
Uzvedības noteikumi 
skolā

VEBINĀRS

16:00-18:00
Līga Bērziņa



Septembris bija šausmīgs, un pēc tam viss 
palika aizvien sliktāk



Nereti audzēkņiem ar 
nozīmīgākajiem uzvedības 

izaicinājumiem ir arī vislielākais 
līderības potenciāls



Ja bērns telpā...
• lien zem galda;
• nevar mierīgi nosēdēt pie galda;
• baksta, aiztiek citus bērnus;
• it kā bez iemesla kliedz uz citiem;
• ir apsēsts ar kādiem priekšmetiem, rituāliem, ritmiskām kustībām;
• ir ļoti satraukts par pārmaiņām;
• asi, satraukti reaģē uz izmaiņām telpā;
• norobežojas no citiem...
• spiež ausis ciet, liek kapuci, saulesbrilles utt.;
• kliedz – daudz, ilgi un skaļi



Ja bērns brīvajos brīžos...

• it kā tīšuprāt kaitina citus bērnus;
• atsakās iziet ārā no telpām/doties uz citu vietu;
• atsakās komunicēt ar pārējiem;
• nošķiras no pārējiem;
• ir mobinga upuris;
• satraucas/kļūst agresīvs negaidītās situācijās...



Ja bērns mācību procesā...

• fokusējas uz šaurām interesēm;
• nespēj satvert,manipulēt ar smalkiem priekšmetiem, detaļām;
• Vai gluži otrādi – fokusējas uz ļoti smalku detalizāciju
• nesaprot, kā veikt uzdevumus (tādējādi pieprasot nemitīgus individuālus 

paskaidrojumus);
• atsakās piedalīties grupu darbos;
• pārtrauc pedagogu, bērnus;
• atsakās doties pie tāfeles;
• ir nepacietīgs...



Ja bērns komunikācijā...

● neatpazīst citus bērnus;
● grūsta, aiztiek citus;
● nerunā ar viņiem, bet runā uz viņiem;
● nesaprot komandas, kuras adresētas visiem;
● neizprot humoru;
● pārprot burtiskus teikumus (“Ko piesējies” u.t.t.);
● lieto eholāliju – vairākkārt atkārto teikumus un frāzes...



...Tad, iespējams, ir vērts 
paskatīties uz bērnu ne tikai no 

neaudzināšanas prizmas!



Sociālā un
emocionālā
izpratne

Komunikācijas
izpratne un
pielietošana

Domu un 
uzvedības 
elastīgums

Sensorā
uztvere



Attiecīgi uzvedības 
noteikumi nepieciešami 

visos šajos līmeņos



Ja ir problēmas ar 
sensoro uztveri, 

verbālās instrukcijas 
nestrādās!



Attiecības ar
vienaudžiem

Individuālais
mācību process

Vide 
klasē un
skolā

Mācību 
process
klasē



Būtiska ir bērna spēja 
izprast kontekstu



Konteksta izpratne

● Pārmaiņu konteksts
● Spēja izprast cilvēku uzvedību
● Spēja izprast sociālo mijiedarbību
● Spēja izvēlēties sociāli piemērotu uzvedību
● Spēja izprast jokus



Konteksts iedod atbildi 
uz jautājumu KĀPĒC 

jādara tieši tā?



Kontekstu veido sarunas

● RĪCĪBA (ko tas nozīmē?)
● PIEMĒRI (kādos brīžos ir svarīgi šo noteikumu ievērot?
● IETEKME (kā tas ietekmē mācību procesu un/vai savstarpējās 

attiecības)?
● SEKAS (kā tas apdraud mūsu un citu drošību un veselību?)
● ALTERNATĪVAS (kā mēs varējām labāk rīkoties? kā mums 

rīkoties, ja kāds cits pārkāpj šo noteikumu?)



Ja bērni paši izstrādās 
uzvedības noteikumus, 
tas palielinās iespēju, 
ka viņi tos ievēros par 

80%



Noskaidrojam, kāds 

● 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



Laba skolēna pazīmes

● Skolēni sadalās mazākās grupās un definē draudzīga skolēna 
pazīmes

● Labas skolas pazīmes
● Laba pedagoga pazīmes
● Izcilas stundas pazīmes

Ideāla klase/klase - murgs



Rūpīgi pārdomājam 
kontekstu

● Lietot aizliegumu?
● Lietot pozitīvus apgalvojumus?
● Lietot Nē
● Lietot nenoteiksmi vai mēs?



Kopīgi apzniet riskus

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

•  Veidojiet kopīgu situāciju karti



Būtiski ir pamanīt un 
atrunāt pirmos 

uzvedības precedentus



Vienojieties, kas ir 
draudzīgi un kas - nav



Vienojieties par svarīgākajiem noteikumiem 
kopā



Kā uzvesties klasē?

● Balss tonis
● Vārdu izvēle
● Saturs



Izvairieties no vispārīgiem terminiem

● Ja bērni raksta – būt draudzīgiem, pavaicājiet, 
ko tas nozīmē?

● Kas ir komandas darbs?
● Ko tas nozīmē: 

○ izturēties pieklājīgi

○ būt jaukiem vienam pret otru

○ palīdzēt  utt.



