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Kā reāli var skolēnu 
nepieņemamu uzvedību mainīt 

vai ietekmēt attiecībā pret 
pedagogiem, klases biedriem?



Sākam ar vērtībām

• Pavaicājiet, kāpēc ir svarīgi mācīties? 
• Pavaicājiet, kā mācīšanās “Izskatās”, “izklausās”, 

kā “jūtas”
• Pavaicājiet, kas bērniem ir svarīgi skolā un 

attiecībās ar klasesbiedriem
• Pavaicājiet, kas viņiem palīdz mācīties un kas 

traucē mācīties



Nepieņemama attieksme un uzvedība klasē

• Ideālais klasesbiedrs/ 
klasesbiedrs murgs

• Ideāla skola/skola murgs
• Ideāla klase/klase – murgs
• Ideāls pedagogs/ pedagogs -

murgs
• Ideāla stunda/ stunda - murgs



Kā mācības izskatās un izklausās



Kopīgi veiciet auditu

• Veidojiet līdzsvara sarakstu – ar ko klase ir 
“forša” un ar ko – “neforša”

• Veiciniet atklātu un draudzīgu sarunu bez 
kritikas, iesaistot visus



• Kopīgi atrodiet situācijas, kas bērnus visvairāk 
uztrauc “Ko darīt, ja...” spēle



Atrunājiet un vizualizējiet sarežģītākās 
situācijas

• Kā uzvesties dusmu brīžos
• Ko darīt, ja tevi pagrūž
• Ko darīt, ja esi uztraucies utt.



Nejautājiet, kāpēc, jautā

- kā varētu palīdzēt viņiem 
pārtraukt tā rīkoties?

- Kas varētu palīdzēt?
- Kas citas stundas veido 

veiksmīgas?
- Kāda ir lieliska stunda 

viņuprāt
Attēls: Rob Plevi, Take Control of the Noisy Class



Ko darīt, ja 
starpbrīžos ir augsts 

agresijas līmenis?



Kopīgi apziniet riskus

• Veidojiet kopīgu skolas drošības karti –
noskaidrojiet, kur bērni jūtas visdrošāk un kur 
– visnedrošāk

• Veidojiet kopīgu situāciju karti









Rūpējaties par saviem kolēģiem

• Ja labi jutīsies pedagogi, labi jutīsies arī bērni
– Kas jums patīk skolas telpās?
– Kas jums nepatīk skolas telpās?
– Kas jums pietrūkst skolas telpās?
– Ko jūs skolas telpās vēlētos savādāk?



Ko darīt pedagogam, ja 
bērns viņu nevar ciest 
(nepatīk) un otrādi?



ATTIEKSME IR VISS

Bērni nemācīsies pie pedagoga, kuram viņi 
nepatīk, un kurš nepatīk viņiem



Ideālie pedagogi (skolēnuprāt)

• Izturas draudzīgi pret visiem bērniem
• Uzslavē, ja kas ir izdevies
• Ar viņiem ir jautri, pie viņiem ir smiešanās
• Viņi izskaidro jautrā un interesantā veidā, ar piemēriem
• Viņi uzticas mums
• Viņiem ir vienādi noteikumi pret visiem
• Viņi ir draudzīgi, bet stingri
• Viņi rūpējas par mums



Tainīgums!!!

• Pedagoga reakcijai ir jābūt samērotai – tā nevar 
būt spēcīgāka par paša bērna reakciju

• Lai cik kaitinoša būtu bērna reakcija, ja 
klasesbiedri jutīs, ka izturēšanās ir netaisnīga, viņi 
nostāsies klasesbiedra pusē

• Savādāk mums būs 30 bērni ar uzvedības 
izaicinājumiem



Kā motivēt 
skolēnu, kuram 
viss vienalga?



