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Influenceru laiks…
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Neliels vienaudžu 
spiediens ir 

nepieciešams, lai jūsu 
bērns ieietu dušā, 

saķemmētu matus.



➔ Bērns vēlas 1000 draugus?

➔ Bērns bravūrīgi uzvedas klasē?

➔ Uzvedas pārgalvīgi kādas 
kompānijas tuvumā?

5



Bērniem, kuriem ir grūtības veidot 
jaunas draudzības, pielāgoties 
pārmaiņām, kuri ir riska grupā 

attiecībā uz sociālo izolāciju, ir daudz 
lielāka iespēja ciest no negatīva 

vienaudžu spiediena.
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Kā vispār atpazīt 
vienaudžu 
spiedienu?
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➔ Mācīties trikus sporta stundā;
➔ Jaunu grāmatu lasīšana citu ietekmē;
➔ Sportošanas uzsākšana;
➔ Veselīga dzīvesveida uzsākšana.

Kas ir pozitīvs vienaudžu spiediens?
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Negatīvs spiediens

➔ Vienošanās izolēt kādu;

➔ Noruna izturēties nejauki pret kādu;

➔ Aicinājums bastot vai veikt kādu 
citu neētisku rīcību;

➔ Spiediens zagt;

➔ Spiediens smēķēt, lietot alkoholu 
utt.
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Gudrība un imunitāte pret 
vienaudžu spiedienu maģiski 

neieslēdzas 12, 14, 16, 
18 vai 40 gadu vecumā.
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Kā pārliecināties par 
vienaudžu ietekmi 

uz jūsu bērnu?
Vai ir atšķirība, kā viņš 
izturas pret jums un kā 

pret vienaudžiem?



Tas, kādus draugus bērns 
izvēlas, ir tiešs jūsu 

audzināšanas darba rezultāts.
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➔ Vai bērns nav dzirdējis, kā jūs runājiet par draugiem vai 
vecākiem aiz muguras, bet viņu klātbūtnē izturaties 
mīļi?

➔ Vai bērns nav redzējis, ka jūs pieprasāt vienu 
uzvedību, bet paši darāt ko citu?

➔ Vai jūsu uzvedība nav pašdestruktīva?

➔ Vai jūs turat bērnam dotos solījumus?

➔ Vai jūs esat godīgs un atklāts?

➔ Vai jūs neveidojiet mākslīgu autoritāti bērna acīs?

➔ Kas notiek ar kļūdīšanās kultūru jūsu ģimenē?
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PĀRTRAUCIET 
SALĪDZINĀT!

Iedodiet bērnam ietekmes un 
atbildības jomas ģimenē.
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Sniedziet pozitīvos apstiprinājumus

❏ Pamaniet labās lietas un 
pasakiet;

❏ Parādiet, ka palīdzēšana citiem 
ir būtiska lieta;

❏ Akceptējiet bērna pārmaiņas gan 
ķermenī, gan personībā;

❏ Dodiet iespējas bērnam 
ietekmēt citu cilvēku dzīves.
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Kuri bērni ir visvairāk ietekmējami?

Akceptēti biežāk: Akceptēti retāk:

Pozitīvi komunicējoši 
(draudzīgi utml.)

Pārtauc notiekošas 
aktivitātes, sarunas

Sociāli aktīvi Atturīgi iesaistīsties grupu 
aktivitātēs

Atsaucīgas uzvedības (atbild 
uz jautājumiem, piedalās grupu 
aktivitātēs utml.)

