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Uzvedības pārkāpumi
Bērnu un pusaudžu uzvedības problēmas bieži tiek
definētas kā vecumam vai situācijai neatbilstoša
uzvedība un neapmierinātības izrādīšana sociāli
nepieņemamā formā, kas apgrūtina mijiedarbību skolā
un ģimenē. Tomēr līdztekus tiek norādīts, ka šādas
uzvedības problēmas kādā konkrētā, bieži vien ar stresu
saistītā, situācijā vai noteiktā attīstības vecumposmā īpaši pusaudžu vecumā - izrāda daudzi bērni un
pusaudži (Kauffman & Hallahan, 2005; Kazdin, 2001;
Hooper & Umansky, 2004; Achenbach, 2001; Kirk
&Gallagher, 1989)
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Uzvedības traucējumi (1)
Terminu bērnu un pusaudžu “uzvedības traucējumi” lieto,
lai aprakstītu atkārtotu agresīvu, sociālās normas un
likumus pārkāpjošu uzvedību, kuras izpausmes var būt
dažādas, sākot no nepaklausības, izaicinošas izturēšanās,
nesavaldības, melošanas un bēgšanas no mājām, līdz pat
krimināli sodāmām darbībām. Pētījumos par to, kādas
bērnu un pusaudžu uzvedības problēmas vajadzētu definēt
kā uzvedības traucējumus, visbiežāk tiek minētas tādas
pazīmes, kā lielāka uzvedības problēmu intensitāte un
biežums nekā to sagaida apkārtējie, uzvedības problēmu
stabilitāte, ilglaicīgums un sociālais konteksts (Campbell,
1988; Kirk & Gallagher, 1989; Schroeder & Gordon, 1991).
25.04.2014. 21:43

4

Uzvedības traucējumi (2)
• Ja uzvedības problēmas nav tikai īslaicīga reakcija uz
stresoriem, ja tās tiek izrādītas dažādās vidēs – gan skolā,
gan mājās –, ja tās ir īpaši izteiktas, bieži atkārtojas un ir
ilglaicīgas, tad tiek runāts par uzvedības traucējumiem
(Kauffman & Hallahan, 2005).
• Jāpiemin, ka daudzi pētnieki uzvedības traucējumus
raksturo kā ļoti noturīgus un stabilus (Robins, 1966,
Wicks-Nelson & Israel, 1984, Walker & Severson, 2002).
• Piemēram, 50% indivīdu, kuriem bērnībā ir bijusi
antisociāla uzvedība, uzvedības traucējumi ir novēroti arī
pieaugušo vecumā.
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Kas rada problēmas skolā?
• Skolotājiem ir tendence problemātiskas uzvedības
un mācību grūtību cēloņus biežāk piedēvēt
skolniekiem, nevis saviem mācīšanas, audzināšanas
paņēmieniem un attieksmei. (Bradley, 1978)
• Skolotāji, kuriem nav skaidri priekšstati, kādu
uzvedību viņi sagaida no skolēniem, kuri neuztur
jēgpilnas sekas, ja noteikumi tiek pārkāpti, biežāk
provocē problemātisku skolēnu uzvedību (Geving,
2007).
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Kas rada problēmas skolā?
• Neizpratne par iespējamiem pedagoģiskiem
risinājumiem
• Neprasme pozitīvi pastiprināt vēlamo
uzvedību
• Uzvedības noteikumu formulējumi negatīvā
veidā
• Neskaidri noteikumi
• Strauja seku iedarbināšana
• Atbalsta trūkums
25.04.2014. 21:43