Ārējie motivatori

• Apbalvojumu sistēmas
– Žetonu sistēmas (token economics)
– Uzlīmes, zvaigznītes, zīmodziņi utt.  
– Uzvedības kartes
– Balvas
– Nauda un citas materiālas lietas

• Īstermiņa motivatori – uzlīmes, saldējumi, spēļu laiks. 
– Motivācijas līmeni pārbaudām, pajautājot, kāpēc tu to dari?

Ārējie motivatori rada bērnam sajūtu, ka kāds cits ir atbildīgs par viņa dzīvi
Bet ārējie motivatori ir svarīgi bērna ieradumu formēšanai



Sociālie un emocionālie motivatori

• Atkarībā no mūsu personības, arī sociālās un emocionālās 
vajadzības var būt motivējoši faktori, piemēram, citiem vajadzīga 
dalība vai ielūgumi uz lieliem pasākumiem, citiem  - laiks vienatnē.
– Piederība vienaudžu grupai
– Sajūta, ka kāds par tevi rūpējas
– Atzinība
– Piederība grupai
– Drošības sajūta ģimenē, grupā, attiecībās ar autoritātēm bērnudārzā, 

skolā
– Draugi, patīkami sociālie kontakti



Uzmanības motivatori

• Nepieciešamība saņemt uzmanību no citiem ir viens no primārajiem 
motivatoriem. Agrīnā vecumā ir svarīga vecāku uzmanība, vēlāk arī citu 
pieaugušo, vēl vēlāk – vienaudžu uzmanība. Pieaugušo vecumā tā ir 
nepieciešamība saņemt profesionālu uzmanību un atzinību
– Tevi atzīst kā svarīgu personu
– Tavu klātbūtni un uzvedību pamana (vēlams pozitīvu uzvedību)
– Atzinība par sasniegumiem, maziem panākumiem, progresu, notikumiem 

dzīvē(to, ka kāds to vispār pamana)
– Tevi redz kā personību

JEBKURA UZMANĪBA IR LABĀK NEKĀ NEKĀDA UZMANĪBA



Kontrole

• Kontrole un drošības sajūta ir pamatvajadzība, bet bērniem (un arī 
pieaugušajiem), kuriem ir kādas psiholoģiskas traumas, kontroles 
sajūta var būt izdzīvošanas jautājums
– Kontrole pār vidi
– Kontrole pār laiku
– Drošības sajūta
– Iespējas pieņemt lēmumus
– Kontrole pār emocijām, reakcijām 

uz iekšējiem un ārējiem notikumiem, 
– Kontrole pār dzīves situācijām



Sensorās vajadzības kā motivatori

• Sensorās vajadzības var būt ļoti spēcīgs motivators
– Fiziskās vajadzības – kustība, temperatūra
– Klusāka vai skaļāka vide
– Vizuālie pielāgojumi
– Izvairīšanās vai gluži otrādāk – īpašu smaržu (vai smaku) 

meklēšana
– Iemīļotu ēdienu ēšana vai izvairīšanās no konkrētiem ēdieniem
– Izvairīšanās no sāpēm vai gluži otrādāk – sāpju izraisīšana



Izvairīšanās kā motivators

• Iespēja paškontrolei vai kontrolei pār vidi
• Iespēja saņemt nedalītu uzmanību vai apmierināt citas 

emocionālās vajadzības
• Iespēja sapņot, nedarīt darbus, lietot elektroniskas ierīces
• Vides atstāšana, jo darāmie darbiņi izskatās pārāk grūti, 

neizdarāmi. Iedomātā nekompetence bailes zaudēt seju 
vienaudžu acīs

• Apjukums
• Vajadzība pēc kontroles
• Nepatika pret konkrēto vidi
• Apjukums – bērns nezina, kur jāiet, kas jādara



Tā vietā, lai spiestu bērnu 
darīt lietas, kuras viņam 

nepatīk, mums jāmeklē veidi, 
kā piekļūt viņa iekšējai 

motivācijai



Iekšējie motivatori

• Sasniegumu un kompetences sajūta
• Meistarības sajūta – ka tu dari kaut ko lieliski, un tas 

izdodas
• Kontroles sajūta
• Autonomija
• Sensorās sajūtas
• Palīdzēšana citiem un laba jušanās par to



Kas rada opozicionālu un narcisistisku
uzvedību? 

