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PLĀNS:

❖ Apzināties šī brīža gan pedagogu, gan skolēnu izaicinājumus, tos, kas rada dusmas, 
satraukumu, nedrošību, negribēšanu, nevarēšanu;

❖ Parūpēšanās par savu mentālo labsajūtu kā pedagogam;

❖ Atbalstošu attiecību uzturēšana ar skolēnu online vidē, motivēšana.

❖ DALĪŠANĀS GRUPĀS UN DALĪŠANĀS AR PIEREDZĒM, VIEDOKĻIEM



KO SAPROTAM AR KRĪZES APSTĀKĻIEM?

Krīze ir stāvoklis, kurā cilvēks uztver notikumu/situāciju kā nepanesamas grūtības, 
kas pārsniedz cilvēka ierastos situācijas risināšanas veidus un galā tikšanas 
stratēģijas.

Reakcijas paaugstinātā stresā / trauksmē:

- emocionāli, 

- fiziski, 

- kognitīvi,

- uzvedībā

KO NOZĪMĒ VADĪT SEVI KRĪZES APSTĀĻOS?



KĀ VADĪT SEVI UN ATBALSTĪT CITUS





EDURIO APTAUJAS REZULTĀTI:

Aptaujas mērķis bija izprast, kā notiek attālinātās mācības Latvijas skolās, identificēt jomas, 
kurās Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), pašvaldības un skolas var uzlabot mācību 
procesu attālināti, kā arī iegūt skolēnu, skolotāju un vecāku atgriezenisko saiti par mācību 
procesa organizēšanu.

https://home.edurio.com/izm-attalinato-macibu-rezultati

https://home.edurio.com/izm-attalinato-macibu-rezultati


REZULĀTI:

❖Kopumā labi izdodas turpināt mācības attālināti.

❖Tehniskais nodrošinājums – kopumā labs, tomēr atsevišķos 
gadījumos ir nepietiekošs.

❖97% vispārizglītojošo un profesionālo vidējās izglītības iestāžu 
direktoru norāda, ka viņu iestādē ir izstrādāta kārtība attālināto 
mācību īstenošanai, par kuru ir informētas visas iesaistītās puses -
skolēni / audzēkņi, pedagogi un vecāki.



PAPILDUS IETEIKUMI

Atgādnē iekļauti šādi 5 ieteikumi, īstenojot attālinātās mācības:

❖prioretizējiet būtiskākos sasniedzamos rezultātus;

❖plānojiet skolēnu / audzēkņu iespējām atbilstošu kopējās slodzes apjomu;

❖iedibiniet visiem lietotājiem saprotamu un paredzamu saziņas sistēmu;

❖piedāvājiet mērķtiecīgu un sistēmātisku atbalstu mācībām;

❖rūpējieties par sociāli emocionālo atbalstu visām iesaistītajām pusēm.

http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Skola2030_VISK_Atg%C4%
81dne_FINAL_1.pdf

http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Skola2030_VISK_Atg%C4%81dne_FINAL_1.pdf








VECĀKU KOMENTĀRI:

"Vēlējos izteikt savu apbrīnu un prieku par attālinātās mācīšanas procesu. Protams, 
situācija valstī nav tā labākā, bet es patiešām redzu vairākus attālinātās mācīšanas un 
mācīšanās plusus. Es varu tikai uzteikt skolotāju darbu šajā laikā - viņi cenšas sagādāt 
katrai nodarbībai to interesantāko un programmai atbilstošāko saturu.” Vecāka 
komentārs

"Manā skatījumā ir ļoti liels materiālu apjoms, kas skolēnam pašam jāizskata, jāsaprot un 
vēl jāizpilda uzdevumi pēc tam, kas jānosūta skolotājiem noteiktā laikā. Tas viss rada 
nevajadzīgu stresu, ko darīt vispirms un kā iekļauties termiņos” Vecāka komentārs



SKOLĒNU KOMENTĀRI:

"No sākuma nebija īsti skaidrs kur kas ir un kur skolotāji uzdevumus noslēpa, tagad viss 
skaidrs. ” Skolēna komentārs