Agresīvas uzvedības
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Sekas
➔ Skolas kavēšana/mainīšana/nepabeigšana;
➔ Nespēja adekvāti reaģēt adekvāti/prasmīgi uz notikumiem, kas 

liek justies atstumtam (no nepilnveidotām sociālajām prasmēm);
➔ Agresivitāte pret vienaudžiem un apkārtējiem;
➔ Noslēgšanās īstermiņā, emociju apspiešana
➔ Komunicēšana ar citiem antisociāliem bērniem, 

kas neattīsta viņu sociālās prasmes;
➔ Nolaidība pret mācībām, personīgo higiēnu, draudzībām vai hobijiem;
➔ Nepilngadīgo noziedzība;
➔ Emocionālu traucējumu apslēpšana un nespēja par tiem 

atvērties pat tuviem cilvēkiem (depresija, sociāla trauksme utt.).
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Visbiežāk bērni tomēr reaģē uz 
atstumtību no vienaudžiem neagresīvā 

veidā.
Lielākā daļa izmanto uz emocijām balstītus risinājumus, 

kā tikt galā ar pārdzīvoto un mazākā izmanto uz 
problēmām vērstas stratēģijas (nepopulāriem un 

agresīviem bērniem vairāk piemīt tendence reaģēt 
agresīvi, bet populāriem, agresīviem – izmantot 

problēmu risināšanas stratēģijas).

(Bowker et al,. 2000)
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Ja bērns slēpj depresiju vienaudžu spiediena un 
atstumtības dēļ, pamazām attīstās vajadzība pēc 
konstanta atzinīga novērtējuma no apkārtējiem 

(it īpaši vienaudžu), kas mēdz izraisīt arī pašu 
tuvāko cilvēku attālināšanos no cilvēka. 
Jauniešiem depresija un novērtējuma 

nepieciešamība paredz viena otras klātbūtni vai 
tuvošanos, pēc tam stiprinot abpusēji.

Vernberg (1990)



Vienaudžu spiediens un vardarbība

➔ Bērns vairāk nevelk savas 
mīļākās bikses, jo draugi 
par viņu smiesies?
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ĪSTI DRAUGI 
PIEŅEMS TEVI 

TĀDU, KĀDS ESI.



Vārdi nav tas, kas palīdzēs, bet
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Tev nav jākļūst par 
to, kas tu neesi, lai 
citi tevi novērtētu.



Uzvar tas, kurš iederas, 
uzvar tas, kurš pieder!
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Jaunieši nesmēķē vieni 
un nedzer vieni – tas ir 

pieaugušo stils!
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➔Vienaudžu vidē bērni izdara 
reāli muļķīgas lietas;

➔Vienaudžu vidē viņi riskē 
vairāk, savainojas vairāk, 
arī mirst vairāk.
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Visi skatījās tās filmas 
un es negribēju, ka viņi 

domā, ka es nevaru.
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Visi smēķēja, es 
negribēju atpalikt... Bet mums ir 

gadījums, kad 
viens atsakās un 
visi arī atsakās!



Ja bērns uzkāpj uz 
pjedestāla, viņam būs 

stress, ka viņu no 
tā nogrūdīs.
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Viņš darīs visu iespējamo, 
lai būtu barā

Vai veidos savu baru…
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Mikrogrupas



Ja bērns slikti panes 
vientulību, garlaicību, 

viņam izslēgšana no bara 
nozīmē sociālu nāvi.
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Risinājumi 
izstumšanai
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Ikviens vēlas justies 
pieņemts un iekļauts 
To, kā tikt galā ar vienaudžu 
spiedienu, ir īpaši svarīgi iemācīties 
jauniešiem, kuri ir izolēti un kuriem 
ir grūtības veidot draugus. 
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Izolācija sāp, un tās 
ir fiziskas sāpes.

Tas ir izveidojies vēsturiski.
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Tas nenozīmē, ka es 
esmu slikta sportiste.
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Aktīvās situācijas risināšanas metodes:

• Problem-Focused Behaviour – šī metode fokusējas uz aktīvu 
pieeju, pārvēršot negatīvu notikumu pozitīvā ar citu darbību.
Piemērs: Piedāvāt citiem bērniem ar mani kopā 
uzbūvēt savu smilšu pili.