• Viņi gandrīz nekad nav dzirdējuši Nē;
• Konsekvenču trūkums uzvedības problēmu gadījumā;
• Vecāki uzskata, ka visi citi vainīgi pie bērna problēmām;
• Pieaugušie nodrošina, lai bērni labi jūtas par jebko, ko dara viņu bērni;
• Zemas vai neeksistējošas prasmes risināt savas problēmas, jo tās risina 

pieaugušie;
• Bērnam nav iespēju garlaikoties, jo pieaugušie visu laiku cenšas viņu izklaidēt;
• Kad bērns paliek destruktīvs, pieaugušie ignorē to vai uzbrūk ikvienam, kurš 

cenšas bērnu disciplinēt;
• Izlaists bērns bez pienākumiem un bez brieduma novērtēt savas privilēģijas.

Walls, Scott. Oppositional, defiant & Disruptive Children and Adolescents: Non-Medication Approaches for the Most 
Challenging ODD Behaviors . 



Kā reaģēt, ja bērns 
stundā pastāvīgi rupji 

runā/ vai vienkārši 
nolamājas?



Ne...

• Sodīšana – rājieni, vecāki uz skolu vai miesas sodi 
nemaina uzvedību

• Izlādes metodes – šai teorijai ir plašs piekritēju loks, 
taču dzīvē tā darbojas savādāk. Pārsteidzoši, bet 
agresīviem cilvēkiem it kā nekaitīga „tvaika 
nolaišana” veicina vēl lielāku agresivitāti. 

• Samierināšanās  - stratēģija, kas drīzāk provocē 
agresora visatļautības sajūtu



Prevencija!

• Piedāvājiet izvēles iespējas – izvēle dod kontroles sajūtu
• Vizuālais atbalsts - jo agresīvāka vide, jo mazāk strādā verbālas 

instrukcijas
• Ikdienas rutīnas ieviešana - pārmaiņas un nenoteiktība veicina agresiju
• Instrukcijas un norādes
• Prasmju attīstīšanu
• Tolerance pret kļūdām
• Pieaugušo atbalsts
• Pozitīvi apgalvojumi, pozitīvas uzvedības atbalsts



Atrunājam

• Kas ir draudzīga uzvedība un kas nav?



Kā atrunāt noteikumus?

• Katrs bērns uzraksta kaitinošākos notikumus klasē, 
pedagogs tos pārformulē jautājumos. 

• Katram bērnam uz galda tiek nolikta sanumurēta kartīte 
• Pedagogs prasa, kam ir kartīte Nr1? Tas bērns nolasa 

jautājumu. Piemēram, kad ir piemērotākais laiks asināt 
zīmuli? 

• Skolotāja atbild – paldies par jautājumu, un kopā ar klasi 
atrunā konkrēto noteikumu



Vērtību plakāta spēle

• V
• Ē
• R
• T
• Ī 
• B
• A
• S



Personalizējiet plakātu

• Kad gatavs plakāts, pavaicājiet, vai nepieciešams 
kaut ko pievienot vai atņemt

• Parakstieties zem plakāta
• Sagatavojiet katram personisko kopiju 
• Pārskatiet noteikumus pēc garākām brīvdienām 

vai tad, kad jauns bērns ienāk klasē



Cik lielā mērā skolotājiem 
jābūt atbildīgiem par 

skolēna uzvedību? 



