
Karš, 
mikrogrupas skolā, 

pirmās vardarbības pazīmes

VEBINĀRS

9:00-10:30
Līga Bērziņa



Klasē sākušies politiski konflikti? 
Tiek apsaukāti bērni ar nelatviskiem 

uzvārdiem?
Tiek apsaukāti pedagogi?

Atklāti aicinājumi doties un sist krievus?
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• Jo skaidrāka un nefleksiblāka ir skolas hierarhija un skaidrāk ir 
zināms, kurš tiek un tiks izsmiets, jo lielāka varbūtība, ka kādās 
mājās kādi bērni mostas ar akūtu trauksmi. Tieši tas, kur bērns 
atrodas hierarhija, arī nosaka viņa stresa un laimes līmeni. 
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• Parasti, kad pusaudži pārceļas uz jaunu vidi, viņiem ir grūti 
pielāgoties jaunajai situācijai, daļēji tāpēc, ka sociālais klimats 
lielākajā daļā skolu nav īpaši labvēlīgs. Viņi cieš, bet parasti nerīkojas 
krasi

• Vienmēr ir sāpīgi tikt noraidītam. Taču šajā konkrētajā attīstības 
posmā noraidījums var būt nežēlīgi sāpīgs. Lai gan mums, 
pieaugušajiem, ir vilinoši noraidīt sāpes kā “pārejas posmu”, mums 
jāpatur prātā, ka spiediens ir spēcīgs un sāpes ir patiesas.
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• Mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam bērniem, kuri īsteno vardarbību, 
bet pārāk maz – videi, kurā vardarbība notiek.
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● Līdzīgi tāpat kā mediķi nedrīkst paļauties tikai uz pacienta teikto 
pirms operācijas nozīmēšanas, arī pedagogi un atbalsta personāls 
nedrīkst sākt intervenci bez datu savākšanas
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● Ikreiz, kad avarē lidmašīna, katastrofu izmeklētāji dara visu 
iespējamo, lai atrastu lidmašīnas melnās kastes un līdz pašiem 
pamatiem saprastu, kas īsti ir nogājis greizi

● Bet vardarbībā skolā mēs vēlamies tūlītējus risinājumus, nemēģinot 
nonākt līdz problēmas kodolam. 

● Parasti visi tūlītējie risinājumi nodara daudz vairāk posta nekā palīdz, 
un parasti skolas tos nespēj ilgi uzturēt, kas pazemina klases 
morāles līmeni un rada nicinājumu pret pieaugušajiem
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● Tāpat mēs nedrīkstam ticēt teiktajam, ja upuris saka, ka viņam ir 
palicis labāk. Pozitīvais efekts varētu būt ļoti subjektīvs, īslaicīgs vai 
pat maldinošs. 
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Sociālā atmosfēra skolā
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Bīstamākais, ka svar notikt – ka 
kādi bērni, kāda grupa nonāk 

sociālās izslēgšanas atmosfērā

Ja atmosfēra ir nepatīkama, 
nerespektējoša, trauksmaina, 

grūta, pat pazemojoša…



Starp populārajiem un nepopulārajiem 
bērniem

• Daudziem bērniem skola ir dzīvā elle – viņiem visu laiku jāskatās, vai 
viņi nav kļuvuši par nepopulārākajiem, viņi jūtas nedroši izolēti, 
pazemoti

• Īpaši sarežģīti ir skolās, kur ir augsts konkurences līmenis, kur ir 
izveidojušās kliķes, kur ir skolas mīluļi, kur valda atmosfēra «bet viņa 
nodrošina visvairāk olimpiāžu uzvarētājus». 

• Sarežģīti ir skolās, kur tiek uzsvērts, ka tu nāc no «nepareizā rajona», 
nepareizā tautība, nepareizās drēbes vai frizūra, tu esi pārāk tievs 
vai pārāk resns, pārāk lēns vai pārāk ātrs, vai «tu vienkārši te 
neiederies».

