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Realizē: 

Finansiāli atbalsta::
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PROGRAMMAS PILOTĒŠANĀ PIEDALĀS 8 SKOLAS:

Rīgas Juglas vidusskola (3.klase)

Rīgas Angļu ģimnāzija (3.klase)

Ziemeļvalstu ģimnāzija (3. klase)

Rīgas 94.vidusskola (3.klase)

Rīgas 25.vidusskola (3.klase)

Zaķumuižas pamatskola (3.klase)

Ogres sākumskola (2.klase)

Ogres 1.vidusskola (3.klase)

KOPĀ 210 SKOLĒNU



KĀPĒC SĀKĀM? Bērnu un jauniešu sajūtas…

Bailes no 
vērtēšanas- no 

atzīmēm, 
piezīmēm, no 

skolotāju 
attieksmes

Nepieņemšana 
no klases 

biedru puses

Jūtas pārslogoti, 
daudz mājas 

darbu un 
pārbaudes darbu; 

par maz brīvā 
laika; pārāk agra 

celšanās no rītiem

+    Negatīvās iezīmes skolu vidē, ko parāda Tiesībsarga pētījums par vardarbību 
skolās bērnu starpā un starp bērniem un  pieaugušajiem

Skolotāji 
skatās “no 
augšas” un 
dusmojas



NO SKOLOTĀJU APTAUJAS : Kā galvenos 3 šķēršļus aktīvai skolēnu iesaistīšanai
stundās skolotāji min:
- pārāk daudz sava laika jāiegulda, lai sagatavotos;
- stunda ir par īsu;
- pārāk daudz bērnu klasē.

KĀPĒC SĀKĀM? Skolotāju domas un pieredze…

KĀ ARĪ LV VEIKTĀS APTAUJAS PARĀDA,KA: 
- 49% skolotāju atrodas uz izdegšanas robežas;
- 83% skolotāju darbā izjūt stresu un profesionālo izdegšanu;
- 52,5% pedagogi apstiprina, ka kolektīvā novērojama spriedze un iekšējā

konkurence
- tikai 59 % pedagogi vērtē pozitīvi savu veselības stāvokli un ir apmierināti ar

darbu un dzīvi kopumā (būtiski sliktāk kā pedagogi citās Eiropas valstīs)



STATISTISKI VIDĒJĀS LATVIJAS KLASES «PORTRETS»

KLASE ar vidēji 30 bērniem, no 
kuriem:
- 6 bērni dzīvo zem nabadzības līmeņa;
- 10 dzīvo mājokļos, kas nav apmierinošā stāvoklī;
- 11 bērni dzīvo šķirtās ģimenēs;
- 5 skolēni attiecības savā klasē raksturo kā sliktas, ļoti sliktas;
- 14 skolēni ir izjutuši vardarbību pret sevi; un puse no viņiem 

mēģina tikt galā ar to paši saviem spēkiem un 4 skolēni par 
izjusto vardarbību nestāsta pat saviem vecākiem

- 6/7 skolēniem nepatīk viņu skola;
- 8/9 skolēni izjūt apgrūtinājumu, spriedzi mācībās;
- 9 bērni neēd brokastis; 
- 6 bērni skatās TV vismaz 4 stundas dienā;
- 10 zēni un 4 meitenes (brīvdienās- 15 zēni un 6 meitenes) 3 

un vairāk h dienā pavada spēlējot  datorspēles; 
- 7 skolēniem ir liekais svars; 
- tikai 6 bērniem ir pietiekama fiziskā aktivitāte (stunda 

dienā);

JAUTĀJUMS: Cik vidēji no klases skolēniem  spēs koncentrēties uz 

mācībām, ja pēc Maslova piramīdas- primāri cilvēkam jānodrošina 

pamata jeb fizioloģiskās vajadzības un drošības sajūta?



DATI NO BĒRNU LABSAJŪTAS APTAUJAS (10-17 G.VEC.)
-

Kopējā labsajūta:
Garlaikots- 40% bieži un vienmēr, 49% reti
Uztraukts- 33% bieži un vienmēr, 57% reti
Dusmīgs- 24% bieži un vienmēr,64 % reti
Nomākts- 25% bieži un vienmēr,55 % reti
Vientuļš- 24% bieži un vienmēr,50 % reti (izteikti pieaug vecumam palielinoties)
Skumjš, bēdīgs- 22% bieži un vienmēr,59 % reti
Nobijies- 14% bieži un vienmēr,67 % reti (šis ir vienīgais rādītājs, kas lielāks 10-12 gadu vecumā)
* Meitenes biežāk saskaras ar negatīvajām sajūtām, nekā zēni. 

