
Cilvēku foto: iziešana no nepatīkamām situācijām  
 

Aktivitātes apraksts 

1. Ar grupu pārrunājiet tēmu  pāri darīšana (”vardarbība”). Kas tas ir? Kādus pāri 
darīšana izpausmes veidus bērni var izdomāt? Mudiniet bērnus paplašināt savu 
izpratni par pāri darīšanu ārpus fiziskās, iekļaujot arī mutisko (verbālo) un 
psiholoģisko. 

2. Sadaliet bērnus grupās pa četriem līdz sešiem bērniem. Izskaidrojiet, ka katrai grupai 
ir jāpavada 15 minūtes kopīgi pārrunājot redzētas vai piedzīvotas vardarbības 
situācijas (piemēram, skolā, ģimenē, ar draugiem). Grupai ir jāizvēlas viena 
pārrunātā situācija un jāizveido “cilvēku fotogrāfija”, lai parādītu šo situāciju citiem. 
“Cilvēku fotogrāfijā” jāpiedalās visiem grupas dalībniekiem, un tai ir jābūt 
“iesaldētai” (kā foto moments) bez skaņām un kustībām. Bērnu pozai un sejas 
izteiksmei ir jāpauž atbilstoša loma fotogrāfijā (piemēram, cietušais, pāridarītājs vai 
liecinieks). 

3. Aiciniet katru grupu parādīt savu “cilvēku fotogrāfiju”. Pārējai grupai ir jāstāsta, kas, 
viņuprāt, fotogrāfijā notiek. Grupa, kas rāda fotogrāfiju, nedrīkst komentēt. Grupu 
minējumus var pierakstīt uz tāfeles. 

4. Pēc tam, kad visas grupas ir parādījušas savas “fotogrāfijas”, izskaidrojiet, ka tagad 
bērniem ir jāatgriežas savās mazajās grupās un jāpārrunā, kā viņu rādīto situāciju 
vai konfliktu varētu atrisināt nevardarbīgā veidā. Tad ir jāizveido vēl viena “cilvēku 
fotogrāfija”, lai parādītu situācijas risinājumu.  

5. Aiciniet katru grupu parādīt savu “konflikta risināšanas fotogrāfiju” pārējai grupai. 
Šoreiz pēc katras fotogrāfijas prezentācijas jābūt nelielām pārrunām, kuru laikā 

LAIKS 60 min 

VECUMS 7 -13 gadi

GRŪTĪBAS PAKĀPE Vidēja

MATERIĀLI -

KOMPETENCE Sadarbība, līdzdalība

VĒRTĪBAS Pieņemšana, cieņa, laipnība

MĒRĶIS Kopīgi izdomāt nevardarbīgus konfliktu risināšanas veidus, veicināt  
diskusiju par pāri darīšanas iemesliem.

ĪSUMĀ Bērni attēlo konfliktu vai vardarbīgu situāciju ar „cilvēku fotogrāfiju” un tad 
parāda, kā to var atrisināt nevardarbīgā veidā.

Pāri darīšanas 
mazināšana. 

Konfliktu risināšana 
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vispirms pārējā grupa var izstāstīt, ko viņi redzēja, un tad attēlojošā grupa var 
izskaidrot, kāda bija situācija un kā tā tika atrisināta. Aiciniet bērnus izteikt 
ierosinājumus citiem iespējamiem risinājumiem. Aiciniet bērnus izvērtēt šos 
risinājumus pēc savas dzīves pieredzes, uzsverot, ka parasti ir vairāk nekā viens 
veids, kā to atrisināt. 

Refleksijas daļa 
Iztaujājiet bērnus par aktivitāti, uzdodot šādus jautājumus: 

• Vai bija grūti atrast nevardarbīgu konfliktsituācijas risinājumu? Kāpēc?  
• Kā jūs atradāt risinājumus?  
• Kāda bija sajūta būt par cilvēku- fotogrāfijas daļu?  
• Vai jūs jutāties labāk, attēlojot fotogrāfiju ar situācijas risinājumu? Kāpēc jā vai 

kāpēc nē?  
• Kādi varētu būt iemesli tam, ka situācijas vai cilvēki kļūst vardarbīgi (“pāri 

nodaroši)”?  
• Kā izpaužas vardarbīga uzvedība? Kā var saprast, ka tiek darīts pāri?  
• Kādi varētu būt veidi, kā grūtās situācijās mazināt vardarbību vai izvairīties no tās? 
Šīs atbildes var pierakstīt uz lielās lapas un izvietot klasē. Klase var vienoties par 
rīcību, ko ikviens var darīt, ja redz, ka kādam tiek darīts pāri.  

Sasaistiet aktivitāti ar cilvēktiesībām, uzdodot šādus jautājumus: 
• Vai pastāv cilvēktiesības (bērnu tiesības) par nevardarbīgu izturēšanos no 

apkārtējiem? Kuras tiesības ir saistītas ar aizsardzību pret vardarbību?  
• Kāpēc cilvēktiesības, kas saistītas ar aizsardzību pret vardarbību, ir tik svarīgas?  

Papildus ieteikumi 
• Tēmas izpratnei var kopīgi noskatīties filmas “Katrīna” un “Roberts”. https://

www.spkc.gov.lv/lv/informativi-izdevumi/izglitojosas-filmas 
• Esiet ļoti iejūtīgi pret bērniem, kuri jau ir piedzīvojuši vardarbību. 
• Bērni var izvēlēties arī “tipisku (bieži sastopamu) situāciju”, viņiem nav jārunā par 

sevi, ja viņi to nevēlas.  
• Kad iepazīstināt ar aktivitāti, jūs ar nelielu grupu varat nodemonstrēt “cilvēku 

fotogrāfiju”. 
• Bērniem var sagādāt grūtības attīstīt reālistiskus risinājumus vardarbības situācijām, 
īpaši, ja iesaistīti pieaugušie. Esiet gatavi piedāvāt priekšlikumus par atbalsta un 
aizsardzības iespējām, tostarp bērnu aizsardzības iestādēm, palīdzības tālruņiem.  