7

Tātad:
• Pret skolotājiem, kas savā uzvedībā izrāda pozitīvu attieksmi
pret skolēniem un emocionāli viņus atbalsta, skolēniem ir
tendence uzvesties labāk (Bru, Stephens&Tornsheim, 2002)
• Ja skolēni iepriekš zina, kāda uzvedība no viņiem tiek
sagaidīta, ja precīzi tiek izklāstīti noteikumi un ir zināmas
konsekvences par sekām, kas notiks, ja noteikumi tiks
pārkāpti, tad uzvedības pārkāpumu ir mazāk. Kārtības
līmenis, kas tika radīts skolas gada pirmajās dienās, ļauj
ticami prognozēt skolēnu uzvedības problēmu izteiktību
pārējā gada laikā (Emmer, Evertson & Anderson, 1980).
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Uzvedības pārkāpumu līmeņi
1. Viegli pārkāpumi
2. Nopietni pārkāpumi
3. Ārkārtas pārkāpumi
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Uzvedības pārkāpumi
Nelieli pārkāpumi
Neapdraud paša un citu drošību. Tie var novērst
skolēnu uzmanību, tomēr neizjauc visas klases
darbu
Pārmērīgi sarunājas
Pārāk trokšņains
Neseko norādījumiem
Nepilda uzdevumu
Ķircinās vai arī jokojoties ir agresīvs
Runā pretī
Noraksta mājas darbus, melo (pirmo reizi)
Nevietā lieto pleijeri, mobijo telefonu, datoru
Nepieklājīgs pret vienaudžiem vai
pieaugušajiem (pirmo reizi)
Kavē stundas sākumu
Atsakās pārģērbties uz sportu
Izturās nepiemērotā agresīvā vai seksuālā veidā
vārdiski vai fiziski/ ar žestiem (pirmo reizi)
Nedaudz bojā inventāru
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Nozīmīgi pārkāpumi
Apdraud citus vai arī izaicina vai izjauc stundu/
plānoto darbību
Runā rupji un tieši apsaukā, īpaši pieaugušos
Fiziski agresīvs
Zog
Krāpjas
Draud
Runā pretī, nepakļaujas (atkārtoti)
Izjauc stundu vai plānoto aktivitāti – skaļi runā,
staigā pa klasi, trokšņo ar dažādiem materiāliem
Vardarbīgs pret vienaudžiem, vajā kādu
Demolē (inventāru), īpašumu
Piedalās grautiņā, vandālismā
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Svarīgi:
• Kopā ar skolēniem izstrādāt uzvedības noteikumus un
noteikt savas prasības jau uzsākot darbu ar konkrētiem
skolēniem.
• Pozitīvi pastiprināt vēlamo uzvedību.
• Disciplīnas nodrošināšanā būtiskas ir sākotnējās
prasības un pieturēšanās pie tām. Ja pedagogi sākotnēji
nereaģēs uz nelieliem pārkāpumiem, tad vēlāk būs
grūti mainīt skolēnu uzvedību.
• Svarīgs ir pedagoga darbs uzvedības nodrošināšanā.
• Ja kāda no prasībām vēlāk izrādās lieka, tad to atceļ.
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Principi reaģēšanai uz uzvedības noteikumu
pārkāpumiem:
• pārkāpumi tiek grupēti pēc to nozīmības
• katra līmeņa pārkāpumiem ir zināmas sekas,
kuras zina arī skolēni
• skolā ir izstrādāta kārtība, kā pieaugušajiem
reaģēt, atkarībā no situācijas
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JĀ

NĒ

Vai pārkāpums ir
nopietns?

Pieej skolēnam tuvu klāt un
iejaucies viņa darbībās, lai
pārtrauktu. Neatkāpies.
Uzreiz īsteno loģiskās sekas

Pieej skolēnam tuvu klāt un
mierīgā tonī skaidri atkārto
prasību: „Sāc rakstīt“,
„Apsēdies savā solā“ u.tml.
Tad atkāpies un novēro

Izsaki brīdinājumu, fiksē to

Vai tas nostrādāja?

NĒ

JĀ
Slēdz individuālo vienošanos
(skolēns – skolotājs), informē
vecākus, fiksē datus

Apsveicu!
Pozitīvi pastiprini: „Tas ir labi,
ka tu raksti“ un turpini
skolēnu vērot

Direktors (vai kāds cits
atbildīgais) organizē sanāksmi
un slēdz vienošanos skolas
atbalsta komandā (skolēns –
skolotājs – skola), fiksē datus
Tiek veikta uzskaite un datu analīze par
katru skolēnu un pārkāpumu veidiem, lai
plānotu problēmu risināšanas soļus un
izvērtētu darbību efektivitāti
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Pieej skolēnam tuvu un
neatkāpies. Atkārto prasību,
lūdz skolēnam parādīt vēlamo
uzvedību, pasaki un īsteno
sekas

