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Tematika ar īsu satura anotāciju

• Bērni un pieaugušajie

• Uzvedība

• Audzināšana

• Attiecības

• Komunikācija

• Pieredze





• Daudz pārpratumu rodas tāpēc, ka cilvēki 
nedomājot vēlas sekot padomiem. Vecākiem 
vajadzīgas ne jau dogmas, vārdi vai atsevišķi 
principi. Nevar sekot instrukcijām, ja nav 
izpratnes un iejūtības (Pikler, 2007:130).



Vai audzināšana ir vienkārša, 
kompleksa vai komplicēta?

https://www.just-style.com/news/apparel-and-textiles-rank-third-on-eu-product-safety-list_id130373.aspx



Atšķirība starp vienkāršu, kompleksu un komplicētu 
problēmu risināšanu
(Gloubermann, Zimmermann, 2002: 2)

vienkārša kompleksa komplicēta

Pagatavot ēdienu 
saskaņā ar recepti

Palaist raķeti uz mēnesi Izaudzināt bērnu

Recepte ir būtiska Formulas ir svarīgas un 
nepieciešamas

Formulām ir ierobežots
pielietojums

Receptes tiek 
pārbaudītas, lai 
nodrošinātu 
atkārtojamību

Vienas raķetes 
nosūtīšana palielina 
pārliecību, ka ar nākamo 
viss būs ok

Viena bērna izaudzināšana 
sniedz pieredzi, bet 
nenodrošina panākumus, 
audzinot nākamo bērnu

Nav nepieciešamas 
specifiskas prasmes. 
Tomēr pavāra prasmes 
palielina panākumu 
iespējamību

Lai gūtu panākumus, 
nepieciešamas augstas 
eksperta prasmes 
dažādās jomās

Zināšanas un prasmes var 
palīdzēt, bet tās nav ne 
nepieciešamas, ne arī 
pietiekamas, lai nodrošinātu 
panākumus



Atšķirība starp vienkāršu, kompleksu un komplicētu 
problēmu risināšanu
(Gloubermann, Zimmermann, 2002: 2)

vienkārša kompleksa komplicēta

Vadoties pēc receptēm, 
iegūst 
standartizētu/paredzamu 
produktu

Ir ļoti svarīgi, lai raķetes 
cita no citas neatšķirtos

Katrs bērns ir unikāls, un viņš 
uztverams kā individualitāte

Labāko recepšu 
izmantošana nodrošina 
labus rezultātus katrā 
gatavošanas reizē

Pastāv augsta 
pārliecības pakāpe par 
rezultātu

Pastāv nedrošība par 
rezultātu

Iespējama optimistiska 
pieeja problēmai

Iespējama optimistiska 
pieeja problēmai

Iespējama optimistiska 
pieeja problēmai



Secinājums 

Kompleksitātes sistēmas balstās uz attiecībām, 
tādiem attiecību raksturotājlielumiem kā 
pašorganizētība, sadarbība un pašattīstība.  
Šādas sistēmas nevar izprast kā vienkāršas un 
kompleksas problēmas, izmantojot 
pierādījumus, politiku, plānošanu un 
menedžmentu. Šajos gadījumos vislabākie 
risinājumi rodas visu iesaistīto diskusijās, 
dialogā, sadarbībā, kopējās vērtībās un 
vajadzību izpratnē.



• Arī mūsdienās visbiežāk audzināšana 
pamatojas biogrāfiskajā audzināšanā, kas ir 
nepietiekami izmantošanai humānā 
audzināšanas procesā (Mollenhauer, Brumlik, Wudtke, 2003).

• Katrā kultūrvidē ikvienam, kas pievēršas 
audzināšanas teorijai un praksei, jau ir sava 
pieredze, kuras ietekmē izveidoti konkrēti 
priekšstati, no kuriem grūti atbrīvoties (Mollenhauer, 

Brumlik, Wudtke, 1978).

•





Mēs esam šodienas skolēni, kas mācās no 

vakardienas skolotājiem ar 

aizvakardienas metodēm risināt rītdienas
problēmas.



• Neskatoties uz deklarētajām mūsdienu cilvēka 
nozīmīgākajām audzināšanas vērtībām, ordinārajā 
dzīvesdarbībā viņu bieži raksturo sociālais infantilisms 
(Абраменкова, 2008).