• Vērtīgi video ir LU raidījumos projekta Atbalsts pozitīvai uzvedībai ietvaros: 
• https://www.youtube.com/channel/UCln4LIvjZ7pdy_6GFlRe-fA  
• Konfliktu risināšanas pieredze- https://www.youtube.com/watch?

v=4R5D25D3AFI  
• Kā mācīt bērniem risināt problēmas- https://www.youtube.com/watch?

v=oon50bY8v1E&t=3s  
• Konfliktu risināšanas algoritms- https://www.youtube.com/watch?

v=hUhYCN-sybA&t=155s  
• VISC video par dusmām un agresīvu uzvedību (izglītojošs video pedagogiem)- 

https://www.youtube.com/watch?v=AWX3Jhj5EfY 
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Variācijas 

• Bērni var izmantot reālu fotoaparātu un taisīt bildes ar ainiņām. Jūs tad varat izkārt 
šīs bildes pa visu telpu ar saukļiem vai idejām par to, kā novērst pāri darīšanu.  
• Uzzīmējiet plakātus, kas saistīti ar pāridarīšanas mazināšanu, un izvietojiet tos klasē/
gaitenī. Norādiet tālruņa numuru vai adresi, kur vērsties bērniem, kas piedzīvojuši 
vardarbību. 

Atziņas pēc metodes īstenošanas pilotfāzē 
• Bērniem patika sižetu domāšana. Grūtības nospēlēt etīdi ticami, pareizajā emocijā, 

virspusīgi risināja konfliktus. Ieteikums, pēc šīs metodes veicām 5 soļu uzdevumu 
dusmu savaldīšanai- aktivitāte “Labo domu mākonīši”. 

• Bērniem ļoti patika, īpaši fotogrāfiju veidošana, katrai situācijai atrada vairākus 
nevardarbīgus risināšanas veidus. Minētie iemesli pāridarīšanai- dusmas; interese, 
kas būs, kas notiks, ja..; garlaicība, nav ko darīt; grib būt pārāks, stiprāks par citiem. 

• Radīja plakātu. Pārrunāja aktuālu tēmu- apsaukāšana.  

• Ņemt vērā! Iespējams būs jāizspēlē vairākas reizes- jo pirmajās etīdēs bija uzspēlēti un 
ar smaidu. Skolotāja tad jautāja- ja jau viss tik viegli un jautri, kāpēc ikdienā tā 
neizdodas? Tad darīja otro reizi, reāli izspēlēt īstās emocijas (dusmīgi, aizvainoti). Pēc 
tam zīmēja emociju vadīšanas plaukstiņu, ko ikdienā pēc vajadzības izmantoja. Bērni 
šo arī var vizuāli atcerēties uz savas plaukstas, kādas ir alternatīvās rīcības. 

Aktivitātes apraksts tulkots no Eiropas Padomes cilvēktiesību rokasgrāmatas 
“Compasito”. 
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Liecinieks  

 
Aktivitātes apraksts 
1. Šī ir variācija par spēles „Ķerenes” tēmu. Sadaliet bērnus grupās pa trīs. Katram 
grupas bērnam iedodiet atšķirīgu lomu: viens būs pāri darītājs, viens būs mērķis (tas, 
kuram dara pāri) un viens būs liecinieks. Ja grupā sanāk vairāk nekā trīs bērni, tad 
kādai grupai var būt divi liecinieki.  
2. Izskaidrojiet katram bērnam viņa lomu. Pāri darītājam ir jānoķer mērķis, bet mērķim 
ir jāmēģina aizbēgt no pāri darītāja. Liecinieka loma atšķirsies atkarībā no spēles 
kārtas.  
3. Visa spēle sastāv no četrām kārtām. Katrā kārtā bērniem tiek iedotas attiecīgas 
norādes. Spēles kārta ilgst aptuveni vienu minūti.  

Pirmā kārta: liecinieks palīdz pāri darītājam, bloķējot mērķa ceļu tā, ka mērķim nav 
iespēju izvairīties no pāri darītāja. Tomēr liecinieks nedrīkst nepieskarties mērķim, ne 
arī to grūstīt. Iesaiste ir nevardarbīga.  
Otrā kārta: liecinieks ir vienaldzīgs pret situāciju un neiesaistās.  
Trešā kārta: liecinieks aizstāv mērķi, iestājoties starp viņu un pāri darītāju. Tomēr 
liecinieks nedrīkst pieskarties vai grūstīt pāri darītāju. Iesaiste ir nevardarbīga. 
Ceturtā kārta: Pēdējā kārtā rotaļa tiek nedaudz mainīta, ļaujot mērķim spēlēt aktīvu 
lomu pret pāri darītāju. Lūdziet visiem lieciniekiem nostāties līnijā aptuveni 20 metrus 
no citiem bērniem. Pēc jūsu signāla mērķiem jāmēģina nokļūt pie saviem lieciniekiem un 
pieskarties viņu rokai pirms viņus noķer pāri darītājs. Liecinieki nekustas, taču izstiepj 
savu roku, lai mērķis to var pēc iespējas ātrāk satvert. Tiklīdz mērķi ir sasnieguši savus 
lieciniekus, viņi iziet cauri visu liecinieku izveidotajai līnijai, aiz kuras viņi ir drošībā, un 
viņus nevar noķert.  

4. Pēc visām četrām kārtām aiciniet bērnus mainīties lomām un atkārtojiet rotaļu. 

LAIKS 40 min 

VECUMS 9-10 gadi

GRŪTĪBAS PAKĀPE Vidēja

MATERIĀLI -

KOMPETENCE Sadarbība, līdzdalība

VĒRTĪBAS Atbildība, cieņa

MĒRĶIS Izdzīvot situācijas ar pāri darīšanu un padomāt par dažādiem veidiem, kā 
cilvēki reaģē uz pāri darīšanu, un kā mēs varam sadarboties, lai novērstu 
pāri darīšanu.

ĪSUMĀ Katram bērnam izspēlēt dažādas lomas rotaļā „Ķerenes”.

Pāri darīšanas 
mazināšana. 

Konfliktu risināšana 
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Refleksijas daļa 

Just 

• Kā jums patika spēle? 
• Kā jūs jutāties spēles laikā? Kāpēc?  
• Kad pāri darītājam bija visvieglāk noķert mērķi?  
• Kad to bija visgrūtāk izdarīt? Kāpēc? 

Domāt 

• Kas ir pāri darīšana? Vai varat minēt kādus piemērus?  
Jūs varat atsaukties uz zemāk doto informāciju. 

• Vai jūs kādreiz esat ķircinājuši, kaitinājuši citus bērnus, traucējuši viņiem? 
Kāpēc? 

• Vai esat kādreiz novērojuši pāri darīšanu no malas? Ko jūs darījāt? 

Darīt 

• Ko ikviens no mums var darīt, ja redz, ka kādam no klases dara pāri?  
• Ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu, ka mūsu klasē nenotiek pāri darīšana? 

Atziņas pēc metodes īstenošanas pilotfāzē 
•Liecinieki ļoti atbildīgi pildīja savu uzdevumu, izdevās laba refleksija par to, ko iemācījušies. 