• Behavioural Confrontation: šī stratēģija sevī iekļauj verbālu 
konfrontāciju no atstumtā bērna puses, noskaidrojot situācijas 
iemeslus ar jautājumu uzdošanu atstūmējiem.
Piemērs: Pajautāt bērniem, kādēļ viņi negribēja, lai pievienojos.
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Pasīvās situācijas risināšanas metodes:

• Behavioural Distraction: šī stratēģija ir savas uzmanības 
novēršana no negatīvās situācijas/emocijām, darot kaut ko 
patīkamu, nesaistītu ar notikušo.
Piemērs: Es uzsāktu darīt kaut ko citu, kas man patīk, 
piemēram, palasītu komiksus vai pasildītos saulītē.

• Behavioural Avoidance: stratēģija sevī iekļauj aktīvu izvairīšanos 
no uzvedības, kas saistītas ar notikušu negatīvo situāciju.
Piemērs: Es izvairītos no tiem bērniem, kas negribēja, 
lai piedalos.
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Mentālās izvairīšanās metodes:

• Mental Distraction: stratēģija sevī iekļauj cenšanos domāt par 
pozitīvām lietām, kas neizsauktu negatīvas sajūtas par konkrēto notikumu.
Piemērs: Es mēģinātu domāt par citām, man patīkamām lietām.

• Mental Avoidance: stratēģija sevī iekļauj aktīvu 
domāšanu par lietām, kas nav saistītas ar notikumu.
Piemērs: Es censtos aizmirst, ka man nebija atļauts piedalīties aktivitātē.

• Situācijas dramatizēšana (Catastrophizing – tika iekļauts, lai pētītu aspektus par to, 
vai parādītos depresijas simptomi, kas būtu saistīti ar tikšanu galā ar šāda tipa 
pārdzīvojumiem; it īpaši bērniem ar spēcīgiem depresijas simptomiem): šī kategorija 
sevī iekļauj pārspīlēti negatīvu reakciju (paredzot iespējams negatīvas konkrētās 
situācijas sekas).
Piemērs: Es uztraukšos, vai citi bērni arī tagad nevēlēsies ar mani nekad neko darīt.
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Tas, ko mēs darām, 
ietekmē arī citus.
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Jo nedrošāki būs bērni, jo vairāk 
viņi būs atkarīgi no apkārtējo 
viedokļa, tostarp vienaudžu 

spiediena. Un, protams, viņi būs 
vēl vairāk ietekmējami.
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Bērnam būtu jāuzturas ļoti 
dažādās vidēs – pulciņi, draugi, 
bērnudārzs vai skola nedrīkst 

būt vienīgā vieta, kurā 
bērns komunicē!
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Prasmes bērniem 
un jauniešiem
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Tavs darbs ir
noturēt sevi

nevis pārvietot no punkta A uz 
punktu B, no viedokļa A uz viedokli 
B, no attiecībām A uz attiecībām B.



Kā tu vari 
aizstāvēt vājākos?

Labs sākums ir neignorēt viņus.
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Mācīties draudzēšanās prasmes

• Klausīties;
• Uzklausīt;
• Runāt pēc kārtas.
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Draudzēšanās prasmes

Jaunieši ļoti ātri saprot, kuri 
bērni viņiem sniedz 
piederības sajūtu un kuri liek 
justies nekomfortabli
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Spēja risināt konfliktus

➔ Bez spējas risināt konfliktus vēl ir prasme 
aiziet prom no toksiskām attiecībām;

➔ Konflikti ir nepieciešami, lai spētu nospraust 
robežas, un tam nepieciešama gan fleksibilitāte, gan 
pašapziņa, gan emocionālā imunitāte;

➔ Esat mentors robežu nospraušanā – kāds aizņemas lietas 
un neatdod? Kāds vēlu naktī raksta kaitinošas īsziņas, publicē 
sliktas lietas medijos. Māci bērnu nomierināties. Ja viņi zinās, 
kā nomierināties, ir mazāka varbūtība, ka viņi reaģēs 
impulsīvi. 47