Dokumentē nelielo
pārkāpumu, lai sekotu līdzi,
vai attīstās problēma.
Ja nepieciešams konsultatīvs
atbalsts, var vērsties skolas
atbalsta komandā
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Rīcība ārkārtas gadījumos
Ārkārtas situācijas vienmēr risina nekavējoties
un ja tās notiek stundas laikā, tad stunda tiek
pārtraukta
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Ārkārtas situācijas
JĀ
Reaģē nekavējoties un izolē skolēnu, lai
atjaunotu drošību
Novērtē bīstamību
Izsauc speciālistu, vai pats nogādā pie
speciālista (mediķis, policists,
ugunsdzēsējs utt.)
Ziņo par notikušo skolas administrācijai
Atgriežas savā darba vietā
Runā ar skolēniem par notikušo
demonstrējot, ka kontrolē situāciju

Vai kāds ir cietis tik nopietni, ka
steidzami nepieciešama citu
speciālistu iesaiste?

Reaģē nekavējoties un izolē
skolēnu, lai atjaunotu drošību
Izsauc atbildīgo pārstāvi
Uzraksta ziņojumu
Informē vecākus
Izdara ierakstu skolas personas
lietā. Informē skolas atbalsta
speciālistus

Speciālists, pie kura bērns
nogādāts, rīkojas atbilstoši
algoritmam (sazinās ar
vecākiem, aizpilda veidlapu
par notikušo, veic ierakstu
dokumentācijā)

Paplašinātajā sanāksmē izstrādā
rīcības plānu darbam ar skolēnu,
kura uzvedība rada ārkārtas
situācijas (to saskaņo ar skolas
administrāciju, vecākiem)

Raksta ziņojuma formu par notikušo
skolas administrācijai
Nepieciešamības gadījumā savāc
skolēnu paskaidrojumus
Dokumentē informāciju
Direktors sazinās ar vecākiem un
informē par notikušo, vienojas par
turpmāko rīcību
Aicina uz paplašināto sanāksmi
Informē atbilstošo pašvaldības
darbinieku
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NĒ

Uzskaites sistēmā tiek veikts ieraksts
par katru skolēnu un pārkāpumu
veidiem, lai plānotu problēmu
risināšanas soļus un izvērtētu darbības
efektivitāti

Noteiktajos termiņos izvērtē
progresu
Par rezultātiem informē vecākus
(nepieciešamības gadījumā
pašvaldības atbildīgo pārstāvi)
Nepieciešamības gadījumā
pašvaldība lemj par papildus
pasākumiem situācijas uzlabošanai
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Ārkārtas

Nopietni
JĀ

Rīkojas
nekavējoši,
izvērtējot riskus

Iesaista
administrāciju
un citus
speciālistus

Fiksē pārkāp.
(piemēram, evidē)

Vai uzvedības problēma ir neliela
vai nopietna/ ārkārtas? (Vai kāds
tiek fiziski vai emocionāli
aizskarts/ sāpināts)

Nelieli

NĒ

Pieej skolēnam klāt, liec izvēlēties
starp iespēju turpināt darbu vai
sekām. Atkāpies. Vēro. Fiksē datus

Pieej skolēnam tuvu klāt un
mierīgā tonī skaidri atkārto
prasību ,
Tad atkāpies un novēro

Pieej tuvu klāt un iejaucies viņa
darbībās. Lieto sekas. Neatkāpies.
Ieraksts dokumentācijā

Vai tas nostrādāja?

NĒ
Aizpildi vienošanos ar skolēnu par
uzvedību. Ziņo vecākiem. Ieraksts
personas lietā.

Vienošanās ar direktoru,
vecākiem skolēnu, skolotāju atb.
komandā. Ieraksts personas lietā.

Ziņojums pašvaldības atbildīgajiem dienestiem.
Piemēram, „Rūpju bērns“ sistēmā. Pašvaldības
dienestu iesaiste

JĀ

NĒ
Pieej skolēnam klāt ,
atgādini noteikumu/
lūdz skolēnam nosaukt
noteikumu. Atkāpies un
novēro skolēnu. Fiksē
datus

JĀ

Labi!
Pozitīvi pastiprini ,
piemēram, „Tas ir labi,
ka tu raksti“ un
paralēli turpini
skolēnu vērot

JĀ
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