• Padziļinās mūsdienu mītisms (Raipulis, 2008), kas arī 
mūsdienās legāli mazina vecāku atbildību par 
audzināšanu. 

• Tādi sociāli fenomeni kā pedagoģiskā „mode” nav nejauši, 
tāpēc tos nedrīkst ignorēt (Bergmann, 2006).



Noklusēšana – maldīga 
pašpietiekamība

• Saskaņā ar «publiskajām cerībām un gaidām» 
neviens vecāks nevēlas parādīties šaubīgā 
gaismā.

• Vaina un tās «uzvaras gājiens»



Lai cik banāli tas izklausītos: audzināšanas zinātnes 
nozarei, pedagogiem, kas strādā praktiski un šīs 
jomas pārstāvjiem jābūt nojausmai par to, par ko 
viņi runā. (Winkler, 2006)

http://www.beobachter.ch/fileadmin/dateien/bildereditionen/2011/10/Erziehung.jpg

http://www.beobachter.ch/fileadmin/dateien/bildereditionen/2011/10/Erziehung.jpg


PacietībaVīrišķība Vīrišķība 

Dzelzs nervi 



• Skolotāji un vecāki spēlē šarādes viens ar otra
problēmām un stresiem. Ir tāda kā slepena
vienošanās par to nerunāt, bet vienam otru
kritizēt.



Rupjš, spītīgs, ietiepīgs, slinks, kaprīzs –
vienvārdsakot, grūts bērns. 

Nu ko ar tādu iesākt?!

Bet ar pieaugušo?! Ko iesākt ar pieaugušo?! 
Drūmu, uzvilktu, nogurušu, vienaldzīgu, 
vienmēr skrienošu, vienmēr aizņemtu. 

Ko bērnam ar tādu pieaugušo darīt?! 

Ar ko aizsargāties no pieaugušā hroniskas 
neapmierinātības ar dzīvi?!

Medvedeva, I.; Šišova,T. 2008



Kas ir audzināšana?

Ko cilvēks dara, kad 
viņš audzina? 

https://www.kiddinsurances.ie/financial/lifeinsurance.aspx



Pieredze

Pieredze ir individuāla. Tās ir jūsu situācijas un
jūsu secinājumi. Ne viens, ne otrs nekad
neatkārtojas, pat ne jūsu bērnu dzīvē.

Максимов А., 2014

Pieredze ir secinājumi, kas izdarīti pēc
pārdzīvotajām situācijām, tiesa, nevis situāciju
skaits, bet gan saprastā skaits.

Максимов А., 2014



Kā mēs sevi redzam

http://www.changetraining.ch/



Mums būs visskaistākā bērnistaba

Gaidas Realitātehttp://ofigenno.cc/ozhidaniya-i-realnost-o-detyah



Viņa tik jauki izzinās pasauli

Gaidas Realitāte
http://ofigenno.cc/ozhidaniya-i-realnost-o-detyah



Komunikācija ir saistīta ar:

• Cilvēka pieredzi

• Fokusa kā viņš sevi redz

• Gaidām



Audzināšanas/pašaudzināšanas 
mijsakarība

• Atvainošanās nevar novērst audzināšanas kļūdas, to var izdarīt 
pašaudzināšana (Франкл, 2001:88).

• Lai realizētu audzināšanas procesa mērķi un ieceres, nepieciešams 
pilnveidot savu personību (Гребенников, 1991). 

• Pedagoģiskajā procesā pieaugušie pilnveido savu personību, 
pilnveidojot vērtības un kompetences, jo ir neiespējami bērnos 
rosināt tās īpašības, kas tiek tikai deklarētas, un mazināt tās, kuras 
vecāki demonstrē (Куликова, 2000). 

• Teorija pamato un vada pedagoģisko rīcību tikai tad, kad tā arī pašu 
rīcības personu vedina uz pašanalīzi (Mollenhauer, Brumlik, Wudtke, 
2003). 



• Kas ir uzvedība?

• Kā uzvedība ir saistīta ar audzināšanu?

• Kā audzināšana ir saistīta ar attiecībām?

• Kā komunikācija saistīta ar audzināšanu?