Skola:
Man patīk iet uz skolu- 49% reti un nekad
Skolā tiek uzdots pārāk daudz mājasdarbu- 57% vienmēr un bieži
Skolā jūtos pārslogots/-a un noguris/-usi- 54% vienmēr un bieži
Ja man ir problēmas skolā, es zinu, pie kā griezties pēc palīdzības un padoma- 34% reti un nekad

Starpbrīžos mums ir iespēja iziet ārā, izkustēties- 41% reti un nekad
Skolā man ir pietiekami daudz laika paēst pusdienas- 28% reti un nekad

Skolotāji uzklausa manu viedokli un izturas pret mani ar cieņu- 22% reti un nekad
Skolotāji ir pārāk bargi / netaisnīgi pret mani- 14% vienmēr un bieži
Man ir sliktas attiecības ar klasesbiedriem- 12% vienmēr un bieži 



ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Bērnu 
iesaiste un 

piedalīšanās

Mācības un 
atbalsts 

skolotājiem
Prasmju 

trennēšana
kl.audz. 
stundās, 
sociālās 
zinībās

Metodikas 
rokasgrāmata-

praktiski 
instrumenti KĀ

Komandu 
(klašu) 
trenniņi

Vecāku 
informēšana

Priekšlikumi 
skolas vadībai 

un 
pašpārvaldei

Pašizziņa. 

Emocijas, 
pozitīva 

attieksme. 
Personīgo mērķu 

izvirzīšana.

Sadarbība un iekļaušana. 

Cieņa, draudzīgums, 
saskarsme. Komandas 
gars. Uzticēšanās un 

drošība

Līdzdalība. 

Tiesības, 
pienākumi un 

atbildība. 
Viedokļa 

izteikšana, 
kopīga lēmumu 

pieņemšana.

«TRĪS VAĻI» 

KOMPETENCES

AKTIVITĀTES



PROGRAMMĀ LĪDZ ŠIM PAVEIKTAIS

Sadarbojās grupās, 

diskutēja

Pirmā nodarbību cikla novadīšana 8 klasēs, kurā:



PROGRAMMĀ LĪDZ ŠIM PAVEIKTAIS

Otrā nodarbību cikla novadīšana 2 klasēs, kurā:



PROGRAMMĀ LĪDZ ŠIM PAVEIKTAIS

Izspēlēja  paši un 

mācījās vadīt spēles 

bērniem

Jauniešu-»programmas aģentu» iesaiste un 

pirmā kopīgā domnīca, kurā:



ATBALSTS SKOLOTĀJIEM

Ievadseminārs

27.01.2017

Materiāli nodarbību 

vadīšanai klasēs 

(metožu apraksti)

Šodienas 

konference 

Veikts sākotnējais 

bērnu viedokļu un 

vajadzību 

apkopojums un 

izvērtējums



NO SKOLĒNU  PAŠVĒRTĒJUMA  ANKETĀM PAR 
LABSAJŪTU UN SAVĀM PRASMĒM  

(anketēti 170 skolēni, programmas  dalībnieki)

Ar «slikti» un «ļoti slikti» novērtējuši :
TOP 4
30 %  - kā es tieku galā ar dusmām, aizkaitinājumu, 
uztraucošām situācijām
19 % - prasme klasē kopīgi pieņemt lēmumus
14 %  - klases sadarbība grupu darbos (visi var 
izteikties, ne tikai paši skaļākie) ;
12 % - protu pateikt savas domas tā, lai citi saprot

9% - labsajūta klasē/skolā (gan fiziski, gan
emocionāli);
8%  - attiecības ar klasesbiedriem;
9 % - skolā es jūtos droši;
8% - komunikācijas prasmes ar citiem (prasme
sarunāties un klausīties);
5% - attiecības ar skolotājiem;

GALVENĀS ATZIŅAS LĪDZ ŠIM

NO SKOLOTĀJU ANKETĀM PAR SKOLĒNU 
PRASMĒM  

Kā problemātiskas vērtētas:
Skolēnu savstarpējās attiecības
Problēmu risināšanas un sadarbības prasmes
Emociju vadīšanas prasmes
Viedokļa formulēšanas un izteikšanas prasmes

Kā stiprās puses  vērtētas (vai tas tā ir?):
• Zināšanas par savām tiesībām
• Skolēnu labsajūta (fiziskā un emocionālā)
• Pašcieņa, pašpārliecinātība

SKOLĒNU VĒRTĒJUMS PAR PIRMO 
NODARBĪBU

• Strādāt komandās (gan +, gan -)
• Sēdēt aplī -jaunums
• Aktīvas spēles un uzdevumi
• Tiesību spēle
• Mēmais šovs, cilvēku foto spēle
• Ka varēja izteikt savas domas
• Nepatīk- ka nevar vienoties savā starpā,

kašķējas, citi skaļi sarunājas, troksnis



Drosme darīt citādāk, kā ierasts!
Uzticēties, ka bērni paši var!
Būt blakus, iedrošināt un atbalstīt!

SPOGUĻU KARAĻVALSTS


