/
diktors

Grupas piezīmes par citu
grupu darbu: Ziņu kanāls
- kura ir viltus ziņa un
kāpēc?
piem., jautrās lapsas - ziņa
par Covid20, jo neprecīzs
nosaukums

Ziņu raidījuma kritēriji:
1. grupas uzstāšanās ziņu raidījumā līdz 2 minūtēm
2. pievērsiet uzmanību neverbālajai komunikācijai
3. pievērsiet uzmanību studijas noformējumam un diktora / korespondenta vizuālajam
tēlam
Vērtēšana:
 Uzstāšanās 16p
 Ir ievērots uzstāšanās laiks +1p
 Ir atpazītas citu grupu viltus ziņas +5p
 Darbs tiks vērtēts ballēs teātrī un drāmā
Uzdevumu
nosacījumu
ievērošana

Uzbūve

Pareizruna

Kontakts ar klausītāju un
neverbālā komunikācija

4

Pilnībā ievēroti visi
ziņu raidījuma
veidošanas
nosacījumi un
izpildīti grupu
darba uzdevumi.

Ir ievēroti visi
ziņas veidošanas
nosacījumi.

Runā skaidri un
saprotami. Runā
pareizā literārā
latviešu un angļu
valodā.

Ir acu kontakts ar auditoriju,
izmantota piemērota intonācija, prot
piesaistīt klausītājus. Izmanto
atbilstošu ķermeņa valodu. Ir
piemērots runātāja vizuālais tēls.

3

Daļēji ievēroti ziņu
raidījuma
nosacījumi un
izpildīti grupu
darba uzdevumi.
Trūkst 1

Daļēji ievēroti
ziņas veidošanas
nosacījumi. Trūkst
1

Runā skaidri un
saprotami latviešu un
angļu valodā. Ir 1 - 2
valodas lietojuma
kļūdas.

Mēdz novērst acu kontaktu,
izmanto piemērotu intonāciju, daļēji
prot piesaistīt klausītājus un
izmantot atbilstošu ķermeņa valodu.
Ir piemērots runātāja vizuālais tēls.

2

Daļēji ievēroti ziņu
raidījuma
nosacījumi un
izpildīti grupu
darba uzdevumi..
Trūkst 2

Daļēji ievēroti
ziņas veidošanas
nosacījumi. Trūkst
2

Runā neskaidri. Ir 3 6 valodas lietojuma
kļūdas.

Novērš acu kontaktu,runas
intonācija ir daļēji piemērota, daļēji
prot piesaistīt klausītājus un
izmantot atbilstošu ķermeņa valodu.
Daļēji piemērots runātāja
vizuālais tēls.

1

Izveidots ziņu
raidījums,
neievērojot dotos
nosacījumus un
grupu darba
uzdevumus.

Ir izveidota ziņa,
neievērojot ziņas
veidošanas
nosacījumus

Runā neskaidri. Ir
vairāk par 6 valodas
lietojuma kļūdām.

Neveido acu kontaktu,runas
intonācija nav piemērota, daļēji
prot piesaistīt klausītājus un
neizmantot atbilstošu ķermeņa
valodu. Daļēji piemērots runātāja
vizuālais tēls.

14

Dace Groduma-Vīriņa, Vintra Braša
Liepājas Valsts 1.ģimnāzija
0

Netiek ievēroti
uzdevuma
nosacījumi.

Ziņai nav
struktūras.

Neveido saprotamu
runu.

Neveido acu kontaktu,runas
intonācija nav piemērota, neprot
piesaistīt klausītājus un neizmantot
atbilstošu ķermeņa valodu.
Nav piemērots runātāja
vizuālais tēls.

Grupas darba piemērs tiešsaistes tabulā:
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“Romeo un Džuljetas” motīva interpretācija
Temats: Teātra apvienības pieteikums “Romeo un Džuljetas” motīva interpretācijai,
aktualizējot kādu mūsdienīgu sociālu problēmu.
Priekšmeti: angļu valoda, vēsture un sociālās zinības, latviešu valoda, teātris un drāma
Kompleksais sasniedzamais rezultāts:
Izmantojot līdzdalības mākslas metodi, vairot indivīda un sabiedrības pašapziņu,
pārskatīt savu attieksmi, definēt problēmas, rast iespējamus risinājumus un veicināt
pārmaiņas.
Laiks

DARBĪBAS8

10.D

Iepazīstināšana ar uzdevumu. Grupu sadalījums

06.04.
13.04.