"Bieži nav saprotams, kas nav bijis pareizi, jo netiek sīkāk izskaidrots un līdz ar to es nesaprotu 
savas kļūdas.” Skolēna komentārs

"No vienas puses es jūtos atviegloti - man nav jāpiedzīvo ikdienas stress, kas mani pavadīja 
skolā. Nav konkurences sajūtas, es jūtos patstāvīga pildot skolotājas uzdotos uzdevumus. 
Sakarā ar to, ka manuprāt uzdevumu daudzums ir neatbilstošs šī brīža situācijai, mācības 
attālināti man liek justies vājai un bezspēcīgai” Skolēna komentārs

«Man šķiet, ka attālināti ir jāmācās par kādiem 15/20% vairāk nekā tas bija jādara klātienē, 
bet tam jāvelta mazāk laika, jo nav starpbrīžu, skaļu klasesbierdu, skolotājas nemēģina " 10 
reizes " stāstīt vienu un to pašu tiem kuri neklausās, utt. Man arī ļoti patīk tas ka nav jāceļas 
tik agri kā tas bija pirmstam.” Skolēna komentārs





DALĪŠANĀS GRUPĀS:

❖Vārds + skola

❖Kādas sajūtas redzot šos rezultātus / komentārus?

❖Kas emocionāli ir visgrūtākais šajā laikā (attālinātā mācīšanās, ārkārtas situācija)?

❖Kā es vadu un motivēju sevi? Kas ir mana stratēģija?

❖Laiks: 10 min 

❖Esiet gatavi pierakstīt atbildes uz jautājumiem

https://docs.google.com/document/d/1laQlw46bzdOyCLe7cDrAPnVPNOho8t28CZ
TFPTwCo1o/edit

https://docs.google.com/document/d/1laQlw46bzdOyCLe7cDrAPnVPNOho8t28CZTFPTwCo1o/edit


DOMĀŠANAS KĻŪDAS:

❖Domāšana galējībās – «Vai nu jums tas patīk vai nē?», «Čakls vai slinks skolēns»

❖Pārmērīga vispārināšana – «Esmu nelaimes putns, kaut kas man vienmēr noiet greizi»

❖Pozitīvā faktora izslēgšana – «Jā, bet..»

❖Domu lasīšana – «Viņi tāpat nesapratīs», «Es zinu, ka viņiem nepatīku»

❖Katastrofizēšana – «Tas viss ir bezcerīgi, tas ir pasaules gals…»

❖ATPAZĪT – CIK TICAMA TĀ IR? – ALTERNATĪVĀ DOMA

Kādas ir tipiskākās domāšanas kļūdas, ko atpazīstat sevi vai kolēģiem un kuras būtu labi mainīt?



PARŪPĒŠANĀS PAR SAVU LABSAJŪTU



DAŽI PRAKTISKI IETEIKUMI:

❖Veselīgs uzturs, labs miegs, pietiekami daudz kustība;

❖Labas sarunas ar draugiem, kolēģiem, skolēniem;

❖Raksti dienasgrāmatu, zīmē, raksti dzejoļus – iekšskats un radošums;

❖Atceries, kas palīdzējis citreiz tikt galā grūtās situācijās;

❖Apzinātība prakse – eksperiments ar dabas vērošanu, apzinātās brokastis;

❖Kvalitatīva atpūta;

❖Dari to, kas sniedz patiesu prieku un aizrautību – gan ar darbā, gan mājās



SKOLĒNU 
ATBALSTĪŠANA, 
MOTIVĒŠANA

«The most important way to help them is to ensure they feel 
connected, heard, cared about, and loved.»



KO IR LABI ZINĀT PAR SMADZENĒM?