• Kāds vienmēr kontrolē telpu. Ja tas neesat jūs, 
tad tie ir bērni

• Mums ir jādod signāls, ka esam pamanījuši 
negatīvu uzvedību

• Mūsu klātbūtnei ir jābūt jūtamai
• Garlaicība – lielākais drauds. Mums ir jābūt 

gataviem dot papildus izaicinājumus



• Sasveicināšanās 
ar katru bērnu, 
ienākot klasē

• Jūs kontrolējat, 
kur sēž bērns

• Atzinība pret 
aizrādījumiem 
6:1

Attēls: Rob Plevi, Take Control of the Noisy Class



• Ja jums ir bērni ar sarežģītu 
uzvedību, apgūstiet visu telpu, 
māciet no visiem telpu stūriem, 
mainiet galdu izvietojumus, un 
viņiem šķitīs, ka jums ir acis arī 
pierē

• Pildi savus solījumus!



Kā pamanīt katra izglītojamā 
speciālajā izglītības programmā 

vajadzības ikdienas darbā, ja 
klasē ir 4 šādi izglītojamie?



• Ja bērns netiks 
ievērots, viņš 
parūpēsies, lai 
viņu pamana

• Iederēties kaut 
kur ir svarīgāk, 
nekā KUR es 
iederos

Attēls: Rob Plevi, Take Control of the Noisy Class



UZMANĪBA Ja bērns netiks ievērots, viņš 
parūpēsies, lai viņu pamana

JAUTRĪBA Ja mēs neparūpēsimies par smiekliem, 
viņi smiesies par citiem. Vai par mums

PIEDERĪBA Ja viņam nebūs piederības sajūtas, viņi 
veidos mikrogrupas un piederēs tām 

SASNIEGUMU SAJŪTA Ja viņam nebūs iespējas 
gūt panākumus mācībās, viņš meklēs iespēju 
apliecināties vienaudžu acīs savādāk

KĀDAS IR BĒRNA PSIHOLOĢISKĀS 
VAJADZĪBAS KLASĒ



Kādai ir jābūt skolotāja 
rīcībai uz bērna agresīvu 

uzvedību grupas 
nodarbības laikā?



Rīcība agresīvas uzvedības gadījumā

• Neizceliet sevi – ne fisiski, ne emocionāli
• Apsēdieties - jāpaspēj apsēsties brīdī, kad jūtat, ka agresora spriedze sāk pieaugt
• Runājiet mierīgi
• Piekāpieties
• Iesaistiet citus darbiniekus
• Nogaidiet 
• Dodiet laiku nomierināties
• Novirziet uzmanību
• Izmantojiet humoru, ja spējat
• Novirziet uzmanību



Rīcība agresīvas uzvedības gadījumā

• saglabājiet mieru. Tēlojiet, ka saglabājiet mieru – kontrolējiet 
ķermeni, elpošanu, balsi

• Izvairieties no acu kontakta
• Izvairieties no pieskaršanās
• Respektējiet privāto telpu

– atkāpieties vismaz divus soļus atpakaļ! Distance agresoram ļaus 
saglabāt paškontroli, norobežoties un samazināt savu emociju 
intensitāti

– nestāviet tieši pretī agresijas vai vardarbīgu emociju pārņemtam 
cilvēkam! 



Kā panākt, lai skolēni, 
vecāki nepārkāpj 

pedagogu tiesības, kā 
nosargāt robežas?



Vecākiem 
ir nesamērīgi liela 

ietekme pār izglītības 
procesu skolā, 

bet tas nemazina 
viņu bezspēcības sajūtu sistēmas 

priekšā



Kā strādāt ar vecākiem , 
kuri audzina bērnu ar 
īpašām vajadzībām?



Pozitīva atgriezeniskā saite

• Sakiet, kas izdevās bērnam
• Uzsveriet labās lietas, bet nepārspīlējiet
• Samaziniet gaidas pret bērnu
• Parādiet praktiski, KĀ veicināt bērna neatkarību
• Komunicējiet bieži!



Labas attiecības ar bērnu – pāri visam!

Paldies!

www.uzvediba.lv

http://www.uzvediba.lv/
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