Spēja saprasties ar 
cilvēkiem, kuriem tu 

nepatīc un kuri nepatīk tev
Mēs vienmēr būsim kontaktā 

ar šādiem cilvēkiem.
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Spēja organizēt vidi ap sevi

➔ Mājas darbi;
➔ Spēja turēt noslēpumus;
➔ Spēja nepazaudēt lietas;
➔ Spēja uzņemties atbildību par 

padarīto vai nepadarīto 
darbu.
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Spēja izprast citu 
cilvēku perspektīvu 
tā ir empātija
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Spēja pastāvēt par savām tiesībām

• Pasaule ir pilna ar cilvēkiem, kuri mums 
visu laiku teiks nē, bet mums ir 
jāiemācās lūgt palīdzību, lūgt sīkākas 
norādes un paskaidrojumus;

• Mums ir nepieciešams iedrošināt bērnus 
uzņemties riskus un pārvarēt bailes.
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Spēja kontrolēt savas emocijas

➔ Lai mēs varētu kaut ko 
kontrolēt, mums jāmāk to 
nosaukt vārdā;

➔ Spēja savaldīt savus impulsus –
vienkārši padomāt pirms 
atbildes teikšanas.
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Impulsu 
kontroles 
prasmes



Spēja attīstīt savas 
intereses un spēja 

saprast savas spējas
Visiem nav jābūt 
perfektiem visā.
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Radīt

➔ Spēja radīt, spēja atrast 
radošus risinājumus tieši 
ietekmē bērnu pašvērtējumu;

➔ Atrodi lietas, kurās bērni redz jēgu, 
kur viņi var palīdzēt. Tas palīdzēs 
pretoties vienaudžu spiedienam.
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Spēja pieņemt 
ētiskus un 
veselīgus lēmumus,
izturoties ar cieņu pret savu 
ķermeni un nepakļaujot 
riskam citus. 
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Spēlējiet Ko darīt, ja spēli – tas palīdzēs formulēt 
plānus riskantām situācijām

• Tas palīdzēs jauniešiem saprast savas vērtības un pieņemt 
drošus lēmumus arī tad, kad jaunieši riskē:

• Cik daudz zāles smēķēt ir droši?
• Ka policija ierodas ballītē, drošāk ir bēgt vai palikt?
• Ja draugs apzog veikalu, labāk ir klusēt vai pastāstīt visu, kā bija?
• Cik daudz alkohola ir pārāk daudz?

• Pārrunājiet, kādas vispār pārrunu vadīšanas stratēģijas 
jaunieši izmanto pārrunu veikšanai;

• Māciet kritisko domāšanu – kur sākas realitāte un kur 
beidzas urbānās leģendas.
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Ko darīt, ja dzīvē - viedokļu nesaskaņas?

Es vēlos dzirdēt tavu 
viedokli, bet 

atceries, tas nevar 
aizskart citu dzīves.
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Pieliec pie sienas 
plakātu, kas atgādina 
bērnam, ka teikt “nē” 

nav slikti!
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Atgādiniet, ka

60

Tas, ko tu dari, arī 
ietekmē vienaudžus –

mijiedarbība ir 
abpusēja!



Veido vidi, kur bērni jūtas 
droši riskēt, eksperimentēt, 

piedzīvot, tad viņiem nebūs 
jāmeklē ekstremāli piedzīvojumi.
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Runā par ieradumiem
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Ja grupā daudzi smēķē, ir 
lielāka varbūtība, ka tu 

arī sāksi smēķēt. Tas pats 
ir attiecībā uz alkoholu.



Kā varam palīdzēt?