•Refleksijā uzdod jautājumu KĀ, nevis VAI patika. 

• Liela interese no bērniem; izpratne par to, ka nedrīkst klusēt par pāridarīšanu, izpratne par 
otra sajūtām. Jutīgākiem bērniem grūtāk iejusties lomās. 

Papildus informācija 

Kas ir pāri darīšana? 
Kad bērns, jaunietis vai bērnu grupa apvaino, draud, piekauj vai 

piespiež citu bērnu kaut ko darīt pret viņa gribu, tā ir pāri darīšana. 

Pāri darīšana var būt: 
• Aizskarošu vārdu izmantošana vai citas personas izsmiešana.  
• Personas ignorēšana vai apzināta personas izstumšana no grupas vai aktivitātes.  
• Sišana, grūšana vai citādi vardarbīga izturēšanās pret citu personu.  
• Mutiski vai rakstiski apmelojumi vai baumu izplatīšana par personu. 
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No novērotāja līdz palīgam 

Aktivitātes apraksts 
1. Atgādiniet bērniem, ka vardarbība un pāri darījumi, ne tikai fiziski, bet arī mutiski un 
emocionāli, ir cilvēktiesību pārkāpums. Lūdziet nosaukt dažādus vardarbības un pāri 
darījumu piemērus. 

2. Sadaliet bērnus nelielās grupās pa trīs vai četriem. Izskaidrojiet aktivitātes būtību, 
pārliecinoties, ka bērni skaidri saprot katru kategoriju.  
2.1. Katrs partneris stāsta par dažādiem pāri darījumu novērojumiem:  

✓ kad redzēji, ka kādam tiek darīts pāri vai pret viņu netaisnīgi izturas; 
✓ kad pats kādam darīji pāri vai izturējies netaisnīgi; 
✓ kad redzēji, ka kādam tiek darīts pāri vai pret viņu netaisnīgi izturas un 

neviens viņam nepalīdzēja; 
✓ kad redzēji, ka kāds palīdz tam, kuram tiek darīts pāri vai pret viņu 

netaisnīgi izturas. 
Lūdziet bērniem visiem pēc kārtas dot piemērus par katru kategoriju. Pārliecinieties, ka 
neviens netiek sodīts par runāšanu un atklātību.  
2.2. Šai aktivitātes daļai jums būs 15 minūtes. Sāciet ar to, ka visi kādu brīdi pasēž 
klusumā un padomā, ko vēlas pateikt katrā no situācijām. 
Piezīme: iedodiet katram pārim lapu, kas sadalīta četrās daļās ar četrām situācijām, lai 
palīdzētu virzīt viņu diskusiju.  

3. Sasauciet bērnus atpakaļ vienā grupā, lai pārrunātu novērojumus. Vispirms lūdziet, 
lai min dažus piemērus, kuros cilvēkiem dara pāri vai pret viņiem netaisnīgi izturas, 
neizceļot gadījumus, kad tas ir novērots un kuros bērni paši piedalījušies.  
Ierakstiet šos piemērus kā “pāri darīšana” tabulā pēc turpmāk dotā parauga. 

LAIKS 40 min x 2

VECUMS 7-13 gadi

GRŪTĪBAS PAKĀPE Vidēja

MATERIĀLI Lielās papīra loksnes un marķieri vai tāfele un marķieri. Palīglīdzeklis 
diskusijām

KOMPETENCE Sadarbība, līdzdalība

VĒRTĪBAS Atbildība, cieņa.

MĒRĶIS Paskaidrot, ka katrs dzīvē sastopas ar pāri darīšanu (vardarbību) dažādos 
veidos. Uzsvērt atbildību/pienākumu cienīt un aizstāvēt citus. Pārdomāt, ko 
nozīmē būt “palīgam”.

ĪSUMĀ Bērni stāsta par reizēm, kad viņi ir bijuši cietušie, pāridarītāji, novērotāji 
vai palīgi ikdienas situācijās.

Pāri darīšanas 
mazināšana. 

Konfliktu risināšana 
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4. Tad lūdziet, lai nosauc piemērus “palīga” kategorijā. 

5. Visbeidzot lūdziet, lai nosauc piemērus kategorijā “novērotājs”. Pajautājiet: “Ko 
varētu darīt dažās no šīm situācijām, lai būtu palīgs, nevis novērotājs?” Pierakstiet šīs 
atbildes tabulā uz lielās lapas vai tāfeles. 

Variācija 
Izmantojiet vardarbības un netaisnīgas izturēšanās sarakstu, kas izveidots 3. solī, un 
pavaicājiet, kā šajā situācijā varētu palīdzēt. Pierakstiet bērnu atbildes. 

Refleksijas daļa 
Skaļi nolasiet ierosinātās palīdzības darbības, kas uzrakstītas aktivitātes 5.solī.  
1. Pārrunājiet, kā cilvēki var kļūt par palīgiem, uzdodot šādus jautājumus: 

• Kuras no ierosinātajām darbībām būtu grūti izdarīt? Kuras būtu vieglāk?  
• Vai sarakstā ir kāda darbība, ko jūs varētu veikt? Šīs apņemšanās var 

atzīmēt īpaši. 
• Kas attur cilvēkus no palīdzēšanas?  
• Ja vairāk cilvēku kļūtu par palīgiem, nevis novērotājiem, vai situācija 

uzlabotos?  

2. Pārrunājiet, ka mēs viens otram varam palīdzēt, uzdodot šādus jautājumus: 
• Kādām īpašībām cilvēkam ir jāpiemīt, lai viņš būtu „palīgs”? 
• Kā mēs varam iedrošināt cilvēkus savā klasē kļūt par „palīgiem”? 

3. Nobeigumā atzīstiet, ka jebkura vardarbība vai pāri darījums pret bērniem, ieskaitot 
bērnu vardarbību vienam pret otru, ir cilvēktiesību pārkāpums. Tie notiek visās kultūrās 
un katrā zemes nostūrī. Uzsveriet, ka zināšanas par cilvēktiesībām ietver arī zināšanas 
par to, kā rīkoties, lai pasargātu viens otra tiesības. Mēs nevaram izbeigt visu 
vardarbību un pāri darījumus, bet mēs varam palīdzēt viens otram savās kopienās/
skolās.  

Papildus ieteikumi 
• Pieejiet pie katras grupas, lai pārliecinātos, ka visi saprot uzdevumu, ka bērni pēc 

kārtas izrunā visas kategorijas un ka visiem tiek dotas vienlīdzīgas iespējas 
izteikties. 

