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Par savu draudzību

1. Es jūtos labi par sevi draugu klātbūtnē
2. Es nebaidos stāstīt labas lietas, jo zinu, ka viņi priecāsies par mani
3. Kad es esmu dusmīgs, es varu izrunāties
4. Kad es saku, labi, darīsim kā tu vēlies, tas nerada sliktu sajūtu, ja padodos
5. Es jūtos kā labāks cilvēks savu draugu tuvumā
6. Mums nekad nepietrūkst tēmu, par ko runāt
7. Kad viņš jūtas slikti, es meklēju veidus, kā iepriecināt un mierināt
8. Es viņai palīdzu un viņa palīdz man
9. Es varu muļķoties, un par mani nesmiesies
10.Klusums starp mums arī ir patīkams
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Sociogrammas
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• Jo ciešākas ir draudzības un sadarbības, jo lielāka varbūtība, ka bērnam 
nedarīs pāri (Juoven)

• Jo mazāk bērnam ir sociālie kontakti, jo lielāka varbūtība, ka viņam darīs 
pāri

• Draudzēties ar upuri nozīmē pasliktināt savu dzīvi, bet pasargāt vienu bērnu 
un veidot veselīgāku klases klimatu

• Draugi veido bufera zonu



Jo izteiktāka ir hierarhija, jo 
svarīgākas ir draudzības 
saites
Hierarhiskās vidēs vardarbība ir veids, 
kā bērni iegūst un notur statusu. Jo 
neveselīgāks ir klimats, jo populārāki 
būs varmākas. 
Kāpēc mainīt savu uzvedību, ja 
atalgojums ir tik salds?

Pilnīgi pietiek ar vienu draugu
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Kā jūs ziniet, ka bērns 
veido neveselīgu 

draudzību?
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Draudzības jautājumi

● Tad, kad mēs esam kopā, es jūtos ļoti labi un viegli
● Kad esam kopā, es jūtos pārliecināts par sevi

● Es vēlos stāstīt par labajām lietām manā dzīvē, un zinu, ka draugi par mani 
priecāsies

● Es zinu, ka bēdīgajos brīžos mani uzklausīs un atbalstīs
● Es jūtos droši un man nav jādomā, vai pateikšu ko nepareizu

● Kad mani draugi jūtas slikti, es vēlos viņiem palīdzēt
● Es jūtos droši, ka mani nepazemos
● Es zinu, ka man palīdzēs un es zinu, ka es palīdzēšu

● Mēs varam klusēt kopā, un tik un tā justies labi
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Kas palīdz veidoties 
neveselīgām 

mikrogrupām?
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Apstākļi, kas palīdz neveselīgām 
mikrogrupām veidoties

• Jauns klasesbiedrs
• Daudzi jauni klasesbiedri, piemēram, klašu apvienošana
• Speciālās vajadzības, atšķirīgs izskats
• Jauni pedagogi, bieža pedagogu maiņa
• Pārmaiņas 
• Neskaidrība un nenoteiktība
• Spiediens no «augšas»
• Apdraudēta esošā sociālā hierarhija utt.



Toksiska mikrogrupa –
ekskluzīva grupa, kas ir 

apvienojusies, lai cīnītos pret 
ārējo pasauli un parasti prasa 
iekšēju bezierunu lojalitāti un 

paklausību. 



• Mikrogrupas – tas parasti ir stāsts vai nu par drošību vai arī par 
rāpšanos augšup pa sociālā statusa kāpnēm

• Ir cilvēki, kuri nejūtas droši, kamēr nebūs akceptēti no kādām 
grupām. Viņiem piederības sajūta ir svarīgāka nekā tās grupas 
kvalitāte, kurai viņi izvēlas piederēt

• Daži grupas locekļi pat nepatīk viens otram



Kliķes eksistenciālais 
jautājums –

Ko izolēt un pret ko 
draudzēties?



Fiksācija uz cilvēku vai 
fiksācija uz situāciju?
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Apgalvojumi….