Vēsture un sociālās zinības

Laiks un telpa.

20.04.

Angļu valoda

Svešvalodas prasmju attīstīšana.

27.04.

Teātris un drāma

Starpvērtējums – prezentē ideju “ģenerālmēģinājumā”

04.05.
11.05.

18.05.

Latviešu valoda

Grupu darbu prezentācijas. Skatītāji nosauc, kāda
sociāla problēma tika aktulizēta.
Refleksija. Skolēnu AS

Uzdevums:
Skolēni grupās, atbilstoši dotajām lomām, veido savas izdomātās teātra apvienības
pieteikumu “Romeo un Džuljetas” motīva interpretācijai, iekļaujot tajā kādu mūsdienīgu
sociālu problēmu.
Grupas uzdevumi:
1. Izdomājiet savas teātra apvienības nosaukumu.
2. Vienojieties par konkrētas “Romeo un Džuljetas” ainas interpretāciju, kurā iespējams
iekļaut kādas mūsdienīgas sociālas problēmu atainojumu.
3. Savai interpretācijai piedāvājiet:
 scenogrāfiju
 mūziku
 vizuālo tēlu (tērpi, grims ...)
4. Pamatojiet noskaņas, krāsu un darbības vietas izvēli.
5. Pamatojiet laika / laikmeta izvēli, izmantojot konkrētā laikmeta iezīmes un vēsturiskus
faktus.

8

Sākotnējais darba plānojums, kas procesa rezultātā tika mainīts.
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6. Izveidojiet mutisku anotāciju angļu valodā savai “Romeo un Džuljetas” interpretācijai
(kāpēc jūsu ideju būtu jāizvēlas starptautiskā teātra konkursa repertuārā).

Gala produkts:
Grupas izstrādā savas teātra apvienības radošu pieteikuma prezentāciju starptautiskā
teātra konkursa repertuāram latviešu valodā, savu uzstāšanos beidzot ar mutisku anotāciju
angļu valodā (izmantojot dažādus prezentēšanas veidus – stāstu, video, skiču attēlus,
kolāžas, mūzikas fragmentu atskaņošanu, klasisko prezentāciju u.c.). Uzstāšanās ilgums 7
– 10 minūtes.
Iespējamais lomu sadalījums grupā (nav obligāti nepieciešams):
 radošais direktors
 scenogrāfs
 mūzikas redaktors
 tērpu mākslinieks
 grima mākslinieks u.c.
KRITĒRIJI:
1. Ainas interpretācijā ir ietverta kāda mūsdienīga sociāla problēma.
2. Ir pamatota konkrētās ainas darbības vietas, krāsu gammas (scenogrāfijā un tērpos,
grimā, frizūrās) un noskaņas izvēle.
3. Ir pamatots izvēlētais laiks, izmantojot konkrētā laikmeta iezīmes un vēsturiskus
faktus.
4. Ir izveidota mutiska anotācija angļu valodā, kas pamato konkrētās interpretācijas
izvēli.
Svarīgi datumi9:
15.04. - 6.05.

Grupu darbs pieteikuma veidošanai.

6.05.

Tīzeru prezentēšana - īsa grupas uzruna pirms svarīgā notikuma

8.05. vai 10.05 Grupu darbu prezentācijas.
18.05.

9

Refleksija. Skolēnu AS

Darba procesa laiki tika mainīti skolotāju iesaistīšanās angļu valodas CE norisē dēļ.
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VĒRTĒŠANA:
Pieteikuma saturs

Anotācija angļu valodā

Uzstāšanās

4 Pilnībā ievēroti
visi uzdevuma
nosacījumi /
kritēriji.

Ir
pilnībā
atklāta
un
paskaidrota
interpretācijas
izvēle. Pieteikumā ir viegli
nolasāma
un
uztverama
mūsdienīga sociāla problēma.