• Kad domājam audzināšanu: par ko 
domājam - par bērnu vai pieaugušo → 
svarīgs fokuss no kura skatāmies?



http://hamburger‐heilpraktiker‐fachschule.de/Hamburg/Image/Eisberg.jpg

vajadzības

emocijas 

uzvedība

vērtības

Гипперейтер, 2008



Cilvēks tik ļoti kļūst apmāts ar ideju būt 
vajadzīgam, ka kļūst nevajadzīgs, jo 
aizmirs mīlēt sevi.... Saindēti cilvēki 

nav nevienam vajadzīgi. Strenga L., 2007



Ko mēs patiesībā ar veidu, kādā 
komunicējam, vēlamies bērnos 

ieaudzināt?

Broņislavs atnāk no skolas 2 stundas vēlāk kā 

paredzēts un saka, ka skolotāja visus aizkavējusi. 

• Māte: tu esi melis, tu vienmēr melo, kas gan no 

tevis izaugs! Izstāsti kur tevi dzenāja?! Par ko mani 

Dievs tā sodījis?!



Kas jums palīdz 
komunicēt?



Kas jums traucē 
pozitīvai 

komunikācijai?



Mūsu valodā ir tik daudz vērtējumu, ka 
mēs pat tos neatpazīstam.

http://ordo-clan.com/forum/viewtopic.php?t=371



Nesaprašanās aizsākums
jeb

komunikācijas barjeras 

• morālie spriedumi un nonievāšana (piem., „Tu esi slinks!” 
vai „Tu esi negodīgs.”),

• analīzes / diagnozes / interpretācijas (piem., „Viņš ir tāds 
pats kā tēvs.”),

• vispārinājumi (piem., „Viņa vienmēr ierodas par vēlu.”),
• atbildības noliegšana (piem., „Tas bija tramvaja dēļ.”),
• prasību izvirzīšana un draudēšana ar sodiem (piem., „Tev 

tas jāizdara, citādi …”),
• vainošana (piem., „Tevis dēļ tas tagad nav iespējams.”) un
• kaunināšana (piem., „Par to taču nav jāraud.”).



M. Rozenbergs (M. B. Rosenberg)
Cienoša komunikācija 

Nonviolent Communication
Gewaltfreie Kommunikation

• M. Rozenbergs (2008, 
2009) apraksta 
vajadzības, kā izjūtu 
pamatu, katra cilvēka 
izjūtas ir apgriezts 
vajadzību indikators.

• Nosakot vajadzības, var 
sasniegt dziļu izpratni 
starppersonu attiecībās.



Would you rather be right … or happy? 

Marshall B. Rosenberg (A Course in Miracles)

Vai jūs labāk vēlaties, lai jums ir 
taisnība …… vai, lai esat laimīgs?!

(http://arbeitsblaetter.stangl-
taller.at/KOMMUNIKATION/gewaltfreie-

kommunikation-rosenberg.shtml)  



Mums vienmēr ir izvēle
(M.B.Rosenberg) 

Spēlēt spēli - Kuram ir 
taisnība

• Fokuss: kuram ir 
taisnība? Ir pareizi 
vai nepareizi?

• Jautājums: kas 
jādara citiem?

• Mērķis: iegūt 
taisnību

Izmantot vajadzību 
valoda

• Fokuss: kas kuram 
vajadzīgs? Vai mūsu 
vajadzības ir 
apmierinātas?

• Jautājums: ko es 
vēlos no citiem?

• Mērķis: būt 
laimīgiem



Brīdī, kad cilvēks spēj runāt par
savām vajadzībām, nevis par to,
kas citos ir nepareizi, uzreiz var
ieraudzīt risinājuma sākumu.

M.B.Rosenberg

http://www.menschenverbinden.de/gfk/gfk_05.shtml



• Ja kāds uzbrūk mums ar vārdiem, 
mums, lai aizstāvētu sevi, ir tendence, 
cīnīties atpakaļ. Bet rezultātā vārdu 
kaujas netuvina mērķim, un maksa ir 
iznīcinātas attiecības sarunu biedru, 
kuri kļūst par pretiniekiem. 
(http://arbeitsblaetter.stangl-
taller.at/KOMMUNIKATION/gewaltfreie-kommunikation-
rosenberg.shtml)



Es esmu ok, tu esi ok (M.B.Rosenberg)

Es esmu 
ok, tu 

neesi ok

Es esmu 
ok, tu esi 

ok

Es neesmu 
ok, tu 

neesi ok

Es neesmu 
ok, tu esi 

ok

Dominēšana 
ar 

protestiem

Emocionāls 
vārgums

Sevis 
nogalināšana

Emocionāla 
brīvība



Nesaprašanās aizsākums

• Ja es dalos tikai ar savām izjūtām, otram parādās 
izjūta, ka viņš ir VAINĪGS. Ar savām izjūtām dalos 
tikai saistībā ar SAVĀM vajadzībām.

