
         

 

STUNDAS PLĀNS 26 
LĪDERĪBA UN GLADIATORS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA LĪDERĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Saskaņā ar Wikipedia vārdnīcu līderība ietver: 

 skaidras vīzijas izveidošanu, 

 dalīšanos šajā redzējumā ar citiem, lai viņi labprāt sekotu, 

 informācijas, zināšanu un metožu nodrošināšanu šīs vīzijas īstenošanai un, 

 visu dalībnieku un ieinteresēto pušu konfliktējošo interešu koordinēšanu un līdzsvarošanu. 
Līderis paceļas krīzes laikā un spēj domāt un radoši rīkoties sarežģītās situācijās. Atšķirībā no vadības, 
līderību nevar mācīt, lai gan to var apgūt un uzlabot, izmantojot apmācību vai mentoringu. Varoņi ar lieliskām 
līdera spējām Svētajos Rakstos ir Noass, kurš veda uz glābšanu savu ģimeni un visu dzīvo radību, Daniēls, 
kurš palika dzīvs lauvu bedrē, Dāvids, kurš uzvarēja Goliātu un nosaucot tikai šos dažus. 
 
Kas tad ir līderība?  

Saskaņā ar Wikipedia līderība ir "sociālas ietekmes process, kurā viena persona var izmantot citu 
palīdzību un atbalstu kopīga uzdevuma veikšanā". Ir parādījušās arī citas padziļinātas līderības 
definīcijas. Piemēram, līderība ir "cilvēku grupas organizēšana kopīga mērķa sasniegšanai”. 

 
Kas attiecas uz līderību jauniešu vidū, saskaņā ar Wikipedia tā ir prakse, ka pusaudži īsteno varu pār sevi vai 
citiem. Jauniešu līderību raksturo jaunatnes attīstības teorija, kurā tie iegūst prasmes un zināšanas, kas 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leadership
https://en.wikipedia.org/wiki/Leadership
https://en.wikipedia.org/wiki/Youth_leadership


         

nepieciešamas, lai vadītu pilsonisko iesaisti, izglītības reformu un kopienas organizēšanas pasākumus. 

MĀCĪBU STUNDAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Nodarbība sastāv no trim daļām - ievada daļas (~ 10% no laika), galvenās daļas (~ 75% no laika), noslēguma 
daļas (~ 15% no laika). Ievada daļa sastāv no: a) saiknēm ar citām nodarbībām; b) ievada. Galvenā daļa sastāv 
no teorētiskās un praktiskās (individuālās, pāra, grupu aktivitātes) sadaļas. Noslēguma daļa sastāv no 
nodarbības kopsavilkuma un secinājumiem, atsauksmēm, jautājumiem un atbildēm. 

MĀCĪBU STUNDAS 
MĒRĶI 

1) apgūt pozitīvas līderības iezīmes, piemēram, pacietību, drosmi, pazemību, miermīlīgu konfliktu risināšanu, 
pateicību; 
2) praktiski pielietot pozitīvās līderības īpašības, simulējot situācijas. 

NEFORMĀLĀS 
MĀCĪBAS METODES 

1) teorētiskā apmācība, 
2) diskusijas, debates, mācīšanās mācīties, simulācija, novērošana, atgriezeniskā saite, jautājumi un atbildes 
utt. 

VECUMA GRUPA 13-15 gadi 

SAGAIDĀMIE 
REZULTĀTI 

1) apgūtas pozitīvas līderības iezīmes, piemēram, pacietība, drosme, pazemība, miermīlīga konfliktu 
risināšana, pateicība; 
2) pozitīvās līderības iezīmes, simulējot situācijas, kas tiek īstenotas praksē. 

PART B: LESSON DESCRIPTION 

SAUKLIS Kompetents līderis var panākt efektīvu vāja karaspēka darbību, 
savukārt nespējīgs līderis var demoralizēt labākos karavīrus. 