• Aizsargājiet bērnu privātumu, vairāk koncentrējoties uz novēroto pieredzi, nevis 
personīgo, izņemot gadījumos, kad bērni piedalījušies vardarbībā vai pāri 
darījumā.  

• Šo aktivitāti vajadzētu veikt tikai ar bērniem, ar kuriem jūs jau iepriekš esat 
strādājuši. Pirms sākt šo aktivitāti ir svarīgi radīt „drošas vietas” sajūtu klasē/
grupā.  

• Ja jūsu klasē/grupā ir izveidojušies zināmi sadarbības noteikumi, pārrunājiet, kā 
tajos var iekļaut „palīga uzvedību”.  
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Atziņas pēc metodes īstenošanas pilotfāzē 
Bērniem izdevās iejusties cita ādā-empātija. Apzināties- neļaut darīt pāri sev un nedarīt 
citam to, ko negribu, lai dara man. Saprast, kā rīkoties, ja tev kāds dara pāri. Jāparedz 
pietiekams laiks- vismaz divas mācību stundas.  

Aktivitātes apraksts tulkots no Eiropas Padomes cilvēktiesību rokasgrāmatas 
“Compasito”. 

Palīglīdzeklis diskusijām 

Pāri darīšanas piemēri Ko var darīt? 

Kad tu redzēji, ka kādam nodara pāri Kad tu piedalījies pāridarījumā kādam 
citam 

Kad tu redzēji, ka kādam nodara pāri, un 
neviens viņam nepalīdzēja 

Kad tu redzēji, ka kāds palīdz tam, kuram 
nodarīts pāri  
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Asās ainiņas 

Aktivitātes apraksts 
1. Apzīmējiet telpas četrus stūrus ar numuriem no 1 līdz 4. Bērniem jābūt iespējai brīvi 

pārvietoties no viena stūra uz citu. 
2. Iepazīstiniet ar tēmu pāri darīšana, uzdodot šādus jautājumus: 

• Kas ir pāri darīšana? 
• Kādos veidos cilvēki dara pāri viens otram?  
• Kāpēc, jūsuprāt, cilvēki dara pāri viens otram?  
• Kā pāri darīšana ietekmē to cilvēku, kuram dara pāri, kurš dara pāri, visu klasi? 

3. Lūdziet bērnus uz krāsainā papīra uzzīmēt savas rokas nospiedumu un izgriezt to. 
Lai viņi iedomājas, ka katrs pirksts ir kāds cilvēks, pie kura vērsties pēc atbalsta, ja 
viņiem tiek darīts pāri (piemēram, draugs, vecāks, skolotājs, skolas administrācijas 
pārstāvis, policists, psihologs, brālis vai māsa). Lūdziet, lai bērni izskaidro savu 
nosaukto cilvēku izvēli.  

4. Izskaidrojiet, ka tagad jūs aplūkosiet dažādus veidus, kā cilvēki var reaģēt uz pāri 
darīšanas situācijām. Parādiet, kā tas notiks:  
4.1.Skolotājs nolasīs situācijas aprakstu. Katrai situācijai tiks doti trīs iespējamās 
reakcijas varianti. Ceturtā iespēja vienmēr būs atklāta, ja jums ienāk prātā cita 
atbildes reakcija.  
4.2.Katram telpas stūrim ir savs numurs. Pēc tam, kad esat noklausījušies situāciju 
un atbildes reakcijas, ejiet uz to stūri, kas atbilst tam, kā jūs rīkotos attiecīgajā 
situācijā.  

LAIKS 60 min 

VECUMS 8 - 13 gadi

GRŪTĪBAS PAKĀPE Vidēja

MATERIĀLI Dažādu krāsu papīrs, flomāsteri, šķēres

KOMPETENCE Līdzdalība

VĒRTĪBAS Iekļaušana

MĒRĶIS Padziļināt izpratni par dažādiem pāri darīšanas veidiem, identificēt 
stratēģijas, cilvēkus un organizācijas, kas var palīdzēt bērniem, kuri cietuši 
no pāri darīšanas/vardarbības, analizēt dažādas atbildes reakcijas uz pāri 
darīšanu.

ĪSUMĀ Bērni pārrunā pāri darīšanas situācijas un savas reakcijas uz dažādiem 
scenārijiem.

Pāri darīšanas 
mazināšana. 

Konfliktu risināšana 
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4. Nolasiet situāciju un dodiet bērniem laiku izvēlēties savu atbildi un doties uz 
atbilstošo telpas stūri. Tiklīdz bērni ir ieņēmuši savu pozīciju, dažiem bērniem 
pajautājiet, kāpēc viņi izvēlējās tieši šo atbildes reakciju un pārrunājiet dažas 
atbildes reakcijas priekšrocības un trūkumus. Ļaujiet tiem bērniem, kuri izvēlējās 
atklāto stūri, izskaidrot, kā viņi būtu rīkojušies.  

Refleksijas daļa 

1. Pēc tam, kad bērni ir reaģējuši uz pieciem vai sešiem scenārijiem, pārrunājiet 
aktivitāti, uzdodot šādus jautājumus: 

• Vai jums patika aktivitāte?  
• Vai uz kādu situāciju bija grūti reaģēt? Uz kuru un kāpēc? Vai kādu no šīm pāri 

darīšanas ainām var attiecināt uz jums? 
• Vai cilvēkiem, kuriem tiek darīts pāri, ir nepieciešama palīdzība un atbalsts? 

Kāpēc? 
• Kur cilvēki var saņemt palīdzību un atbalstu, ja viņiem tiek darīts pāri? 
• Kādi varētu būt iemesli, kāpēc cilvēki citiem dara pāri? 
• Kas jums būtu jādara situācijā, kad tev dara pāri, bet persona, pie kuras vērsies 

pēc palīdzības, neko nedara? 
• Vai ir kāds pāri darīšanas veids, kuru bērni un vecāki visbiežāk pieņem? Kāpēc  

jā vai kāpēc nē? 
• Kurš ir atbildīgs par palīdzību un atbalstu bērniem, kuriem tiek darīts pāri?  
• Vai pieaugušie arī var piedzīvot pāri darīšanu? Miniet piemērus. Iespējams, 

skolotājs šeit var dalīties arī savā pieredzē. 
• Ko var darīt, lai palīdzētu pāri darītājam mainīt viņu uzvedību? 
• Kas notiek ar pāri darītāju un klasi, ja pāri darītāju neviens neaptur? 