• Tāpēc savās izjūtās dalos tikai saistībā ar SAVĀM 
vajadzībām

• Cilvēki nodod atbildību par savām izjūtām 
otram/citiem – tevis dēļ es jūtos slikti. 

• Situāciju un izpratni par to cilvēki veido savā galvā. 
• Katrā vārdā, kuru mēs sakām sev un citiem ir 

noslēpums.



Četru soļu modelis 

Novērošana bez novērtēšanas

Emocijas

Vajadzības 

Lūgums bez prasībām



Cienoša komunikācija

Nevardarbīgs/cienošas komunikācijas process 
nozīmē aizstāt vērtējošus spriedumus ar 
vērtību spriedumiem.

Šajā procesā nozīmīgi četri soļi:

1. Ko mēs novērojam

2. Ko mēs jūtam

3. Kas mums ir vajadzīgs

4. Ko mēs lūdzam



Nesaprašanās aizsākums

• Konkrēts novērojums, kas notiek 
tagad

Viņš paņem pirmo gabaliņu 
NOVĒROJUMS

• Ja cilvēks to vispārina

Viņš vienmēr paņem pirmo gabaliņu 
VĒRTĒJUMS



Novērošana Vērtēšana 

Lietas atrodas uz grīdas un 
es jau 3 reizes to pateicu

Tu nekad nesavāc mantas
Atkal te viss mētājas

Izjūtas Vainošana 

Esmu dusmīga Mani šeit neviens neuztver 
nopietni

Vajadzība Stratēģija 

Man ir vajadzīgs atbalsts Lai istaba būtu kārtībā piecu 
minūšu laikā.

Lūgums Prasība 

Sakārto, lūdzu, savas lietas 
tūlīt

Dari ko liek!



Ja otrs nevēlas izmantot cienošo 
komunikāciju (1)

• Vērtējums: tev vienmēr jāpiekasās

• Mana izjūta: bērns arī ir dusmīgs

• Bērns nepasaka izjūtu, bet vaino: Tu man 
sabojāji visu dienu

• Bērna vajadzība: autonomija, 
pašnoteikšanās

• Bērns nepasaka vajadzību, bet stratēģiju: 
es sakārtošu istabu rīt

• Bērns nepasaka  lūgumu, bet prasību: izej 
no manas istabas



Ja otrs nevēlas izmantot cienošo 
komunikāciju (2)

• Es pieņemu lēmumu rīkoties empātiski un 
saku: ja tu dzirdi, ka es saku sakārtot istabu, 
tad tu esi dusmīgs, tāpēc, ka tu vēlies pats 
pieņemt lēmumu, kad tu to darīsi? Var būt tu 
vēlies, lai es tevi atbalstu? Vai tu vari man 
pateikt - vai tā ir?

Tad dialogs būs atkarīgs no tā, kādā valodā bērns 
izvēlas runāt. Ja vilka, tad:

• Tu atkal atnāci no savas pārgudrās 
psiholoģijas lekcijas

• Tava vajadzība ir pašam izlemt, kad kārtot 



Ja otrs nevēlas izmantot cienošo 
komunikāciju (3)

• Jā, jā – tu jau to tāpat pateiksi.

• Es gribētu šodien mazgāt veļu un 
vēlētos, lai arī tavas drēbes nokļūtu 
līdz veļas mašīnai. Tam man ir 
vajadzīgs tavs atbalsts, es ceru, ka 
sapratīsi, ka tas ir tevis dēļ, jo tu 
nākamnedēļ gribēsi tās uzvilkt.



Četru soļu dialogs

• ir valodas teniss,

• ir sarežģīts,

• prasa laiku,

• prasa perspektīvas maiņu.



Perspektīvas maiņa

• Izjūtas un vajadzības mums ir šeit un 
tagad, ja par to runājam pagātnē, tas ir 
tikai uzdevums.