         

Džons J. Peršings 

DILEMMA Līderība tika atzīta par vienu no četrām galvenajām projekta vērtībām līdzās atbildībai, piederības sajūtai un 
pašmotivācijai. Projekta darbības laikā tika aptaujāti 305 jaunieši vecumā no 14 līdz 15 gadiem par 
trīspadsmit projekta MoPYL veicinātajām vērtībām, kas palīdzēja saskatīt jauniešu fokusu un izstrādāt 
nodarbību plānus, ņemot vērā jauniešu vajadzības un vēlmes. Saskaņā ar MoPYL pētījuma ziņojumu līderība 
izrādījās ceturtā svarīgākā vērtība (aiz atbildības, mīlestības un prieka), kas ierindojās līdzās pašmotivācijai. 
 
Pētījumā līderība tika analizēta neatkarības, autonomijas, tolerances un cieņas pret citiem, drosmes, spējas 
riskēt, kā arī līderības kontekstā. 
 
Projekta pētnieku grupa arī analizēja, vai jaunieši dod ieguldījumu savā kopienā, vai tiem rūp sava nākotne 
un vai viņi var būt paraugs jaunākajām paaudzēm. Pētījuma ziņojumā norādīts, ka visi trīs apgalvojumi ir 
augsti novērtēti (vidēji 70% aptaujāto). 
 
Pilnu Erasmus+ projekta MoPYL (Mobilā programma jauniešiem) projekta pētījumu skatieties projekta 
mājaslapā www.mopyl.eu. 

MĀCĪBU STUNDAI 
NEPIECIEŠAMIE 

MATERIĀLI 

Projektors, ekrāns, dators, Wi-Fi pieeja jeb mobilais internets 

MĀCĪBU STUNDAS 
GARUMS 

1 mācību stunda, t.i. 45 minūtes 

http://www.mopyl.eu/


         

IEVADA DAĻA Sagatavošanās  3 minūtes  sasveicināšanās, svētības un jauniešu iesaistīšana 

 saikne ar iepriekšējo mācīšanos – pārdomas, atgriezeniskā 
saite, diskusijas 

 pašreizējās nodarbības materiāla skaidrojums 

 uzdevumu skaidrojums skolēniem 

 saikne ar turpmāko mācīšanos 

Iepazīstināšana ar 
jauno materiālu 

2 minūtes  tiešas satura instrukcijas 

 jaunu prasmju modelēšana – līderība 

 jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadīta nodarbības 
daļa 

28 minūtes NOSAUKUMS: 
 
LĪDERĪBA UN GLADIATORS 

YouTube saite uz filmas "Gladiators" treileri: https://www.youtube.com/watch?v=P5ieIbInFpg (1’35 min). 
 
Vispārīga informācija par filmu (2000): 

- režisors Ridlijs Skots 
- iedvesmojoties no Daniela P.Manniksa 1958.gadā sarakstītās grāmatas "Tie, kas gatavojas mirt" 
- Gladiators – Rasels Krovs 
- Komoduss – Hoakins Fīnikss 

Stāsts:  
1. Filmā "Gladiators" Maksims ir Romas armijas vadonis un imperatora Marka Aurelija favorīts. Viņš ir 

drosmīgs un goda vīrs, un visi, kas viņu pazīst, viņu ciena. Komods ir sava novecojošā un slimā tēva 
viltīgais dēls un troņa mantinieks. Kad Komods uzzina, ka viņa tēvs pēc savas nāves vēlas iecelt par 
imperatoru Maksimu viņa vietā, Komods nogalina savu tēvu, liek nogalināt Maksima sievu un dēlu un 

https://www.youtube.com/watch?v=P5ieIbInFpg


         

gandrīz panāk, ka Maksimu nogalina. Maksims izdzīvo, bet kļūst par vergu un gladiatoru, kurš, 
visticamāk, mirs Kolizejā par prieku asinskārajiem Romas iedzīvotājiem. 