2. Sasaistiet aktivitāti ar cilvēktiesībām, uzdodot šādus jautājumus: 
• Vai kādam ir tiesības darīt pāri citiem? Kāpēc vai kāpēc nē? 
• Kuras cilvēktiesības tiek pārkāptas, kad kādam tiek darīts pāri?  

3. Pārrunu beigās aiciniet bērnus atskatīties uz viņu “atbalsta rokām” un pievienot tās 
personas vai organizācijas, pie kurām vērsties pēc atbalsta. Izlieciet “atbalsta rokas” 
telpā tā, lai bērni nākotnē tās var izmantot.  

Pielāgojumi 
Uzrakstiet paši savas ainiņas ar kurām jūsu grupas bērni var sevi sasaistīt tā vietā, lai 
izmantotu piedāvātos variantus. Sadaliet bērnus nelielās grupās, katrai dodot situāciju, 
un aiciniet viņus izspēlēt lomu spēli, lai iejustos gan pāri darītāja tēlā, gan dot atbildes 
reakciju. Pārrunājiet katru lomu spēli, aicinot citas grupas sniegt alternatīvas atbildes 
reakcijas. 

Atziņas pēc metodes īstenošanas pilotfāzē 
Izdevās diskusija par pāridarīšanu. Izdevās radīt izpratni, ka ir vērts meklēt palīdzību. 
Diezgan skaļa metode, ne visi spēj noklausīties klasesbiedru viedokļus. Ieteikums- 
apgulties, sasēsties stūros- šādi mazinās troksnis. 

Aktivitātes apraksts tulkots no Eiropas Padomes cilvēktiesību rokasgrāmatas 
“Compasito”. 
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 Tavi draugi sāk tevi apsaukāt un grib atņemt kādas lietas. Tu nejūties labi, kad ar tevi tā notiek. 
Kā tev rīkoties? 

1. Nekā. Tu laikam esi kaut ko sliktu izdarījis, lai tavi draugi sāktu pret tevi tā izturēties.  
2. Sākt arī apsaukāt savus draugus un draudēt viņiem.  
3. Aprunāties ar vecākiem vai skolotāju un izstāstīt, kas notiek. 

4. Cits variants (atvērtais stūris).
Klasesbiedri par tevi izplata aizvainojošas baumas, sūtot citiem īsziņas. Daudzi bērni tagad nevēlas 

ar tevi spēlēties vai pat runāt. Pat tavi draugi sāk domāt, ka baumas var būt patiesība. Kā tev 
rīkoties? 
1. Nekā. Neviens tev tāpat neticēs, ja visi domā, ka baumas ir patiesas. 
2. Sākt izplatīt sliktas baumas par citiem bērniem.  
3. Pateikt visiem, ka baumas ir nepatiesas.  
4. Cits variants (atvērtais stūris). 

Tava vecākā māsa vai brālis tev sit un sper, kad neviens jūs neredz, un baida, ka sāpinās tevi vēl 
vairāk, ja tu kādam to izstāstīsi. Kā tev rīkoties? 
1. Izstāstīt vecākiem vai skolotājiem par notiekošo.  
2. Palūgt draugiem skolā tev palīdzēt tikt ar viņu galā. 
3. Pateikt viņam / viņai, ka tev sāp, un lai pārstāj tā darīt. 
4. Cits variants (atvērtais stūris). 

Tavs skolotājs ikreiz, kad klasē pasaki nepareizu atbildi apgalvo, ka nav nozīmes tevi pat 
mēģināt mācīt, jo tu nespēj iemācīties. Arī citi bērni sākuši tevi apsaukāt. Kā tev rīkoties? 
1. Doties uzreiz pie skolas direktora un izstāstīt, kas notiek. 
2. Neiet uz stundām, jo tev nepatīk iet uz skolu.  
3. Pajautāt vecākiem, vai ir iespējams mainīt klasi vai skolu. 
4. Cits variants (atvērtais stūris). 

Tu ievēro, ka kāds no taviem draugiem vasaras nometnē kaitina un apsmej jaunākus bērnus. Tavs 
draugs ir sācis ņemt arī viņu lietas. Kā tev rīkoties? 
1. Izstāstīt nometnes vadītājam par to kas notiek tā, lai tavs draugs to neuzzina.  
2.Palīdzēt draugam ņemt lietas no jaunākiem bērniem, lai viņš nesāktu tās ņemt no tevis.  
3. Pateikt draugam, ka tu uzskati viņa rīcību par nepareizu un lai viņš liek jaunākos bērnus mierā. 
4. Cits variants (atvērtais stūris). 

Vecāku bērnu grupa no citas skolas piesienas jaunākiem bērniem no tavas sākumskolas. Viņi noķer 
bērnu, kurš viens pats dodas mājup vai gaida autobusu, ielenc viņu un atņem naudu, mantas vai 
ēdienu. Kā tev rīkoties? 
1. Būt uzmanīgam, doties uz skolu vai mājup kopā ar citiem bērniem.  
2. Izstāstīt savas skolas pieaugušajiem par notiekošo un lūgt palīdzību.  
3. Nēsāt līdzi akmeņus vai nazi, lai sevi aizstāvētu.  

4. Cits variants (atvērtais stūris). 

Jūsu klases jauniņais ir bēglis/iebraucējs/cittautietis. Tavi draugi vienmēr par viņu izsaka 
nelāgas piezīmes, izsmej viņa latviešu valodu un saka, lai viņš brauc atpakaļ uz savām mājām. Kā tev 
rīkoties? 
1. Piebiedroties, jo viņš nav tavs draugs, tāpēc tev par viņu nav jāuztraucas.  
2. Izstāstīt savam skolotājam, ka tavi draugi izsaka dažādas piezīmes par šo bērnu. 
3. Piedāvāt viņam iemācīt latviešu valodu laikā, kad nerotaļājies ar draugiem, lai viņš varētu vieglāk 
iekļauties.  

4. Cits variants (atvērtais stūris).

Tev ir vecāks brālis, kurš par tevi ir sajūsmā. Viņš bieži vēlas tevi sabučot un apskaut, taču, lai gan 
tev viņš patīk, tu nejūties ērti. Kā tev rīkoties? 
1. Izstāstīt kādam no vecākiem vai brālim / māsai.  
2. Cīnīties pret to, un katru reizi, kad tas notiek, sist viņam.  
3. Izvairīties no viņa un mēģināt ieturēt distanci. 
4. Cits variants (atvērtais stūris).

Situāciju apraksti: 
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Saburzītā lapa 

Aktivitātes apraksts 

1. Skolotāja iepazīstina ar lapā attēloto bērnu. Pastāsta kā viņu sauc un cik viņam / 
viņai gadu. (Jāizvēlās labāk kāds netipisks vārds, kas noteikti nav nevienam no 
skolēniem).  