• Un ir ļoti viegli nepopulāro bērnu dzīvi padarīt vēl sarežģītāku 11



Mums ir jāveido skolas, kurās 
nav LŪZERU!!!
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Divas attīstības līnijas

• Mācīt jauniešiem kontrolēt savus impulsus, lai saprastos ar citiem 
un spētu atrisināt konfliktus harmoniskā ceļā

• Mainot klases kolektīvu no konkurences uz sadarbības noskaņu, 
motivējot audzēkņus ieklausīties viens otrā, rūpēties vienam par 
otru, respektēt vienam otru.
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• Mūs visus dziļi ietekmē tas, kā pret mums izturas 
• Mēs, analizējot situāciju, liekam pārāk lielu uzsvaru uz to, kāds ir šis 

cilvēks, un pārāk zemu novērtējam situāciju, kādā šis cilvēks atrodas, 
kā arī nereti ignorējam pieaugušo lomu situācijas eskalācijā.

• Turklāt mēs esam tendēti ļoti attaisnot savu uzvedību situācijās, par 
kuru citus skarbi nosodām



Ģimene traucē

• Mūsu rīcību formē situācijas arī ārpus ģimenēm, vides, kurās mēs 
nonākam. 

• Reizēm sociālās situācijas ir tik jaudīgas, ka pat pavisam normāli 
cilvēki uzvedas pavisam nenormāli
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• Cilvēkiem ir tendence uzlikt klišejas – topošais noziedznieks, 
okupantu dēls, dzērāju ģimene utt., atdalot viņu no mums pārējiem 
«jaukajiem cilvēkiem»

• Klišejas parādās arī skolas favorītisma veidā – skolu administrācija 
gudrākajiem, veiksmīgākajiem piedod daudz vairāk un daudz vairāk 
tolerē viņu uzvedības problēmas
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• Kliķēm ir normāli darīt pāri tām grupām, kas ir ārpusē

• Turklāt parasti šādās vidē tie nav vienīgie upuri skolā vai klasē, jo 
sistēma ir izveidota, lai kaitināšana būtu viegli izdarāma

• Šādās skolās veidojas kultūra, ka pazemošana ir daļa no pusaudžu 
gadiem

17



Normalizēšanas sekas

• Parasti favorītisma, kliķu tolerēšanas sekas ir, ka skolā tiek 
normalizēta pāridarīšana tiem, kas ģērbjas savādāk, izskatās 
savādāk, uzvedas savādāk, runā savādāk, ir savādāka ādas krāsa utt.

• Attiecīgi skolā, klasē veidosies filozofija, ka viņi ir pelnījuši 
noraidījumu, ķircināšanu, izsmiešanu un pat fizisku vardarbību
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Mēs varam iemācīt 
audzēkņiem ne tikai apslāpēt 

pirmos impulsus – izteiktu 
nepatiku un vēlmi atgrūst tos, 
kas ir savādāki, bet arī cienīt, 

novērtēt šīs atšķirības.

19



• Lai gan varētu šķist, ka klasēs nevienam nepatīk buliji, bet tā ir tikai 
daļēja patiesība – nevienam nepatīk arī tie, kuri saceļas pret 
bulijiem, jo viņi ir neparedzami. 

• Lielākajā daļā gadījumu cilvēkiem nav nekas pretī atrasties buliju
sabiedrībā… tik ilgi, kamēr nedara pāri viņiem. 
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• Jo vairāk tiks izolēta un pazemota kāda grupa, jo vairāk viņa meklēs 
iespēju atriebties
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• Tas, ka mēs prasīsim kādam norādīt ar pirkstu, kurš no jums tiem 
izslēgts, ja mēs zīmēsim sociometrijas attēlus, mūs nepadarīs 
efektīvākus 

• Gluži otrādāk – izceļot neprofesionāli šo problēmu un nepiedāvājot 
risinājumus, problēmas vēl vairāk var saasināties
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• Taču ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs mēģinātu saprast, kā dažādas 
sociālās situācijas var novest pie dažādiem rezultātiem. Tikai tad 
mēs varam cerēt uz saprātīgu risinājumu sarežģītām sabiedrības 
problēmām 
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Jautājums ir:

• Kas izraisa šo situāciju? 
• Vai viņi vairākus gadus bija bijuši tādi, un apkārtējie cilvēki to 

vienkārši nebija pamanījuši? 
• Vai arī situācijā bija kaut kas tāds, kas izraisīja patoloģisku uzvedību? 

