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Mazākumtautības. Romi. 

Ar dotajiem uzdevumiem sasniedzami sociālās un pilsoniskās jomas pamatizglītības mācību 

standartā (MK noteikumi Nr. 416) paredzētie rezultāti visos līmeņos: 1.3, 1.5-1.8., 2.1., 2.8., 

2.10., 2.12., 4.1.-4.5., 5.4. Vidējās izglītības standartā (MK noteikumi Nr. 747) paredzētie 

rezultāti: 1.3., 1.5., 6.1., 6.2., 6.4. 

SR: zināšanas par romu tradīcijām, vēsturi, prasme, strādājot grupās, vērtēt vizuālos 

avotus, tiesību normas, vizualizēt, izteikt viedokļus, diskutēt. Spēja empātiski izturēties pret 

romu kopienu, vērtējot tās nozīmi Latvijas kultūrvidē. 

Mērķauditorija: 9. klase – sociālās zinības, 10., 11. klase: sociālās zinības un vēsture, 

Vēsture un sociālās zinātnes, Sociālās zinātnes II. 

Nepieciešamais laiks: 2 mācību stundas. 

Materiāli: video atskaņošanas ierīce, darba lapu komplekts grupai+viena individuālā darba 

lapa katram. 

Darbs grupās:  vēlamais dalībnieku skaits 3. 

Izmantotie resursi: 3. uzdevumam attēls un metodika, 4. uzdevumam attēls, 7. uzdevumam 

attēls un informācija no https://www.romasintigenocide.eu/en/home 

Darbības.  

1. Skolēnus katrā grupā aicina zīmēt trīs portretus (latvietis(e), roms, krievs. Ja grupā ir 2 

dalībnieki, tad viņi izvēlas, kurus divus zīmēs. Pēc tam lūdz klases priekšā visus, kuri 

zīmējuši latvieti (paskaidro izvēlētos simbolus), krievu un romu.  

Jautājums: vai mēs visi (lielākā daļa klases) esam ar bizēm un tautas tērpos (kā parasti izvēlas 

zīmēt latvieti), vai visi krievi patiešām ir treniņtērpos ar ausainēm. Var pievērst uzmanību 

stereotipiem, tomēr tos nav jāakcentē. Var pajautāt – kā pareizi roms vai čigāns? 

  

2. Atskaņo audio ierakstu Dz. Čīčas čigānu valodā dziedāto “Dāvāja Māriņa”, nerādot video. 

Jautājums: kādā valodā dzied? Svarīgi, ka skolēni dzird valodu.  

 

3. Darba lapu komplekta attēls Nr. 1. Uzdevums: pēc kārtas aizklāt 2/3 lapas, aprakstot katrā 

daļā redzamo (lai pievērstu uzmanību visām detaļām).  

Jautājums: kas attēlots fotogrāfijā? Komentārs, ka redzamais ir Austrijā 20. gs. sākumā. 

Filmēšanas vajadzībām inscenētas romu kāzas.  

Jautājums: par ko liecina šī situācija? Sagaidāma atbilde, ka ir sabiedrības interese par romu 

tradīcijām. Var runāt par romu kāzām, bērēm, ja ir informācija. Atgādināt, ka romiem bēres 

tiek svinētas, priecājoties par dvēseles atbrīvošanos no grūtās dzīves.  

 

4. Uzdevums par attēlu Nr. 2. Paskaidrots, ka tā ir 19. gs. Čehijā izdota pastkarte. Kāda ir tās 

noskaņa, attieksme? Pārsvarā atbildes ir – pozitīva, jo dzied, dejo, ir daba. Skaidrojums – 19. 

gs. romu dzīvi uzskatīja par brīvības simbolu, tajā laikā liela daļa sabiedrības bija spiesti 

dzīvot ierobežoti.  

 

https://www.romasintigenocide.eu/en/home


Antra Grūbe. Mazākumtautības. Romi. 

 

5. Uzdevums. Piecelties visiem kājās, apsēsties vispirms tiem, kuriem nav ne brāļu, ne māsu, 

tad tiem, kuriem 1 brālis vai māsa, tad 2 un līdz kamēr visi apsēdušies. Paskaidrot, ka romu 

ģimenes parasti ir kuplas, ar daudziem bērniem. Ar šo saistāms uzdevums no darba lapām Nr. 

3. un Nr. 4. Salīdzināt romu un vācu ģimenes, uzrakstīt atšķirīgo. Parasti ievēro apģērbus, 

kopības sajūtu, fotogrāfijā pārstāvēto vecumu. No tā mēģina izdarīt kopsecinājumus.  

 

 

6. Uzdevums ar darba lapu. Reāli dzīvojušu cilvēku fotogrāfijas (viņi dzīvojuši Talsos 20. gs. 

20. gados). Uzdevums noteikt tautību, vēlams, arī pierakstīt pazīmes, pēc kurām to izdara. Uz 

ekrāna pēc tam tiek parādītas pareizās atbildes (skolēni secina, ka ne vienmēr domātās 

pazīmes ir pietiekamas tautas identificēšanai).  

 

7. Ja ir laiks (2 mācību stundās parasti neiznāk), īpaši, ja ir mērķis aktualizēt romu genocīdu 

(holokausts, porajmos) 2. pasaules kara laikā, tad nepieciešams ar uzdevumu par Trollmanu, 

bokseri, kuru nogalināja 2. pasaules kara laikā, aizstāt kādu citu uzdevumu. Slaidā pievienota 

saite ar Muhameda Ali stilu (no 4. minūtes apmēram 3 min.). 

 

8. Uzdevums kopā izvērtēt pašiem grupas darbu, atbilstoši DL rakstītajiem kritērijiem.  

 

9. Uzdevums. Individuālā darba lapas, kas ļauj diferencēt vērtējumus. Procentus iespējams 

pielīdzināt vērtējumam ballēs, jo procesā novērtētas daudzveidīgas prasmes, kā arī 

attieksmes.  

 

10. Iespējams, ka viens no labākajiem rezultatīvas stundas kritērijiem ir skolēnu spēja 

pašiem formulēt procesā sasniedzamo (sasniegto) rezultātu. Tas jāieraksta individuālā darba 

lapās, bet netiek nosaukts stundas sākumā. 

 

 

 

 