PUSAUDŽU SMADZEŅU ATTĪSTĪBA



JAUNIEŠU IZAICINĀJUMI:

PERSONĪGIE AR SKOLU SAISTĪTIE

Haoss un neziņa - par situāciju, par skolu, 
kas notiks pēc tam, kā atstrādāsim

Uzdevumi ir izmētāti

Slinkums, Vēlme visu laiku gulēt Pārāk daudz darbu uzdotu

Pietrūkst pašdisciplīna Nav tūlītēja atbilde no skolotājiem

Grūti saplānot režīmu, laika plānošana Bailes prasīt palīdzību

Lietu atlikšana, izdarīšu pēc tam Tehnikas un interneta trūkums

Veselības problēmas - mugura, mentālās 
problēmas, redzes problēmas, mazkustīgs 
dzīvesveids

Izaicinājums palikt vieniem, zināt kā būt 
vientulībā

Pazaudē savus hobijus, intereses

Nesaskaņas ģimenē



ATBALSTS UN MOTIVĒŠANA

Īss uzdevums grupās:

IEJŪTIES SKOLĒNA LOMĀ

«Kāds atbalsts no pedagoga man palīdzētu un kas mani varētu motivēt?»

Atbildes te: 
https://docs.google.com/document/d/1laQlw46bzdOyCLe7cDrAPnVPNOho8t28CZTFPTwCo1o/edit

https://docs.google.com/document/d/1laQlw46bzdOyCLe7cDrAPnVPNOho8t28CZTFPTwCo1o/edit


https://drive.google.com/file/d/1EVppSCb3WS4znjYthynSG7n2Tccuot4e/view

https://drive.google.com/file/d/1EVppSCb3WS4znjYthynSG7n2Tccuot4e/view


SKOLĒNU ATBALSTĪŠANA UN MOTIVĒŠANA
1. Veido un uzturi saikni:

 - satiecies un sasveicienies, cik bieži vien iespējams;
 - sajūtu termometrs – kā mēs jūtamies?
 - dalīties ar īpašiem mirkļiem – bildes / atklāsmes;

2. Uzklausi un atspoguļo, ka esi sadzirdējis:
 - uzklausīt un sadzirdēt;
 - jautājumi, kas var atvērt un satuvināt:

❖Kas bijis grūtākais šonedēļ mācībās? Ārpus mācībām?
❖Kas ir Tava «recepte», kā tikt galā ar mācībām šobrīd?
❖Ko labu šonedēļ izdarīji, par ko pašam / pašai lepnums?

❖Ka Tu uzturi attiecības ar draugiem? Vai attiecības ir mainījušās?
❖Kā Tu tiec galā ar satraukumu, dusmām, neizpratni? 

❖Kāda mūzika Tev palīdz sakoncentrēties?
❖Vai Tu gribētu palīdzēt citiem klasesbiedriem? Kā Tu to varētu darīt?

 - Atspoguļo, ka esi sadzirdējis:
❖ Satuvināties, normalizēt sajūtas

❖«Šobrīd tas ir tik normāli tā justies….»
❖«Paldies, ka Tu padalies ar mani…uzticies»



3. Palīdzi saprast, kā tikt galā ar stresu:

❖Dienas plāns / režīms – sava laika saplānošana, prioritātes, pašdisciplīna

❖Veselīgais trio – miegs, ēdiens, kustība

❖Kontaktu uzturēšana ar draugiem

❖Izlādēšanās – veids, kā izlikt dusmas, frustrāciju

❖Fokusēšanās uz to, kas sanāk

❖Darīt to, kas sniedz prieku un aizrautību

SKOLĒNU ATBALSTĪŠANA UN MOTIVĒŠANA



4. Sniedz pozitīvu atgriezenisko saiti, uzmundrinājumus

Mums ļoti labi sanāk pateikt to, kas nesanāk, kas jāuzlabo, daudz grūtāk ir ar 
pozitīvajām uzslāvām, jo liekas taču, ka tas ir pats par sevi saprotams…

«Tev ļoti labi sanāk….. »

«Es zinu, ka Tev nav viegli ar…., man ir tiešām prieks redzēt, ka Tu…..»

«Saulīt, kā Tev klājas? Tu esi tāds brīnums!»

Kas ir pēdējais pozitīvais uzmundrinājums, ko esi teicis?

SKOLĒNU ATBALSTĪŠANA UN MOTIVĒŠANA



TAVAS ATZIŅAS, 
PĀRDOMAS, 

JAUTĀJUMI…

IEELPOJAM PAVASARI…