Mēs droši vien nekad neatbildēsim uz šo jautājumu galīgi. Taču 
izpratne par situācijas spēku, kurā viņi atrodas, varētu palīdzēt mums 
atrast veidus, kā samazināt vardarbības uzliesmojumus nākotnē.
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• Vienkārši ir pārāk daudz nekaitīgu, bezjēdzīgu brīdinājuma zīmju. 
Lieta ir tāda, ka šie labi domājošie pārbaudītāji meklē nepareizā
vietā.
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• Tīņiem tas nav tikai dzīves posms attīstībā – tā ir viņu reālā dzīve
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● Nereti lielas vardarbības gadījumā tiek prasīta līdera atbrīvošana, bet 
tā neko nemainīs, ja jaunais vadītājs neizpratīs kultūras un grupu 
veidošanās dinamiku

● Tāpat arī pāridarītāju vecāku sodīšana neko nepalīdzēs
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Draudzīga vide skolā, draudzīgas attiecības starp dažādiem 
vienaudžiem, dažādības pieņemšana ir arī nacionālās drošības 

jautājums
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● Bērns, jaunietis, pieaugušais, kurš jūtas izslēgts, izolēts, bieži fantazē 
par pāri darīšanu un pat slimībām un nāvi saviem pāridarītājiem
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● Skolām ir jābūt visdrošākajām vietām
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Lielie jautājumi

● Vai pieaugušie redz pirmos vardarbības signālus? Ko viņi dara vai 
nedara? Kāpēc?

● Vai vecāki zina par bērnu negatīvo pieredzi skolā?  Ko viņi dara vai 
nedara ar to?
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Lai labotu situāciju, mums ir jāizšķir

● Kāda vainošana, lai atrastu grēkāzi
● Cēloņu meklēšana, lai varētu mainīt situāciju pašos pamatos
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● Arī varmāku vecāku sodīšana neko daudz neatrisinās
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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 r labāki par mani
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Fiksācija uz cilvēku 
vai fiksācija uz 

situāciju?
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Toksiska mikrogrupa –
ekskluzīva grupa, kas ir 

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

paklausību. 



Bērniem tik svarīgi ir 
saglabāt attiecības, ka 

viņiem kļūst pilnīgi 
vienalga, kā pret 

viņiem izturas šajās 
attiecībās
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39

Bērniem daudz svarīgāk 
ir iederēties JEBKUR 

nekā iederēties 
“labā” grupā



• Retorika vardarbībā, iesaukas
• Acu skatiens un noskaņojums. Ne vienmēr var ticēt, ka viss ok
• Noslēgšanās
• Stāsta, ka viņu bieži pārtrauc, neļaujot pateikt sakāmo līdz galam, 
• Neparasti aktīvs vai gluži otrādāk - «Viss ok». 
• Mainās sekmes, nespēja koncentrēties
• Mainās ķermeņa atrašanās telpā – daudz atrodas ārpus grupām, iešana 

gar sienām, sēdēšana malā, viens pats

Pazīmes, kam jāpievērš uzmanība:

40



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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Jo augstākas 
vardarbības līmenis 
klasē, jo būtiskāk ir 

meklēt individualizētas 
pieejas



Vardarbības gadījumā mēs 
pieņemam, ka upuris sevi 

aizstāvēt nevarēs

Nemeklējiet vainu upurī!
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Bērni izstrādā dažādas stratēģijas

• Izvairīšanās
• Slimošana
• Bastošana
• noslēgšanās

• Agresīva uzvedība
• Agresīvu grupu veidošana
• Proaktīva agresija
• Vardarbība
• Mikrogrupu veidošana



45

☝ Robežu ignorēšana arī ir
robežu pārkāpšana

☝ Ja mūsu “Nē” nav sadzirdēts, 
tas jāpasaka skaidrāk

☝ Ja “Nē” ir sadzirdēts, bet tiek ignorēts, 
iespējams, jūs tiekat izmantoti



Respektējiet bērnu 
NĒ – jūs jutīsieties 
drošāk tīņa gados
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Kas ir robežas un kas ir 
aizsardzība?
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➔ Mēs nepiedzimstam ar robežām
➔ Robežas definē, kur viens cilvēks sākas, kur otrs beidzas