All content is relevant. All
content
points
are
covered and developed
convincingly.
Expands
and supports a point of
view with reasons and
relevant examples.

Runā skaidri un
saprotami.
Runā pareizā
literārā latviešu
un
angļu
valodā.

3 Daļēji ievēroti
visi uzdevuma
nosacījumi /
kritēriji. Trūkst
1

Ir
atklāta
un
paskaidrota
interpretācijas
izvēle. Pieteikumā ir nolasāma
un
uztverama
mūsdienīga
sociāla problēma.

The content for the most
part is relevant, though
there may be some gaps
or irrelevant, redundant
information.

Runā skaidri un
saprotami
latviešu
un
angļu valodā. Ir
1 - 2 valodas
lietojuma
kļūdas.

2 Daļēji ievēroti
visi uzdevuma
nosacījumi /
kritēriji. Trūkst
2

Ir
daļēji
atklāta
un
paskaidrota
interpretācijas
izvēle. Pieteikumā ir daļēji
nolasāma
un
uztverama
mūsdienīga sociāla problēma.

The
content
is
underdeveloped and not
always relevant. Presents
a position, but it may be
unclear
and/or
not
supported.

Runā neskaidri.
Ir 3 - 6 valodas
lietojuma
kļūdas.

1 Ir
izveidots
pieteikums,
neievērojot
dotos
kritērijus.

Ir daļēji atklāta interpretācijas
izvēle. Pieteikumā ir grūti
nolasāma
un
uztverama
mūsdienīga sociāla problēma.

The answer is barely
related to the task. The
content
is
largely
irrelevant/repetitive.

Runā neskaidri.
Ir vairāk par 6
valodas
lietojuma
kļūdām.

Uzdevumu
nosacījumu
ievērošana

Darbs tiks vērtēts ballēs kā tēmas noslēguma darbs teātrī un drāmā.
Skolēnu AS par darba procesu:
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Skolēnu AS pēc rezultātu prezentēšanas:
Pēc visu grupu darbu prezentēšanas skolēni tika aicināti aizpildīt AS anketu par
darba procesu un tā rezultātu. Anketā tika piedāvāti šādi jautājumi:
 Kādas bija Tavas pirmās sajūtas, kad izlasīji uzdevumu? Pamato!
 Ko interesantu Tu atklāji par aktualizēto problēmu, veicot šo uzdevumu?
 Ko interesantu / jaunu Tu atklāji par sevi, veicot šo uzdevumu?
 Ko interesantu / jaunu Tu atklāji par grupas biedriem, veicot šo uzdevumu?
 Ar kādām grūtībām Tu saskāries, veicot šo uzdevumu?
 Kas ir būtiskākais, ko esi iemācījies, veicot šo uzdevumu?
 Kā Tu raksturotu jūsu grupas sadarbību, veicot šo uzdevumu? (sadarbība bija ļoti
veiksmīga / sadarbība bija laba / sadarboties bija grūti / nesadarbojāmies)
 Ko Tu darītu citādāk, ja vēlreiz būtu jāveic šāds uzdevums?
 Ar grupas rezultātu Tu esi ... (lepns / apmierināts / daļēji apmierināts /
neapmierināts)
 Atzīmē, kuras prasmes esi attīstījis, veicot šo uzdevumu (lasīt / meklēt informāciju /
apkopot informāciju / izdarīt secinājumus / salīdzināt / plānot darbu / īstenot plānoto /
sadarboties / prezentēt rezultātu / klausīties / radīt jaunu ideju, produktu / cits )
 Šo uzdevumu var piedāvāt veikt arī nākamā gada moduļu stundās 10.klasēs (pilnībā
piekrītu / piekrītu / daļēji piekrītu / nepiekrītu / pilnībā nepiekrītu)
 Pabeidz teikumu "Man nepajautāja, bet es gribu pateikt ..."
Daži piemēri no skolēnu sniegtajām atbildēm:
Interesanti bija lasīt skolēnu viedokli par personīgās izaugsmes jautājumiem, kas liecina par
pašrefleksijas prasmi.
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Apstirinājumu šāda uzdevuma lietderībai sniedza skolēnu atbildes par ieguvumiem, veicot
konkrēto uzdevumu.
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