❏ Runājiet ar pusaudžiem 
par smēķēšanu, alkoholu, 
narkotikām un seksu;

❏ Esiet pozitīva ietekme 
uz savu bērnu;

❏ Iepazīstat bērna draugus;

❏ Ļaujiet bērnam justies 
komfortabli ar jums runāt.
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Māciet atteikties no piedāvājumiem

Nē - vienmēr ir prātīgi teikt vienkārši “nē”

• Man no tā draņķa nāk vēmiens
• Mamma mani nositīs
• Paldies, pēc šitā es nevarēju atgūties nedēļu
• Atvaino, es jau esmu šo to ieņēmis

Lai vai kā, jaunietis vienmēr pats ir 
atbildīgs par savu ķermeni
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Māci saņemt objektīvu atgriezenisko 
saiti no komandas

65

Ir jaunieši, kuri 
domā, ka viņus 

nepārtraukti 
aprunā.

Ir jaunieši, kuriem ir 
saasināta redze uz 

negatīvajiem signāliem, 
bet ne uz pozitīvajiem.

Ir jaunieši, kuri 
ģeneralizē negatīvu 

pieredzi.



Atceraties, ka:

• Jaunieši nespēj domāt kā pieaugušie, un viņiem ir nepieciešama palīdzība;
• Veicini veselīgus miega ieradumus un citus veidus, kā par sevi parūpēties;
• Māci tehnikas, kā pretoties vienaudžu spiedienam, parādi, kā tas izskatās 

filmās, kā tas izskatās dzīvē starp pieaugušajiem;
• Veicini kritisko domāšanu caur debatēm;
• Māci atšķirt informācijas avotus;
• Modelē savu domāšanas fleksibilitāti, neaizej pareizi vai nepareizi 

ceļā, it īpaši, diskutējot notikumus;
• Atgādini, ka viņiem nav jādara kas, ja viņi jūtas nekomfortabli;
• Paud savas ekspektācijas, bet sagaidi, ka arī viņi kļūdīsies;
• Iesaisti jēgpilnās aktivitātēs;
• Pastāsti, kā tev gāja ar vienaudžu spiedienu, kā tu atrisināji situācijas;
• Māci viņiem turēt pauzi. 66



Drošais vārds

• Vienojieties par drošu atslēgas vārdu, pēc 
kura jūs savācat bērnu no ballītes jebkurā 
laikā bez jebkādiem jautājumiem;

• Dod ziņu un radi sajūtu, ka tu izglābsi viņu 
jebkurā situācijā - vienalga, kas būtu 
noticis.
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Un tomēr… ir grūtības ar vienaudžu spiedienu?

• Mums vienmēr paliek arī likums;
• Mēs nevaram gaidīt, ka 14 gadu 

vecumā, bērni spēs pieņemt 
ētiskus lēmumus, tāpēc likums ir 
labs atbalsts.
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Tas, cik moderni ir lasīt 
grāmatas, vilkt ķiveres, 
smēķēt, tetovēties, durt 
caurumus degunā utt. ir 
atkarīgs no tā, cik daudzi 
cilvēki tuvākajā lokā to dara.
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Pētījumi rāda, ka tīņu 
vecumā ir vieglāk mainīt 

vidi nekā jaunietim 
neietekmēties no vides.
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Avoti

• Frank, Robert H.. Under the Influence . Princeton University Press., 2020
• Fagell, Phyllis L.. Middle School Matters. Hachette Books., 2019
• Borba, Michele. End Peer Cruelty, Build Empathy: The Proven 6Rs of Bullying Prevention 

That Create Inclusive, Safe, and Caring Schools . Free Spirit Publishing. Kindle Edition. 
• Leman, Dr. Kevin. Planet Middle School. Baker Publishing Group. Kindle Edition. 
• Pascuas, Catherine. Social Skills Handbook for Autism: Activities to Help Kids Learn Social 

Skills and Make Friends. Edx Autism Publishing., 2017

• https://cf.ltkcdn.net/teens/files/2251-Statistics-on-Peer-Pressure-infographic-v2a.pdf
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