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SKOLOTĀJS

• Skolotāji ir nākamie nozīmīgie cilvēki aiz vecākiem, kuru rīcība un
attieksme virza indivīdu attīstību pozitīvi vai negatīvi. Nedrīkst
aizmirst, ka skolotāja paraugs, sākot no pirmsskolas vecuma, ir pat
nozīmīgāks par vecāka paraugu, tādēļ tas ir izšķirošs gan attieksmes
veidošanā pret mācīšanos, gan pret sevi kā cilvēku, kurš mācās.

• Skolotāja personību lielā mērā raksturo viņa attieksme pret bērniem
mācību un audzināšanas procesā. Šīs attieksmes ir cieši saistītas ar
skolotāja gaidām, un tādēļ nozīmīgi ietekmē gan skolotāju – bērna jeb
izglītojamā mijiedarbību, gan vecāku un skolas/pirmsskolas attiecības,
gan izglītības virzību kopumā un bērnu akadēmiskos sasniegumus.



Vingrinājums:
“Apzinātā elpošana vienu minūti” ☺



Jautājumi?

• Kādas situācijas ar bērnu Jūsos izraisa dusmas vai citas stipras 
negatīvas emocijas?

• Kā parasti Jūs šajā situācijā rīkojaties?



Ko nozīmē attīstība?
Ir 7 galvenās sfēras, kurās tiek apskatīta bērna attīstība:

• Motoriskā attīstība (1)

• Motoriskā attīstība (2)

• Kognitīvā attīstība 

• Valodas attīstība un komunikācija 

• Pašaprūpes spējas 

• Emocionālā attīstība 

• Sociālā attīstība un saskarsmes iemaņas 

Īsumā – bērnam ir ļoti svarīgi attīstīt pašcieņu, prasmi spēlēties un fantāziju, 
spēju koncentrēties un risināt grūtības, empātiju un saskarsmes iemaņas, 
emociju pašregulāciju un savaldīšanos.



Kas ir emociju regulācija?
Emociju regulācija ir cilvēka spēja saprast un pieņemt savu emocionālo 
pārdzīvojumu, pāvaldīt un kontrolēt negatīvas emocijas, kā arī būt produktīvi 
aktīvam krīzes apstākļos vai distresa situācijā (Spielberg, 1999; Krohne, 
2003; Gross, Thompson, 2006 u.c.).

Bērniem ir ierobežota spēja atpazīt dažādus emocionālos stāvokļus 
(Southam-Gerow&Kendall, 2000). 

Bērni ar zemu izpratni par emociju dažādību, parasti ir trauksmaināki 
(Daleiden&Vasey, 1997). Dažkārt bērniem, kuriem ir izteikta trauksmainība, 
ir grūtības atdalīt savas emocijas no realitātes (Barlow, 2002). 

Pierādīts, ka bērnu uzvedības un emocionālo problēmu pamatā ir traucēta 
emocionālā regulācija. Ikdienas situācijas var būt izaicinājums
traukamainam bērnam.



Emociju regulācija

Pētījums par bērnu emociju regulāciju norādīja, ka augsta baiļu

emocionalitāte un zema spēja regulēt bailes, prognozē internalizētās

uzvedības problēmas (bērns kļūst trauksmains/nomākts, noslēdzas sevī un

sūdzas par fiziskās veselības traucējumiem, piemēram, sāpēm, reiboņiem,

gremošanas traucējumiem u.c.), bet augsta dusmu emocionalitāte un zema

spēja regulēt pozitīvas emocijas prognozē eksternalizētās (bērns izturas

izaicinoši, nesavaldīgi, impulsīvi un pārāk aktīvi) uzvedības problēmas

(Rydell, Berlin, & Bohin, 2003).



Kā izpaužas emocijas?

Emocijas ir cilvēka reakcija uz iekšējo un ārējo kairinātāju iedarbību. 
Intensīvas emocijas izpaužas trīs aspektos, kas savā starpā ir saistītas un 
ātri seko cits citam:

• Fizioloģiskais uzbudinājums

• Kognitīvais un subjektīvais aspekts

• Uzvedība



Emociju pašregulācijas attīstība

1. No dzimšanas-12 mēnešu vecumam

2. 16-19 mēnešu vecumā

3. 2-3 gadu vecumā

4. 3-6 gadu vecumā



Emociju pašregulācijas nozīme

1. Attiecības ar vienaudžiem 

2. Empātija un gādīgums

3. Problēmu risināšanas un kognitīvās spējas 

4. Izturība un spēja tikt galā ar dzīves grūtībām



4 pret 1

Uz katru vienu negatīvu norādi jābūt vismaz 4 pozitīvām 
uzslavām, komentāriem:

Pētījumi rāda, ka tikai tā mainās uzvedība:

• antisociāla uzvedība mazinās

• attiecības – uzlabojas!



Kā iedrošināt pozitīvu uzvedību?
Kas veicina emociju pašregulācijas attīstību

• Pateicība vārdos 

• Uzslava 

• Neverbāls žests 

• Iedrošinājums 





Emocijas. Emociju regulācija.

Drīkst 

un 

vajag 



Bailes -



Kā bailes uzvedas tavā
ķermenī?
- Iespējams, sāc svīst, lai
dzesētu ķermeni;
- elpošana paātrinās, lai
organismu apgādātu ar
skābekli;
- sirds dauzās spēcīgāk, lai
sūknētu asinis uz lielajiem
muskuļiem un, lai tev būtu
spēks skriet vai cīnīties.



Dusmas







Uzzīmē savas dusmas!



Skumjas



Prieks





Apzinātība bērna ikdienā

Apzinātība ir spēja būt šajā mirklī, to pilnībā apzinoties, fokusējoties uz 
notiekošo, pieņemot to un nevērtējot

 

 

 

 

 



Augļa apraksts

(krāsa, lielums, 

forma)

Garšas un izjūtas Domas Sajūtas Ķermeņa izjūtas

Piemēram - Tumši 

sarkans, krunkains 

ar dažiem brūniem 

punktiem

Dzērveņu garša ir 

salda, bet arī mazliet 

rūgta. Tā liekas 

auksta.

Dzērveņu ēšana man 

atgādina, par karstu

vasaras dienu.

Es jūtos laimīgs, 

mierīgs.

Mutē saskrien

siekalas. Ķermenim

ir silti un patīkami.

PIRMDIENA … …
☺ 

OTRDIENA

u.t.t.

Apzinātā augļu garšošana

Praktizējot apzinātību un, nogaršojot dažādus augļus, var atklāt daudz jaunas un interesantas lietas.

Vārds Nedēļa



Atbildes uz jautājumiem

• Kā Jūs jūtaties?

• Kādi ir Jūsu semināra ieguvumi?



Paldies 

par 

uzmanību!
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