➔ Robežas nosaka:
👉👉 Kas mēs esam

👉👉 Par ko mēs esam atbildīgi

👉👉 Ko mēs varam izvēlēties un ko nevaram

👉👉 Kā mūsu izvēles noteiks sekas

👉👉 Brīvību
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➔ Var nerespektēt savus vecākus
➔ Var pārkāpt noteikumus
➔ Var būt pārņemti ar sevi un nespējīgi paskatīties 

uz situāciju no citas perspektīvas
➔ Var būt nejauki pret saviem vienaudžiem, vecākiem, 

pedagogiem, svešiniekiem utt. 
➔ Var būt fiziski agresīvi
➔ Var būt slinki gan attiecībā uz mājas darbiem, gan palīdzēšanu
➔ Var būt negatīva attieksme pret dzīvi kopumā
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Bērni un jaunieši bez robežām:



❌ Nespēja būt godīgam pret citiem

❌ Nespēja konfrontēt citus un produktīvi atrisināt konfliktus

❌ Nespēja veidot atklātas attiecības

❌ Sajūta, ka dzīve tiek dzīvota upura lomā, ka dzīvi nav iespējams kontrolēt

❌ Var izveidoties atkarības un aizraušanās

❌ Darbu dezorganizācija un nespēja tos novest līdz galam

❌ Nespēja pateikt nē saviem personiskajiem 
destruktīvajiem impulsiem
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Personām bez robežu sajūtas var būt:



❌ Nespēja pateikt nē cilvēkiem, kuri dara pāri

❌ Nespēja pieņemt nē no citiem un respektēt to

❌ Nespēja novilcināt baudījumu un sasniegt 
mērķus un uzdevumus, turēt solījumus

❌ Tendence piesaistīties sliktajiem cilvēkiem
un tad mēģināt viņus «labot»

❌ Mēģinājums uzņemties atbildību
par citu cilvēku dzīvēm
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Personām bez robežu sajūtas var būt:



Bērni, kuri aug 
bezrobežu mīlestībā, 
jutīsies nemīlēti un 

trauksmaini
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Nē!



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)



Veidojiet sarunas par to, kas patiešām 
notiek klasē

• Būs cilvēki, kas minimizēs notiekošo
• Būs cilvēki, kam būs maza nojausma, kas notiek grupās un ārpus tām
• Cilvēki ārpusē parasti ļoti skaidri redz mikrogrupu dinamiku, bet 

cilvēki mikrogrupās reti nojauš savu ietekmi un reti interesējas par 
notiekošo ārpusē



Kopīgi modelējiet situācijas un veidojiet lomu spēles

•  Ko darīt, ja nevari atrast savu penāli 
•  Ko darīt, ja nevari atrast savu klasi
•  Kā uzvesties dusmu brīžos
•  Ko darīt, ja tevi pagrūž
•  Ko darīt, ja esi uztraucies utt.



Kartējiet biežākās vietas, kur notiek 
apcelšana
• Sporta ģērbtuves
• Ģērbtuves
• Tualete
• Skolu autobusi
• Skolu pagalmi
• Ēdnīca 
• Citas vietas, kur nav pieaugušo
• Gaitenī - grupas
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Sapulces – klases stundas, kuras tiek 
veidotas kā rutīna

❏ Izsludināti jaunumi un izmaiņas
❏ Konfliktu risināšana
❏ Vardarbības gadījumu izskatīšana
❏ Uzvedības problēmas, kuras 

atkārtojas
❏ Atzīmēt individuālus 

pozitīvus sasniegumus
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Noteikumi, kas 
palīdzētu samazināt 

vardarbību
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Trenējiet prasmes!!!
Bērni, kuriem ir labas problēmu 
risināšanas prasmes, mazāk cieš 

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



Ja bērns vēl nav gatavs 
pastāvēt par sevi, bet spēj par 

to runāt, nevainojiet, 
nenosodiet
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Tehniķis

Padomdevējs

Mierinātājs

Aizstāvis

Atgādinātājs

Reportieris

Jokdaris

Tiesnesis

Kārtības 
uzturētājs

Utt....
AttīstītājsInovators

Dizaineris



Māciet bērnam atteikt un 
pieņemt atteikumu
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Kā trenēt atraidījumu?