2.Skolotāja pastāsta, ka visi bērni ir sadusmojušies uz viņu un grib pateikt ko sliktu. 
Katram būs iespēja pateikt ko sliktu un pēc tam saburzīt kādu daļu no šīs lapas. 
Sliktajam jābūt konkrētam (piemēram, tev ir tik neglītas ausis, man nepatīk tavs 
raksturs). Ja bērni klasē ir mazāk, tad lapa tiek padota pa apli visiem bērniem. Ja 
skolēni ir 20 un vairāk, tad skolotāja pieiet pie noteiktiem bērniem, iedod lapu un 
aicina pateikt sliktās lietas. Beigās lapai jābūt pilnīgi saburzītai. 

3.Pēc slikto lietu apļa skolotāja aicina visus padomāt par to, kā šis bērns tagad jūtas. Ko 
viņš domā par sevi? Ko viņš darītu tagad? Vai mums paliek šī bērna žēl? 

4.Skolotāja uzsver, ka ir svarīgi atvainoties šim bērnam. Tiek pateikts, ka katram būs 
iespēja pateikt ko labu un pēc tam atlocīt un izlīdzināt kādu daļu no attēla. Lapa tik 
iedota 7 – 10 bērniem un beigās tai jābūt pilnīgi atvērtai. 

5.Skolotāja parāda šo lapu bērniem un jautā: “Kā šis bērns jūtas tagad?”, “Ko nozīmē 
burzījumu vietas?”, “Ko šis bērns vairāk atcerēsies – sliktās vai labās lietas?”, “Ko mēs 
pari biežāk atceramies?”, “Vai mēs aizdomājamies, kā otrs jutīsies, kad pasakām ko 
sliktu?”. 

 

LAIKS 40 min 

VECUMS 8 - 13 gadi

GRŪTĪBAS PAKĀPE Viegla

MATERIĀLI Nepazīstama zēna vai meitenes attēls (var būt izplēsta žurnāla lapa)

KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Cieņa

MĒRĶIS Atpazīt savas un citu emocijas. Veicināt empātijas sajūtu. Apzināties 
negatīvo vārdu ietekmi.

ĪSUMĀ Bērni pasaka sliktas un pēc tam labas lietas par bērnu, kas attēlots lapā.

Pāri darīšanas 
mazināšana. 

Konfliktu risināšana 
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Atziņas pēc metodes īstenošanas pilotfāzē 
• Lieliska aktivitāte par empātijas vērtībām. Lai pateiktu slikto, vārdu krājums bija 

bagātīgs.  Grūtāk veicās, lai izdomātu labos vārdus (tā, lai tie neatkārtotos). Lapā 
attēloto zēnu zīmējām paši (sadarbojoties, lai veidotos vienots zīmējums), izdomājām 
vārdu. Lapu ar zēnu pielikām klasē pie sienas, ikdienā atgādinot par sajūtām, dzirdot 
sliktos vārdus (kāpēc lapa ir saburzīta). 

• Skolēni paši zīmēja kāda cilvēka seju un bija žēl pēc tam to saburzīt (ieteikums- visiem 
kopā gatavot uz lielās lapas). 

• Bērni atzina, ka sliktos vārdus atceramies daudz vairāk, kā labos. 

• Bija bērni, kas nepiekrita, ka pāridarītājam (šādi bija asociēts saburzītais) būtu 
jāatvainojas. 

• Daudziem bija grūti pateikt kaut ko sliktu. Nebija vienaldzīgi. Daži savu satraukumu 
pauda smejoties, jūtīgākiem bērniem šo bija grūti saprast. Ieteikums- sasaistīt šo 
uzdevumu ar aktivitātēm “Vārdi, kas sāpina“ jeb “Pozitīvie vārdi”. 

• Bērni novērtēja, ka bija iespēja caur šo atvainoties saburzītajai lapai. Ļoti nepatika 
teikt slikto, apsaukāt, aizvainot. 

• Bērni paši zīmēja zēnu uz lielās lapas, iedeva vārdu. Katram bija flomāsters un katrs 
varēja piedalīties zīmējuma radīšanā. Šis process bērniem ļoti patika. Kad sliktie vārdi 
jāsaka- izsaka un pasmejas (skolotāja pēc pirmā apļa saka STOP, tagad ejam vēlreiz 
un pa īstam, kā jūs ikdienā sakāt viens otram. Skolotāja nenoticēja). Kad bija jāsaka 
pozitīvās lietas - pietrūka labo vārdu, tie atkārtojās. Pozitīvās lietas vienam par otru ir 
grūti pateikt (mazs vārdu krājums). Saburzīto zēnu pielika klasē pie sienas, un ikdienā 
pie šī var atgriezties, un bērni viens otram atgādina- atceries, kā viņš jūtas, kad tu 
pasaki kaut ko sliktu. 

• Tieši sliktos vārdus bija grūti pateikt un labos bija viegli. Arī izvērtējumā bērni 
atzīmēja, ka nepatika teikt sliktos vārdus.  

• Kad katram deva iespēju zīmēt portretu, pēc tam negribēja saburzīt savu mākslas 
darbu. Alternatīva ir uzzīmēt kaut ko un tad dod otram, kas piezīmē klāt kaut ko. Tad 
var runāt. 

• Kad tika dota iespēja teikt sliktos vārdus bija klusums (jo ierasts, ka skolotājas 
klātbūtnē tādus vārdus nesaka), savā ziņā bērniem tiek dota iespēja izdarīt to, ko 
ikdienā neatļauj. 

Aktivitātes apraksta autors- Ieva Garjāne. 
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Vārdi, kas sāpina 

Aktivitātes apraksts 

1. Uzrakstiet Bērnu tiesību konvencijas 13. pantu uz lielā papīra vai uz tāfeles. 
2. Uzrakstiet un skaļi nolasiet BTK 13. pantu. Norādiet, ka šis BTK pants bērniem dod 

tiesības uz vārda brīvību, taču tieši ierobežo tādas izpausmes, kas pārkāpj citu 
cilvēku tiesības un kaitē viņu labai slavai. Pārrunājiet vārda brīvību, uzdodot šādus 
jautājumus: 

• Vai mums vienmēr būtu jāsaka tas, ko vēlamies? 
• Vai vajadzētu ierobežot to, ko vēlamies teikt par savām domām un uzskatiem?  
• Kāda veida valoda varētu pārkāpt citu cilvēku tiesības?  