2. Maksims negribīgi cīnās vietējos turnīros, un viņa cīņas prasmes palīdz viņam uzvarēt mačos un iegūt 
popularitāti. Viņš sadraudzējas ar diviem citiem gladiatoriem: vācieti Hāgenu, un numīdieti Džubu. 
Hāgens stāsta, ka cīnījies kopā ar Maksimu Germānijā, bet Džuba iedrošina viņu, ka pēcnāves dzīvē 
viņš satiksies ar sievu un meitu. Proksimo atklāj Maksimam, ka reiz bijis gladiators, kuru atbrīvojis 
Marks Aurelijs, un iesaka viņam "uzvarēt pūli", lai iegūtu brīvību. 

3. Kad Komods par godu tēva nāvei rīko 150 dienu ilgas spēles, Proksimo ved savus gladiatorus uz 
Romu, lai cīnītos Kolizejā. Maksims, maskēts ķiverē, debitē Kolizejā kā kartānietis Zamas kaujas 
rekonstrukcijā. Negaidīti viņš nonāk līdz uzvarai, un Kolizejā ierodas Komods, lai viņu apsveiktu. Viņš 
pavēl pārģērbtajam Maksimam kā gladiatoru vadonim atklāt savu patieso identitāti; Maksims noņem 
ķiveri un paziņo par atriebību. Komodam pūlis liek ļaut gladiatoriem palikt dzīviem, un viņa sargi 
atturas viņus nogalināt. 

4. Nākamā Maksima cīņa ir pret leģendāro neuzvarēto gladiatoru Tigru no Gallijas. Komods ir sarīkojis 
tā, ka cīņas laikā Maksimam uzsūta vairākus tīģerus; tomēr Maksims uzvar. Komods pavēl Maksimam 
nogalināt Tigru, bet Maksims saudzē pretinieka dzīvību; par to pūlis viņu iesauca "Maksims 
žēlsirdīgais". Komods, nikns par šādu iznākumu, izsmej Maksimu par viņa ģimenes nāvi, bet Maksims 
pagriežas un aiziet prom. 

5. Maksims no Cicerona, sava bijušā ordeņa priekšnieka, uzzina, ka viņa bijušie leģioni joprojām ir 
uzticīgi. Viņš slepeni tiekas ar Lucillu, Komoda māsu, un Grakhu, ietekmīgu senatoru. Viņi vienojas, 
ka Maksims aizbēgs no Romas, lai pievienotos leģionāriem, lai gāztu Komodu un nodotu varu atpakaļ 
Romas senātam. Komods uzzina par sazvērestību, kad Lucillas dēls Lūcijs nevainīgi ieminas par 
sazvērestību. Komods draud Lucillai un Lucijam, liek pretoriāņu gvardei arestēt Grakhu un uzbrukt 
gladiatoru barakām. Proksimo un viņa vīri, tostarp Hāgens, upurē sevi, lai Maksims varētu aizbēgt. 
Maksims tiek sagūstīts tikšanās vietā ar Ciceronu, kur Cicerons tiek nogalināts. 

6. Lai atgūtu sabiedrības atbalstu, Komods izaicina Maksimu uz dueli Kolizejā. Pirms mača viņš iedur 
Maksimam plaušās, lai gūtu priekšrocības. Neraugoties uz ievainojumiem, Maksims atbruņo Komodu, 
kurš pieprasa zobenu. Pretoriāņu gvarde, sašutusi par viņa gļēvo izturēšanos, atsakās viņam palīdzēt. 