• Trenējaties tiešiem 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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Kāpēc ir tik grūti pateikt 
Nē?
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Daži iemesli

● Tu vēlies izskatīties labi citu acīs
● Tev ir grūti izturēt citu cilvēku negatīvās emocijas
● Tev nav ienākusi prātā tāda iespēja
● Tu baidies no izstumšanas un sabojātām attiecībām
● Tev šķiet, ka tas nav pieklājīgi
● Tevi moka vainas apziņa pēc tam
● Tev ir sajūta, ka tevi uzskatīs par vāju un nevarīgu
● Tu vēlies parādīt savu vērtību
● Ar tevi ir viegli manipulēt
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Mūs veido 
mūsu vide un 

atbildes 
reakcija uz vidi
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Nē teikšana ir 
māksla

Mums ir jāmācās 
teikt un sadzirdēt 

Nē
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Nē – būtiskākie jautājumi

● Vai šis Jā palīdz vai traucē sasniegt manus mērķus?
● Kā es jutīšos, ja es pateikšu jā un kā – ja es pateikšu nē?
● Vai mans nē palīdzēs kādam īstenot viņa talantus un 

sapņus?
● Varbūt ka man ir bail no citu reakcijas?
● Vai es pārdomāju savu atbildi, jeb piekritu nedomājot?
● Tev man ir sajūta, ka, pasakot patiesību, mīlestība un 

draudzība pazudīs?
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Komunikācijas veidi

PASĪVI PĀRLIECINOŠI AGRESĪVI

Domā, ka Tavas vajadzības ir 
nesvarīgas

Domā, ka Tavas vajadzības ir tikpat 
svarīgas kā citu

Domā, ka tikai Tavas vajadzības ir 
svarīgas

Piekāpies Izdomā kompromisu Ne par ko nepiekāpies

Nerunā un Tevī neieklausās Runā un klausies Runā pāri citiem cilvēkiem

Dari visu, lai tikai nebūtu strīdu Mēģini atrast iznākumu, kas būtu 
derīgs gan Tev, gan citiem Rūpējies tikai sevi

Pieļauj, ka citi Tevi apceļ Aizstāvi sevi Apcel un izsmej citus

Klusē vai neizsaki savas īstās 
domas Izsakies skaidri un saprotami Strīdies, esi agresīvs un pat vardarbīgs

Bojā savstarpējās attiecības, jo citi 
Tevi mazāk respektē

Uzlabo savstarpējās attiecības, jo citi 
zina Tavu nostāju

Bojā savstarpējās attiecības, jo citiem 
nepatīk agresija

Pazemina Tavu pašvērtējumu Paaugstina Tavu pašvērtējumu Pazemina citu pašvērtējumu



Sāc ar maziem Nē
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Kā trenēt atraidījumu?

• Trenējaties tiešiem 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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Pēc tam, kad Nē ir 
pateikts….
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Kāpēc vecākiem nevajadzētu justies slikti, kad 
viņi saka “nē” bērnam?

Bērniem tas ir nepieciešams, lai:

• Izjustu diskomfortu

• Iemācītos gaidīt un būt pacietīgākiem

• Izjustu robežas, jo tās dod drošības sajūtu

• Apzinātos, ka vecākiem ir autoritāte

• Vecāki būtu vecāki nevis draugi

• Paaugstinātu pašpārliecinātību

• Tuvotos reālistiskākam dzīves skatījumam

• Veidotu pašapziņu

• Attīstītu empātiju

• Iemācītos naudas vērtību



Manipulācija - lūgšanās un atkārtota 
jautājuma uzdošana pēc skaidra «nē»
“Vai mēs varam šodien iet uz parku?”
“Nē, šodien ārā ir lietains laiks.”
“Lūdzu, mammu, vai varam uz parku?”
“Es jau teicu, ka šodien nē.”
“Varbūt tagad mēs varam?”

Un tā līdz tam, ka vecāks eksplodē, piekāpjas vai apsola ko labāku, kas 
nebūtu iegūts citā veidā. Nepiekāpies un nesāc apdomāt, ja esi jau 
pieņēmis lēmumu.



Pareizās robežas ar 
pareiziem cilvēkiem 

pareizā veidā
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Modelēšana

• Kā jūs paši sargājiet savas robežas?

• Ko bērni redz? Kādas attiecības viņi novēro?

• Ko jūs darāt, kad kāds komentē tavu
svaru, darbu, ēdiena izvēli?
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Konflikts ir veids, kā mēs uzstādām robežas

• Ja nekad nekonfliktējiet, kaut kas ir 
briesmīgi nepareizi

• Konfliktēt nevajag tikai cilvēkam, 
kura rokās ir absolūta vara

• Cilvēks, kurš netic, ka viņam ir 
ietekme, robežas uzstādīt nespēs
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SKILL, NOT WILL!
Trenējam prasmes!



Jautājumi un atbildes
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