3. Izskaidrojiet, ka šajā aktivitātē izpētīsiet dažus no šiem jautājumiem.  
4. Iedodiet katram papīra loksnītes un lūdziet uzrakstīt aizskarošus komentārus, kurus 

viņi ir dzirdējuši, ka cilvēki saka par citiem bērniem, vai vārdus, kādos bērni viens 
otru apsaukā, katru vārdu rakstot uz atsevišķas papīra loksnes.  

5. Uz sienas uzlieciet skalu (kā parādīts piemērā), gradējot vārdus no „Ķircinošs / 
Rotaļīgs” līdz „Ārkārtīgi aizvainojošs / Pazemojošs”. Aiciniet bērnus pielikt vārdus 
pie skalas vietā, kura, viņuprāt, ir visatbilstošākā. Mudiniet viņus šajā aktivitātes 
daļā nesarunāties.  

6. Aiciniet visus klusu ciešot izpētīt sienu. Parasti tie paši vārdi parādās vairākas reizes 
un gandrīz vienmēr tiek vērtēti dažādās smaguma pakāpēs 

Ķircinoši /
Rotaļīgi / Nav 
sāpīgi

Nedaudz sāpīgi / 
Pazemojoši

Vidēji sāpīgi / 
Pazemojoši

Ļoti sāpīgi / 
Pazemojoši

Ārkārtīgi sāpīgi / 
Pazemojoši

LAIKS 60 min 

VECUMS 10 - 13 gadi

GRŪTĪBAS PAKĀPE Vidēja

MATERIĀLI Līmlapiņas vai papīra loksnes un līmlente, lielais papīrs un flomāsters vai 
tāfele un krīts

KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Cieņa, atbildība

MĒRĶIS Padomāt par cēloņiem un sekām aizvainojošai valodai, saprast, kā cilvēki 
var atšķirīgi reaģēt uz dažādiem terminiem, izprast vārda brīvības 
ierobežojumus.

ĪSUMĀ Bērni min aizvainojošas valodas piemērus un analizē šādas rīcības motīvus 
un sekas.

Pāri darīšanas 
mazināšana. 

Konfliktu risināšana 
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Refleksijas daļa 
1. Kad bērni atkal ir apsēdušies, pavaicājiet viņiem, ko viņi novēroja, palīdzot viņiem 

analizēt ar šādiem jautājumiem:  
• Vai kādi vārdi parādījās vairāk nekā vienā kolonnā?  
• Kāpēc, jūsuprāt, daži cilvēki uzskatīja, ka vārds nebija aizvainojošs, bet citi domāja, 

ka tas bija sāpīgs un pazemojošs? 
• Vai ir svarīgi, kā vārdu pasaka? Vai kas to pasaka? 
• Kāpēc cilvēki izmanto šādus vārdus? 
• Vai citu cilvēku aizvainošana, izmantojot vārdus, ir pāri darīšanas forma? Kāpēc?  

2. Pavaicājiet bērniem, vai viņi šajos aizvainojošajos vārdos saskata kādas kategorijas 
jeb tēmas. Tiklīdz bērni sāk identificēt un minēt šīs kategorijas (piemēram, par fizisko 
izskatu un spējām, garīgas spējas, ģimene vai etniskā izcelsme), pierakstiet šīs 
kategorijas uz tāfeles. Palīdziet viņiem analizēt, uzdodot šādus jautājumus: 

• Vai kādi vārdi ir paredzēti tikai meitenēm? Puišiem?  
• Kāpēc, jūsuprāt, aizvainojoša valoda ietilpst šajās tēmās? 
• Kurās tēmās vai kategori jās iet i lpst vārdi , kuri t iek uzskat ī t i par 

visaizvainojošākajiem?  
• Kādus secinājumus jūs varat izdarīt par aizvainojošo valodu no šīm kategorijām? 

3. Aiciniet bērnus noņemt savas lapiņas no pirmās tabulas kolonnas un pielikt tajā 
kategorijā, kurā tās vislabāk iederas. Jūs varat izveidot jaunu aili ar nosaukumu 
„Cits”. Kad bērni atkal ir apsēdušies, uzdodiet šādus jautājumus: 

• Kurā kategorijā ir visvairāk vārdu lapiņu? Kā jūs varat to izskaidrot? 
• Vai vārdi, kuri tiek uzskatīti par visaizvainojošākajiem, ietilpst kādā konkrētā 

kategorijā?  
• Neatbildiet skaļi, bet padomājiet, vai vārdi, kurus jūs paši lietojat, ietilpst kādā 

kategorijā?  
• Iedaliet bērnus nelielās grupās un iedodiet katrai grupai dažas lapiņas ar vārdiem, 

kas tiek uzskatīti par vissāpīgākajiem.  

4. Aiciniet katrā grupā vienu bērnu nolasīt pirmo vārdu vai frāzi. Grupai ir jāpieņem, 
ka tas ir aizskarošs komentārs, un jāpārrunā: 1) vai cilvēkiem vajadzētu ļaut tā runāt 
un 2) ko darīt, kad tā notiek. Ko var darīt bērni, kas to novēro, ko var darīt situācijā 
iesaistītie. Atkārtojiet procesu par visiem vārdiem vai frāzēm.  

5. Aiciniet bērnus izstāstīt par saviem secinājumiem 3. solī. Attieciniet aizvainojošu 
runu uz cilvēktiesībām, uzdodot šādus jautājumus: 

• Vai pieaugušajiem ir pienākums apturēt aizvainojošu valodu? Ja jā, kāpēc?  
• Vai bērniem ir pienākums to apturēt savā dzīvē? Ja jā, kāpēc?  
• Ko ikviens savā kopienā/klasē varat darīt, lai apturētu aizvainojošu runu?  
• Kāpēc to ir svarīgi darīt?  
• Kādā veidā aizvainojoša runa ir citu cilvēku cilvēktiesību pārkāpums?  

Idejas aktivitātei 
Ja jūsu klase ir izstrādājusi noteikumus, apsveriet iespēju pievienot noteikumu par 
aizvainojošu valodu. 
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Padomi vadītājam 

• Šai aktivitātei ir nepieciešams precīzs vadītāja spriedums. Lai gan bērni zina „sliktos 
vārdus”, viņi reti tos pārrunā ar vecākiem. Soļi 2 līdz 4 visdrīzāk izraisīs kaunu un 
nervozus smiekliņus. Bērniem varētu noderēt jūsu atkārtots apliecinājums, ka šajā 
kontekstā ir pieņemami publiski izrunāt šādus vārdus. Jūs tos nelietojat, bet gan 
apspriežat.  