• Draudzenes aprunā mani aiz muguras
• Man neiet mācībās…
• Skolotājai ir mīluļi
• Viņa zog manas idejas
• Man liekas, ka man ir depresija
• Man nekas nesanāk
• Citi ir labāki par mani
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Bērniem daudz svarīgāk 
ir iederēties JEBKUR 

nekā iederēties 
“labā” grupā



Bērniem tik svarīgi ir 
saglabāt attiecības, ka 

viņiem kļūst pilnīgi 
vienalga, kā pret 

viņiem izturas šajās 
attiecībās
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Ja bērns uzkāpj uz 
pjedestāla, viņam būs 

stress, ka viņu no 
tā nogrūdīs.
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Grupas dalībniekiem ir 
noteiktas formālās un 

neformālās lomas
Lomas nav statiskas, bērni var virzīties augšup 

un lejup pa sociālo hierarhiju, ieņemt cita 
lomu, izkrist no lomas, iestrēgt kādā lomā utt.



Hierarhija

• Parasti arī pašā grupā ir hierarhija. Tas automātiski satur daudzus  
riskus, jo tā pieprasa, ka pēc palīdzības jāgriežas grupā

• Nereti grupa iemāca, ka attiecības jāsaglabā visiem spēkiem, 
neskatoties uz to, kā pret tevi izturas

• Varmākas ar neformālo varu un harizmu spēj apvienot toksiskā 
mikrogrupā personas, kuras citos apstākļos būtu pat aizstāvējušas 
upuri



• Cilvēki, kuriem ir piešķirtas lomas, parasti uzvedas ļoti atšķirīgi 
atšķirīgās sociālās situācijās, piemēram, agresors vienā un iztapīgais 
citā vidē

• Viņi var mainīt savu viedokli par darba uzdevumu dažādās vidēs



Nav nozīmes, vai grupā cilvēki izturas jauki viens pret otru. 

• Nozīme ir grupas uzvedībai, brīdī, kad kāds grupā pārkāpj 
likumu vai ētikas normas. 

• Kā grupa izturas pret cilvēku, kurš apšauba kāda rīcību?
• Kā grupa izturas pret kādu, kurš ceļ trauksmi par notiekošo 

grupā?
• Kāda ir klusēšanas cena?
• Kāda ir kritiskās domāšanas cena?



Neveselīgas vides pazīmes:

● Citu pārtraukšana, neļaušana izteikties
● Sūdzēšanās un stučīšanas kultūra
● “Kapeņu” stāsti
● Stipras iekšējās mikrogrupas 
● Naidīga jauno biedru sagaidīšana
● Veiksmes piesavināšanās
● Vardarbības atbalstīšana, vardarbīgi joki un komunikācija
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Nerakstītie noteikumi pēc “subordinācijas”

- Kurš drīkst runāt;
- Par ko drīkst runāt;
- Kā runāt;
- Kas ar ko runā;
- Kas kolektīvā tiek uzskatīts par svarīgu 

informāciju, zināšanām un patiesību
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Brīdinājuma signāli retorikā

➔ Es ar tevi nedraudzēšos, 
Es ar tevi draudzēšos, ja...

➔ Iesaukas
➔ Ko tu lūri?
➔ Piezīmes par izskatu, svaru, apģērbu
➔ Sīkā, jauniņais
➔ Sačukstēšanās
➔ Klusēšana un neskatīšanās virsū
➔ Pārtraukšana teikuma vidū, neļaušana 

pabeigt nevienu domu
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Ja bērns slikti panes 
vientulību, garlaicību, 

viņam izslēgšana no bara 
nozīmē sociālu nāvi.
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Vara parādās retorikā

• Tu esi nekas bez manis!
• Man atliek tikai veikt vienu zvanu, un tu…
• Ja runāsi pretī, dabūsi mugurā no…
• Vai nu ar mums vai pret mums



Ir būtiska atšķirība starp 
vēlēšanos iekļauties grupā 

un vēlēšanos iegūt 
autoritāti grupā
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Tehniķis

Padomdevējs

Mierinātājs

Aizstāvis

Atgādinātājs

Reportieris

Jokdaris

Tiesnesis

Kārtības 
uzturētājs

Utt....
AttīstītājsInovators

Dizaineris



Kā radīt drošu atmosfēru?

