
Metodiskais materiāls “Mobings pusaudžu vecumā” 

 

Mobings – tās ir negatīvas darbības, kas risinās ilgāku laiku un ir sistemātiski vērstas 

pret vienu vai vairākiem cilvēkiem ar mērķi pazemot, kaitēt. Var būt verbāls vai 

neverbāls jeb klusēšanas/ignorēšanas mobings, var būt arī fizisks mobings, vai 

mobings interneta vietnē. Tas var būt vērsts pret dažādām cilvēku grupām: 

vienaudžiem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, starp dažādiem sociāliem slāņiem. 

Bērniem ir tiesības dzīvot brīvībā un drošos apstākļos, tiesības uz cieņu un netikt 

diskriminētiem. Bērniem ir tiesības tikt aizsargātam no bīstamām darbībām, fiziskiem 

vai garīgiem pāri darījumiem. 

Mērķis: Atpazīt mobinga situācijas skolās, iepazīt to veidošanās iemeslus, sekas, un 

iespējamos risinājumus caur neformālām izglītības metodēm. 

Uzdevumi:  

1. Iepazīstināt semināra dalībniekus ar mobinga jēdzienu un iemesliem 

2. Apspriest  iespējas un stratēģijas mobinga pārtraukšanai 

3. Praktiski darbojoties, rast iespējamos risinājumus 

Apraksts: 

Materiāls paredzēts:  - nodarbību veidošanai no 7. - 9. klases jauniešiem 
- seminārnodarbību vadīšanai vecākiem 
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“Mobings pusaudžu vidū” 

Uzdevumi 1. Iepazīstināt semināra dalībniekus ar mobinga jēdzienu un iemesliem 
2. Apspriest iespējas un stratēģijas mobinga pārtraukšanai 
3. Praktiski darbojoties, rast iespējamos rissinājumus 

Nodarbības apraksts 15.00 – dalībnieku sagaidīšana, dāvaniņa 
15.05 – iepazīstināšana ar semināra vadītājiem 
15.08 – iepazīšanās ar dalībniekiem, leduslaušana (aktivitāte) 
15.15 – seminārnodarbības plāns 
15.18 – prezentācija “Mobings pusaudžu vidū” (iesaistot dalībniekus) 
15.35 – darbs mazās grupās, situāciju analīze 
15.50 – savstarpēja situāciju apspriešana (ieteikumu fiksācija uz tāfeles) 
16.00 – Teātra forums ( situācijas izspēle 3x, nemainot agresoru) 
16.20 – saruna, diskusija  
16.30 – Kafeijnīcas metode (rotējot pie 3 galdiņiem) 
16.50 – izvērtēšana (atgriezeniskā saite) 



 

Nepieciešamie 
materiāli 

Projektors, dators, tāfele, A2 lapas, marķieri, skolas soma ar 
piederumiem, imitēta klase ar soliem un aprīkojumu, 3 kafejnīcas galdi, 
sulas, cepumi, konfektes,3 papīra kronīši, mīksta materiāla bumba, 
pārsteiguma dāvaniņas, situāciju apraksti 

Izmantotā literatūra Брандер П. И др..Компас псобие по образование в области прав человека 
с участием молодежи. 

Ларченко Н.А.  Буллинг - причины, формы, профилактика, (Для 
педагогов, воспитателей). Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Волгоградский областной центр медицинской 

профилактики», Методический материал 
 

Hipersaites 
 
 
 

Nodarbībai izmantojamās prezentācijas hipersaite  
https://prezi.com/p/hxhqmlunzabd/?present=1 
 
Seminārnodarbības publikācija  
https://www.facebook.com/groups/hreducationriga/?ref=bookmarks 
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