• Labāk šos vārdus neizrunāt skaļi, bet saglabāt tos neizrunātus, tikai rakstiskā formā, 
izņemot pārrunu laikā 3. solī, kad bērni nosaka, vai konkrētais vārds ir pieņemams 
vai nē.  

• Centrālā šīs aktivitātes doma ir tāda, ka daži vārdi var izraisīt vairākas emocijas, 
piemēram, vārds, kuru viens bērns var uzskatīt par rotaļīgu, citam bērnam būs ļoti 
aizvainojošs. Neļaujiet diskusijai mazināt jūtīgāka bērna emocijas, jo citi domā, ka 
vārds ir nekaitīgs. Jūs varat pavadīt vairāk laika, izpētot faktorus, kuri izraisa bērnu 
jūtīgumu pret konkrētiem vārdiem. 

• Šī aktivitāte nav ieteicama grupās ar lielu vecuma starpību. Ņemiet vērā, ka daži 
bērni var nezināt kādu vārdu nozīmi, īpaši tiem vārdiem, kas saistīti ar seksualitāti.  
Jaunāki bērni var nesaprast, ka daži vārdi ir saistīti ar seksuālu uzvedību. Uzmanīgi 
pielāgojiet šo aktivitāti konkrētajai grupai.  

• Pārrunas šai aktivitātei ir ļoti svarīgas. Dodiet bērniem pietiekami daudz laika 
kategorizēšanai un secinājumiem, citādi saikne ar cilvēktiesībām labākajā gadījumā 
būs niecīga. 

Pielāgošana jaunākiem bērniem  
Šo aktivitāti var efektīvi pārveidot jaunākiem bērniem (piemēram, 8 – 10 gadus jauniem 
vai pat jaunākiem), izlaižot 1. instrukciju un izmantojot tikai pārrunu daļas 1. 
jautājumu. Noslēdziet, pārrunājot ar grupu, kā novērst cilvēkus aizskarošu vārdu 
lietošanu.  

Pielāgošana vecākiem bērniem 
Jūs varat šo aktivitāti pildīt atšķirīgās dienās, izpildot aktivitāti un pārrunu 1. un 2. daļu 
pirmajā dienā un pārrunu 3. un 4. daļu nākamajā dienā, lai dotu bērniem laiku 
apdomāt to, ko iemācījušies, un sāktu veikt informētākus novērojumus apkārtējā 
pasaulē.   

Atziņas pēc metodes īstenošanas pilotfāzē 
Klasē uzzinājām vairāk par savstarpējām attiecībām, bija liela interese par 
uzrakstītajiem vārdiem. Bērni vēl nesaprot, kas vienam joks, tas citam sāpīgi. Ieteikumi- 
sagatavot piemērus, kad vārds brīvība tiek pārprasta (nepieklājīga izrunāšanās,  
sarunas stundas laikā, sarunu biedra pārtraukšana, u.c.). Bērnu teiktais- “uzzināju, ka 
nevajag visu pateikt, kaut ko paturēt arī sevī”; “nevar teikt  visu, ko grib”. 

Aktivitātes apraksts tulkots no Eiropas Padomes cilvēktiesību rokasgrāmatas 
“Compasito”. 
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Rīcība, kas skar pārējos 

Aktivitātes apraksts 
1. Skolotājs uzsāk nodarbību ar piemēriem par rīcību aizskarošām situācijām, kas 

notiek apkārt. Skolēni pasaka, cik bieži to ir pamanījuši, ievērojuši. 
2. Skolotājs min to, ka arī mēdzam būt tie, kuri aizskar citus, tikai to neapzināmies. 
3. Skolēni individuāli aizpilda darba lapu.  
4. Pēc darba lapu aizpildīšanas skolotājs jautā, vai visiem izdevās atrast atbildes. 

Cik godīgi esam pret sevi šajos apgalvojumos un atbildēs?  
5. Skolotājs izvēlas 5 – 6 apgalvojumus un lūdz skolēniem padalīties ar viņu 

atbildēm. Noteikti jāmin, ka nav pareizu un nepareizu atbilžu. Svarīgi ir 
apzināties, kāpēc darām tā, un kā varam uzvedību mainīt.  

6. Skolotājs skolēniem grupās uzdod izvēlēties 1 -2 rīcības, kuras viņi ļoti vēlētos 
mazināt klasē un tad vienoties, kas būtu jādara, lai situāciju uzlabotu. Ko var 
darīt katrs individuāli un ko visi kopā? 

Pielikumā: Darba lapa 
Darba lapas autori- D.Groduma- Vīriņa, D.Muižule, E.Balčus. Kā iepazīt sevi. RaKa. 
2011. Pielietojuma apraksta autore- Lauma Žubule. 
 

LAIKS 40 min 

VECUMS 9 - 11 gadi 

GRŪTĪBAS PAKĀPE Vidēja

MATERIĀLI -

KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Atbildība, cieņa, laipnība

MĒRĶIS Veidot izpratni par attieksmēm un to ietekmi uz citu sajūtām.

ĪSUMĀ Bērni diskutē un definē savas rīcības.

Pāri darīšanas 
mazināšana. 

Konfliktu risināšana 
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DARBA LAPA 

ES SAVĀ SKOLĀ - rīcība, kas skar apkārtējos cilvēkus 
Katram apgalvojumam atzīmē ar “X” atbilstošāko atbildi pie atbildes zem sadaļām ES TO NEDARU vai 
ES TO DARU. Nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Tas ir Tavs viedoklis un vērtējums! 

ES TO NEDARU, JO ES TO DARU, JO

Zinu, 
cik tas 
ir 
sāpīgi

Sirds-
apziņa 
neļauj

Tas nav 
godīgi

Kaunos Cits 
variants

Tā 
izlādēju 
dusmas

Tas ir 
uzjautri-
noši

Man šie 
cilvēki 
nepatīk

Tas 
neskar 
mani

Cits 
variants

Es aprunāju 
citus cilvēkus 

Es pametu 
savus draugus 
nelaimē 

Es apsmeju 
citus 

Es lielos 

Es esmu 
iedomīgs 

Es pazemoju 
tos, kuri ir 
trūcīgi 

Es novēršos no 
tiem, kuri ir 
atšķirīgi 

Es smejos par 
veciem 
cilvēkiem 

Es esmu 
cietsirdīgs 

Es izliekos, ka 
neredzu, kad 
otram dara pāri

Es rakstu 
aizskarošus 
komentārus par 
citiem

Es mēdzu iesist 
klasesbiedriem 

180


