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• Draudzēšanās 

• Sasniegumi un hobiji 

• Vecāku atbalsts 

• Fiziska slodze 

• Būšana ārpus mājas 

• Režīms un struktūra 

• Nākotne
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Frontal temporal and parietal systems synchronize within and 
across brains during live eye-to-eye contact 

NeuroImage 
Volume 157, 15 August 2017



Sava attēla vērošana un trauksme



Kā izpaužas 
problēmas?
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Nemotivēts?



• Impulsu kontrole 

• Darba atmiņa 

• Fleksibilitāte 

• Uzmanības noturība 

• Darba uzsākšana 

• Emociju kontrole

• Plānošana/prioritizēšana 

• Organizēšana 

• Laika vadība 

• Mērķorientācijas noturība 

• Metakognīcijas 

• Stresa noturība
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Uzvedība ir svarīgākais 
mācību priekšmets!



• Uzvedība ir jāmāca tikpat (un vēl vairāk) kā jebkuru 
citu priekšmetu 

• Vai bērni ir apmācīti, kā uzvesties Zoom stundās? 

• Vai bērniem ir mācīta jaunā uzvedība mājās - kā 
pieslēgties, kad mācīties, kā pārbaudīt zināšanas.
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• Vai bērns spēj koncentrēties pietiekami ilgi? 

• Vai viņš zina, kas no viņa tiek gaidīts un kas 
sagaida viņu? 

• Vai bērns ir apguvis vielu?
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• Režīms: miegs, uzturs, aktivitātes 

• Pašregulācijas prasmes 

• Emocionāls atbalsts



“Ja fiziskās aktivitātes būtu medikamenti, 
tad tie būtu visefektīvākie 

mentālās veselības medikamenti 
pasaulē.” 



30 zinātnieku komandas no 12 pasaules valstīm izvērtēja pierādījumus un 
atlasīja 26 lietas, kuras var palīdzēt mazināt pusaudžu depresiju un trauksmi. 

• Miegs 

• Daba 

• Fiziskas aktivitātes 

• Uzturs 

• Iesaistīšanās pulciņos 

• Finanses 

• Drošākas pilsētas 

• Iekaisumu mazināšana



Apmācības skolām

Speciālistu izglītība
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