         

Komods izvelk paslēptu nazi, bet Maksims viņu pārspēj un sadur Komodu kaklā ar paša nazi, viņu 
nogalinot. Pirms Maksims mirst no brūcēm, viņš pieprasa politiskas reformas, atbrīvot gladiatoru 
sabiedrotos un atjaunot senatoru Grakhu amatā. Mirstot viņam ir vīzija, kurā viņš atkal satiekas ar 
sievu un dēlu. Viņa draugi un sabiedrotie pēc Lucillas pavēles godina viņu kā "Romas karavīru" un 
iznes viņa ķermeni no arēnas, mirušo Komodu atstājot turpat guļam. 
Tajā pašā naktī Džuba apmeklē Kolizeju un apglabā Maksima sievas un dēla figūrņas vietā, kur mira 
Maksims. Viņš atkārto Maksima vārdus, ka viņi atkal redzēsies, "bet vēl ne tagad", un dodas atkal 
tikties ar savu ģimeni. 

 
Vispirms skolotājs audzēkņiem atskaņo filmas treileri. Pēc tam uz kartītēm pa rindkopām tiek rakstīts 
Gladiatora stāsts. Pirmo rindkopu uz kartītes nolasīs skolotājs, un pēc tam pārējās 5 rindkopas nolasīs 
skolēni, kuri paši piedāvās brīvprātīgos.  

GRUPES DARBS - 
Kas padara 

Gladiatoru par līderi? 

10 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi, kas saistīti ar stāstu par Gladiatoru. Skolotājs atbild uz visiem 
jautājumiem.  
 
Jautājumi:  

1. Kas ir līderība? 
2. Kas padara Gladiatoru par izcilu līderi? 
3. Sniedziet piemērus par līderiem, kurus jūs apbrīnojat 
4. Vai jūs varētu nosaukt citus Gladiatoram līdzīgus līderus? 

SITUATION 
 
 

Skolotājs sadala skolēnus 6 grupās. Skolotājs sagatavo 6 līmlapiņas. Skolotājs lūdz vienu audzēkni no katras 
grupas paņemt no bļodas vienu lapiņu (bļodas iekšpusē ir 6 lapiņas). Katra lapiņa sakrīt ar virsrakstiem uz 
līmlapiņām. 



         

1.līmlapiņa: Vadi ar piemēru 
2.līmlapiņa: Esi līderis, kuram cilvēki uzticas un kuru ciena. 
3.līmlapiņa: Maksimizē veiktspēju, cienot indivīdu 
4.līmlapiņa: Nav zaudējumu, ir tikai uzvara vai mācīšanās. 
5.līmlapiņa: Līderības iespējas atradīs īstus līderus 
6.līmlapiņa: Radi vidi, lai citi gūtu panākumus..  

 
Uzdevums: kopīgi pārdomājiet, kā Gladiatora tēls un stāsts ir piemērs katram līmlapiņas apgalvojumam. 
Audzēkņi var brīvi pierakstīt savas idejas uz tās pašas vai citas līmlapīnas, zīmēt, diskutēt un pēc tam 
prezentēt visu priekšā. Prezentē visas 6 grupas. 
 
Skolotājs darbojas kā novērotājs, lai uzraudzītu grupas plūsmu. Skolotājs vienmēr ir audzēkņu rīcībā, ja 
rodas kādi jautājumi. 
 
Prezentācija: pēc uzdevuma pabeigšanas visas grupas līmlapiņu numerācijas secībā tiek aicinātas nākt 
priekšā un iepazīstināt ar to, ko tās ir pārrunājušas, un prezentēt savu līmlapiņu apkopojumu un to, kā 
gladiators ataino līmlapiņās uzrakstītās īpašības. 

MORĀLE Līderim ir jābūt skaidrām vērtībām, ar tām ir jādalās un jāatkārto. 

NOBEIGUMA DAĻA 2 minūtes Īss stundas kopsavilkums, apgūto mācību pārrunāšana, diskusijas, ja izglītojamie 
izvirza neskaidrus, apspriežamus jautājumus. Izglītojamo atsauksmes labākas 
prakses piemēram, ko izmantot nākotnē. 
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