• Kļūdīšanās kultūra
• Konfliktēšanas kultūra. Laužam mītus, ka

– Konflikts ir nedrošs (pasaki paldies un nodrošini konfidencialitāti 
un pozitīvu atgriezenisko saiti)

– Konflikti un debates ir zemē nomests laiks (risiniet ātri)
– Konflikts tikai sabojās attiecības (Respektē citus viedokļus)
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Bērni, kuriem ir labas problēmu 
risināšanas prasmes, mazāk cieš 

no vienaudžu vardarbības 
izglītības iestādē un arī daudz 
mazākā mērā paši realizē to



Šķīdiniet mikrogrupas

Radiet mākslīgi vidi, kur grupas 
tiekas ar dažādiem cilvēkiem 

dažādās situācijās



Meklējiet vidi, kur bērns 
var būt pats – bez 

neveselīgām sacensībām 
un salīdzināšanas
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Modelējiet sarunu 
uzsākšanas un 

komplimentu tēmas
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Vārdu spēle

• Lūdziet klases fotogrāfiju
• Lūdziet pedagogu palīdzību 

sarakstīt, kur katrs bērns sēž
• Lieciet bērniem vārdu kartītes 

vismaz pirmās nedēļas
• Spēlējiet iepazīšanās 

spēles klasē
• Mājās modelējiet 

iepazīšanās sarunas
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Toms

Anna

Pēteris



Jo vecāki ir bērni, jo 
svarīgākas būs tieši 

kopīgo interešu jomas
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Uzdod jautājumus par hobijiem

• Meklējiet kopīgās intereses
• Spēlējiet spēles, kur var uzzināt daudz 

viens par otru
• Meklējiet kopīgas lietas (māsas brāļi, mīļākā 

krāsa, mīļākais ēdiens, hobiji, mīļākās 
aktivitātes, muzikālā gaume utt.) 
• Sper soli uz priekšu tas, kuram…
• Dalieties pāros un intervējiet viens otru
• Mainās vietām tie, kuriem…
• Foto albūmu dienas
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Verbālā komunikācija

• Klausīšanās
• Jautājumu 

uzdošana
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Prasme teikt komplimentus

• Šī ir ļoti svarīga prasme, jo tā māca 
vērot cilvēkus

• Cilvēki vienmēr atcerēsies, kā tu liki viņam 
justies, un viņi uzturas to cilvēku tuvumā, kuri 
liek viņam justies labi

• Tā ir augsta meistarība – spēt pateikt 
komplimentu par cilvēku, kurš tev nepatīk, 
un kuram tu nepatīc
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Komplimenti 
nav pielīšana, 

un komplimentu teikšana 
ir trenējama prasme
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“Pasaki sev. Pasaki citiem” spēle

Kas es esmu?…. 
Kas esi tu?
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Māciet palīdzēšanas prasmes

• Prasme pamanīt, kad kādam ir 
nepieciešama palīdzība

• Prasme pavaicāt, vai 
nepieciešama palīdzība

• Prasme sniegt palīdzību
• Emocionālais atbalsts mūsos rada 

sajūtu, ka par mums rūpējas
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Spēlējiet situāciju spēles

• Kas ir paškontrole?
• Kurās situācijās tu 

pazaudē paškontroli? 
• Ko tu jūti, kad zaudē 

paškontroli?
• Ko darīt, ja spēle?
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Dodiet problēmu 
risināšanas uzdevumus 
un daliet bērnus pāros 
un citās mazās grupās
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Spēja nospraust 
un ievērot robežas

Vienaudžu spiediens
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Spēja dalīties

