
 

 

 

  
 

FORUMA TEĀTRIS 

RĪKS, KAS PAREDZĒTS SOCIĀLĀ INTELEKTA UN KOMUNIKĀCIJAS PRASMJU ATTĪSTĪBAI AR 
TEĀTRA IZRĀDES PALĪDZĪBU  

 

Mērķis ir mācīties un attīstīt sociālo intelektu, izmantojot situācijas, kuras tiek prezentētas un 

iestudētas, radot izpratni par individuālajiem un kopienas jautājumiem.  

Izmantojot šo rīku, tiks pilnveidotas komunikācijas prasmes un izmantota apspiedēja/apspiestā 

loma, lai atvieglotu uzvedības maiņu indivīdu / jauno uzņēmēju realitātē. 

Ievietojot jaunos uzņēmējus dažādās situācijās un izmēģinot vairāk risinājumu, lai izkļūtu no 

noteiktas situācijas vai attiecībām / problēmām, tiks attīstīta sociālā inteliģence. 

 

Padoms: Grupas lielums 10 - 30 dalībnieki, 1 stunda, atvērta telpa ar galdiem un krēsliem, kas 

piemērota daudz cilvēkiem. 

Instrukcijas  

Lai pareizi iedarbinātu rīku, grupā jāveic šādas sagatavošanās darbības: 

• Lomu izvēle starp dalībniekiem, īpaši nosakot Apspiedēja, Apspiestā un Džokera lomu; 

• Tēmas/problēmas izvēle, kas jārisina; 

• Foruma ainas izveide, kurā apspiešanas un diskriminācijas problēma ir izklāstīta ļoti 

specifiskā veidā; 

• Mēģinājums, precizēšana un rakstura veidošana. 

Džokers ir tas, kurš izskaidro noteikumus auditorijai un vada tos procesa gaitā, tāpēc viņš 

iepazīstina dalībniekus/auditoriju ar aktivitāti. 

Kad katra aina ir pabeigta, Džokers rīkojas kā starpnieks starp aktieriem (Apspiestais un 

Apspiedējs) uz skatuves un skatītājiem (pārejie dalībnieki), motivējot auditoriju piedalīties 

sižetos, uzdot problēmai atbilstošus jautājumus un uzsākot diskusiju. Šis ir laiks, kad skatītājiem 

tiek lūgts ieteikt jebkuru risinājumu, ja vien viņi ir gatavi to realizēt uz skatuves, strādājot, 

darbojoties, vadot tieši ar “aktieriem”.  

Kad viņi ir izdarījuši secinājumu, ka Apspiesto lomu aktieriem nav izdevies tikt galā ar represīvo 

situāciju, viņi atkal sāk spēlēt šo ainu. Jebkurā citā uzstāšanās reizē ikviens skatītājs var pateikt 

“stop!” un uzņemties aktiera lomu, kas pārstāv apspiestu indivīdu. Apspiedēja lomu nevar 

mainīt, jo tas būtu "burvju risinājums". 

 

 

SOCIĀLĀ INTELIĢENCE 



 

 

Izmantojot šo procesu, dalībnieki saprot un izjūt problēmas, kas saistītas ar viņu piedāvātā 

progresa sasniegšanu. Pēc tam auditorija tiek mudināta ne tikai iedomāties izmaiņas, bet arī 

tās īstenot, kolektīvi pārdomāt ieteikumus un tādējādi kļūt pilnvarotām radīt sociālu darbību. 

 

 

Pārdomas mācību kopienā: Šī rīka mērķis nav norādīt pareizo atbildi, bet atklāt visas 

iespējamās atbildes, kuras var apšaubīt. Novērotāji uzzina vairāk ar izrādi, lai gan tas ir 

izdomāts, jo tas ir patiesības simulācija ar mākslinieciskās prakses metodēm. Kad patiesībā viņi 

nonāk situācijā, kas ir līdzīga tai, kāda tika izmēģināta teātrī, jaunieši pamodina savu vēlmi būt 

proaktīviem, jo viņi jūtas vairāk sagatavoti un viņiem ir lielāka pašapziņa, risinot konfliktu vai 

konkrētu problēmu. 

 

 

Padomi koordinatoriem 

• Veiciniet Sižetu izvēli, kas nepārprotami rada apspiešanas/diskriminācijas problēmu. 

• Izvēlieties Džokeru – personu, kas būs moderators visa aktivitātē, paskaidrojot, ka tam 

jābūt klāt, aktīvam, bet neitrālam. Džokers ir būtisks: viņam jābūt gatavam motivēt 

auditoriju piedalīties ainās, uzdot jautājumus un rosināt diskusiju.  

• Esiet skaidrs par galveno mērķi: mērķis nav piedāvāt ideālu risinājumu, bet gan 

piedāvāt pēc iespējas vairāk iespēju noteiktā lomā. Izpratne par apspiešanas dinamiku 

un sociālās inteliģences attīstīšana. 