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

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



Atrunājiet un vizualizējiet sarežģītākās situācijas



Precīzs rīcības plāns “Karstajiem punktiem”

● Ieiešana klasē
● Stundas sākums
● Materiālu, burtnīcu izdalīšana
● Galda sakārtošana pēc radošajiem darbiem
● Palīdzības lūgšana
● Pārslēgšanās starp aktivitātēm
● Ko darīt, ja darbiņš pabeigts ātrāk
● Ko darīt, ja tu kavē
● Ko darīt, ja skolotāji kavē
● Grupu darbs
● Mājasdarbu iesniegšana
● Klases darbu, ieskaišu iesniegšana
● Iešana pie tāfeles
● Iešana pusdienās utt



Kur sēdināt bērnu?



Kā sēdināt?

● Bērnu vārdi
● Pasaki sev. Pasaki citiem
● Pēc alfabēta, dzimšanas dienas datuma
● Klusējot sastājas pēc auguma
● Pēc interesēm. Pēc tā, kas garšo, pēc mājdzīvniekiem
● Pēc mācīšanās stiliem
● Pēc tā, ar ko vēlētos draudzēties



Sarežģīta uzvedība?



Man nav jāpatīk bērnam, 
man viņi ir jāmāca!

Ja jūs nepatiksiet bērniem, jūs to ātri uzzināsiet!



Ja jūs zinātu, cik daudzi pedagogi kustās pa 
ļoti mazu laukumiņu!

● Jau pirmajās dienās mēģiniet aizpildīt visu klases telpu fiziski –
ejiet līdz pēdējām solu rindām, nāciet atpakaļ, uzslavējiet 
čaklākos, uzmundriniet skumjos un sapņotājus

● Jūs redzēsiet – tas nekavējoties samazinās uzvedības 
problēmu amplitūdu



● Jūsu uzvedībai, reaģējot uz stundas pārtraukšanu ir jābūt 
mazāk traucējošai nekā paša traucētāja uzvedība. 

○ Ja 29 bērni strādā un viens sapņo, aizrādot skaļi, visi 30 
pārtrauks strādāt

○ Nerunājiet ar kavētājiem klases priekšā, kamēr viņi ir pie 
durvīm utt.



Jebkurā gadījumā, klase 
sāpīgi uztvers dusmīga 
skolotāja reakciju, pat tad, tas 
tas nav klases populārākais 
bērns, un var agresīvi reaģēt 
pretī



Un jūsu problēma 
pareizināsies ar bērnu 

skaitu klasē



Vajag meklēt diagnozi vai nevajag?
Stāstīt vai nestāstīt par bērna 

grūtībām?



Katram pedagogam ir sava mīļākā bērnu grupa

• Talantīgie bērni vai
• Uzcītīgie bērni vai
• Ātrie bērni vai
• Īpašie bērni utt.



Labu attiecību formula

• Labas attiecības = bieža komunikācija + 
parādīšana, ka mums nav vienalga



Nejautājiet, kāpēc viņi tā dara, vaicājiet:

•  Kā palīdzēt tev pārtraukt tā rīkoties?

•  Kas varētu tev palīdzēt?

•  Kas notika tavās smadzenēs konkrētajā situācijā?

•  Kas notika pirms tam un pēc tam?



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.



Vizualizējiet informāciju

• Lietojiet krāsu kodus



• Izveido krāsu kodu mācību priekšmetiem un kalendāram
• Dažādām priekšmetu grupām izmanto dažādu krāsu penāļus



• Darba uzdevumus izskaidrojiet soli pa solim;



Skolas bieds – cīņa ar 
garlaicību starpbrīžos

Vizualizējiet plakātus –
ko darīt starpbrīžos?



• Atbalstiet bērna īpašās, specifiskās intereses;
• Veidojiet atbalstošu vidi (sevišķi starp bērnu un klasesbiedriem);
• Individuālie izglītības plāni
• Individuālie uzvedības plāni



Viss ir ļoti sarežģīti….
Asistentu/pedagoga palīgu 

vajag vai nevajag?



• Iespēju robežās apmekējiet skolu pirms 1.septembra
• Iepazīstieties ar audzinātāju
• Apsveriet iespēju 1.septembrī uz skolu neiet. 

• Risiniet problēmas soli pa solim, sākot ar akūtāko

• Izmantojiet STOP pieeju

Skolas sākums



Izšķirošas ir pirmās dienas un pirmās nedēļas

• Esat kontaktā ar pedagogu
• Noskaidrojiet, kur, kad, kādos apstākļos bērnam ir 

uzvedības problēmas
• Meklējiet kopīgi risinājumus
• Pāri visam – labas attiecības ar bērnu un klases 

audzinātāju



PALDIES!



Literatūras avoti

● Ablon, J. Stuart. Changeable . Penguin Publishing Group
● Arnold P. Goldstein, The Prepare Curriculum: Teaching Prosocial 

Competencies Revised by Arnold P. Goldstein, Research Press, 1999
● Hallowell, Edward M.. Driven to Distraction, Knopf Doubleday Publishing 

Group. Harvey, Pat. Parenting a Child Who Has Intense Emotions,New
Harbinger Publications. 

● Lutgen-Sandvik, Pamela. Adult Bullying—A Nasty Piece of Work: Translating a 
Decade of    Research on Non-Sexual Harassment, Psychological Terror, 
Mobbing, and Emotional Abuse on the Job, ORCM Academic Press
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