Spēja būt daļai 
no grupas Spēja pieņemt 

citu viedokli

Spēja 
uzklausīt citus Spēja teikt 

komplimentus

Spēja pieņemt 
kopīgus 

lēmumus



Tevi izslēdza no 
grupas! Ko darīt?
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Tevi izslēdz no grupas

• Paskaties blakus, kurš bērns vēl skumst
• Rēķinies, ka ikviens bērns ir izstumts vai jūtas izstumts ikvienā 

kolektīvā
• Turpini saglabāt laipnību un draudzīgu attieksmi pret ikvienu
• Nemēģini vainot vai atriebties kādam, kura dēļ tu jūties izslēgts
• Pajautā sev, vai tiešām tu esi izolēts, jeb draugi bauda jaunās 

attiecības, un pēc brīža distancēsies viens no otra
• Pamēģini saprast, kādas rakstura īpašības, rīcība ir jaunajiem 

draugiem. Pamēģini modelēt savu uzvedību šajā virzienā 49



Ja redzi, ka tā tiešām ir izslēgšana

• Vai man ir vajadzīgi šādi draugi?
• Aprunājies ar sevi – attiecības patiesībā nekad nebeidzas, tās 

vienkārši mainās
• Aprunājies ar draugiem, ja redzi, ka viņu rīcība tevi patiešām sāpina
• Nevaino sevi
• Neskrien pakaļ, dari citas lietas – noskaties filmu, pārkārto istabu, 

raksti dienasgrāmatu utt. 
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Tas, kādus draugus 
bērni izvēlās, lielā 

mērā ir vecāku 
nopelns
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Draudzības noslēpumi

• Neaprunā
• Prasmīgi glabā noslēpumus
• Kontrolē savus impulsus
• Runā ne tikai par sevi
• Kas vēl?
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Personiskā higiēna
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Higiēna

• Tīras, smaržīgas drēbes 
• Tīri mati
• Nagi 
• Izmazgāti zobi
• Duša!!!! utt.

54



Sarunu tēmas

• Bērnam jauna soma
• Bērns saņēmis augstu atzīmi skolā
• Bērns izskatās bēdīgs
• Bērnam neraksta pildspalva, un tu to redzi
• Bērns zaudējis spēlē
• Bērns stāv viens pats
• Bērns lasa kādu grāmatu
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Balss skaļuma kontrole

• Balss skaļuma plakāts
• Trenējaties lietot dažāda skaļuma balsis dažādos vecumos
• Uzdod jautājumus, kāpēc ir svarīgi regulēt balsis
• Trenējaties lasīt citu cilvēku balsis un balss intonācijas (tā bērni mācīsies arī 

ironiju)
• Apzināti lietojiet nepareizu balsi



Neverbālā komunikācija

• Acu kontakts
• Fiziska distance
• Spēja atpazīt sejas izteiksmes
• Spēja saprast neverbālos signālus (sakrustotas 

rokas, acu skatiens)
• Spēja identificēt emocijas



Prasme palīdzēt

• Prasme pamanīt, kad kādam ir nepieciešama 
palīdzība

• Prasme pavaicāt, vai nepieciešama palīdzība
• Prasme sniegt palīdzību
• Emocionālais atbalsts mūsos rada sajūtu, ka 

par mums rūpējas



Māciet bērnam atteikt un 
pieņemt atteikumu
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Kā trenēt atraidījumu?

• Tiešs Nē – īsi, strupi, bez atvainošanās, (der, ja cilvēkam ir problēma, un viņš vēlas to 
padarīt par jūsu problēmu)

• Diplomātiskais – jā, kas patiesībā ir nē
• Nē kā atspoguļošana – tu atspoguļo otra cilvēka jūtas un sajūtas, izproti situāciju, 

bet tomēr noslēdz ar skaidru NĒ
• Analītiskais NĒ – uzdod daudzus jautājumus
• Nē ar noteiktu pamatojumu
• Nē kā sabojātā plate
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Jautājumi un 
atbildes
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Paldies!
www.uzvediba.lv
info@uzvediba.lv
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