• Autentisks kontakts veidojas tad, ja 
vajadzības un izjūtas ir šeit un tagad un 
līdztiesīgi (es  runāju, bet jūsu domas ir 
citur).

• Dalīties ar izjūtām un vajadzībām un 
runāt par tām ir divas dažādas lietas.



Dusmas
M.Rozenberga

interpretācijā



Stimuls   reakcija = sprādziens 

Stimuls reakcija = fokusējos uz savām 
un cita cilvēka vajadzībām

Vieta lēmumam - kā 
rīkoties



Dusmas

Es nesaņēmu ko gribēju Es domāju, ka kāds/es ir/esmu vainīgs 
par to

Abas nostādnes attiecināmas uz dusmām

Konstruktīvās dusmas/rīcības enerģija 
– ko man darīt (kādas stratēģijas 
izvēlēties, lai es saņemtu to ko gribu). 
Ja es nesaņemu ko gribu, nevajag 
dusmoties

Dusmas, kas izsauc stresu. Ir dažādas 
iespējas stresu palielināt. Cilvēki uzkrāj 
dusmas: sakrājot mazās dusmas, tas 
summējas cilvēkā – dinamītā. 
Cilvēkiem nepieciešams šīs dusmas 
izlādēt. 

Atpazīt savus vērtējumus Ņemt visu personīgi

Atpazīt savas emocijas Pieņemt, ka citu cilvēku nolūki ir ļauni

Atpazīt savas vajadzības Pieņemt iepriekš, ka citi visu dara 
nepareizi



Dusmas ir signāls par to, ka cilvēks ir aizmirsis par savām vajadzībām

Es eju uz to, ko vēlos saņemt. Dusmas bija mazas, bet es izvēlējos 
situāciju nerisināt.

Es izvēlos saprast savas vajadzības un 
apmierināt tās.

Tā es rīkojos visas dienas garumā.

Es izšķiros kādi ir mani spēki un resursi.

Es nodomāju, ka viņš ir «muļķis» un tas ir 
vērtējums un es to atpazinu. Es sadalu 
savas domas un rīcību. Manas domas nav 
saistītas ar otra cilvēka rīcību. Manas 
domas ir saistītas ar manu interpretāciju.

Atbildību par savām dusmām es atdodu 
citiem.

Ja es savas dusmas par situāciju neatdodu 
otram cilvēkam, ceļš ir brīvs, lai saprastu savas 
izjūtas. Tas var būt ļoti intuitīvi (saspringts
ķermenis). Bieži negribam atpazīt savas 
izjūtas, jo vienmēr gribam justies labi. Ja es 
atpazīstu emocijas – saikne ar sevi ir 
spēcīgāka.

Kad es sakrāju dusmas, es esmu spēks:
• pret citiem
• pret sevi

Rezultātā es varu atpazīt savas vajadzības. Vismazākais sīkums dinamītu uzspridzina.



Ja ir daudz stresa, es nevaru fokusēties uz 
savām vajadzībām

izvēlos sprādzienu 

nesaņemu ko vēlos



Atceries!

• Dusmās fokusējamies uz problēmām un ir 
nepieciešams ilgs laiks, lai mainītu fokusu. (Vilka 

zābaks https://www.youtube.com/watch?v=VJ_IDHeo7Qg)



Mums visiem ir vienādas vajadzības.

Mūs atšķirīgus padara veids, kā mēs apmierinām 
vajadzības.

Beatrise Maksimova http://www.pasakas.net/zimesana/arhivs/Aprilis_2009/53810/



Cienoša komunikācija 
Nonviolent Communication
Gewaltfreie Kommunikation

ir pamats
• Attīstības satura kvalitatīvai pilnveidošanai

• Talantu pilnveidošanai

• Vērtību interiorizācijai

• Piesaistes veidošanai

• Emocionālās pašregulācijas apguvei



Jūsu uzskati kļūst par domām,

Jūsu domas kļūst par vārdiem,

Jūsu vārdi kļūst par darbiem,

Jūsu darbi kļūst par ieradumiem,

Jūsu ieradumi kļūst par vērtībām, 

Jūsu vērtības kļūst par likteni. 

Mahatmas Gandijs



Paldies par uzmanību!

Bija jauki ar jums pavadīt 
laiku!


