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Reģionālais seminārs

“Izaicinājumi, risinājumi un sadarbība darbā ar
bērniem ar uzvedības problēmām”

Problēmsituācijas iespējamie
risinājumi no izglītības iestādes
pozīcijas

1. Kā rīkoties izglītības iestādē?
2. Ar ko veidot sadarbību? Par kādiem
jautājumiem?

3. Kā ilgtermiņā noturēt uzsākto sadarbību?
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1. situācija
Zēns, 15, 7.klase
Novērojumi:
Pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus, neievēro normas, rupjš, kavē
stundas, nav līdzi mācību līdzekļi, mācību stundās nestrādā, visu laiku
darbojas ar telefonu, nenovelk virsdrēbes. Sola, apņemas laboties un
mācīties, bet neizdara. Nekopts, apģērbs periodiski smako.
Vecāki skolā par bērnu neinteresējas, vecāku sapulces un pasākumus
neapmeklē.
Stāstītais:
Vecāki šķirti, abiem jaunas attiecības, nav intereses par bērna gaitām.
Dzīvo pie mātes, kad sastrīdas ar māti vai viņas draugu, padzīvo pie tēva.
Papildinformācija:
Māte nestrādā, ir stāvoklī. Periodiski uz vairākām diennaktīm, atstāj dēlu
vienu mājās. Zēns smēķē, kopā ar draugiem sabiedriskās vietās lieto alu.
Tēvs strādā gadījuma darbus, regulāri lieto alkoholu, reibumā ir agresīvs.
3

2. situācija
Zēns, 9, 3.klase
Novērojumi:
Ļoti emocionāls, nekontrolē rīcību, spēcīgas dusmu lēkmes vairākas reizes
nedēļā, nemierīgs, pievērš sev uzmanību nepieņemamā veidā– rupji
lamājās, mēdās u.c, bieži sit un kniebj sev.
Tīrs, kopts, nodrošināts ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Vecāki
regulāri interesējas par bērna sekmēm un uzvedību, apmeklē skolu.
Stāstītais:
Dzīvo kopā ar mammu, tēti un vecāko brāli (13 gadi). Vecāki no darba
atgriežas ap plkst. 19.00 – 20.00, prombūtnes laikā liek vecākajam brālim
pieskatīt jaunāko, ir regulāri konflikti, dažreiz kautiņi. Zēnam ir bail no
brāļa, tādēļ vecākiem parasti nesūdzas.
Papildinformācija:
Pozitīvas atsauksmes par ģimeni, vecāki daudz strādā, maz laika pavada ar
bērniem.
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3. situācija
Zēns, 5, PII
Novērojumi:
Sākot apmeklēt pirmsskolas iestādi, bērns visai drīz kļuva agresīvs pret
skolotājām un vienaudžiem – sāka kost, kniebt, sist, spļaut. Vairākas
reizes nedēļā nekontrolētu dusmu lēkmju laikā sit skolotājai, bērniem vai
pa mēbelēm. Pārdzīvo, ka citi bērni ar viņu nevēlas draudzēties. Izteikti
nepietiekamas pašaprūpes prasmes.
Bērna māte un mātes māte regulāri apmeklē pirmsskolu, interesējas par
bērna sasniegumiem, apgalvo, ka problēmas bērnam ir tikai pirmsskolā.
Stāstītais:
Nevēlas apmeklēt pirmsskolu, vēlas palikt mājās kopā ar mammu un
vecmāmiņu, jo viņas ir labas un atļauj darīt to, ko viņš vēlas.
Papildinformācija:
Māte un vecmāmiņa regulāri strīdas par bērna audzināšanu, vecmāmiņa
pārmet meitai nespēju sakārtot privāto dzīvi un cenšas ierobežot meitas
ietekmi uz dēlu.
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4. situācija
Meitene, 7, 1.klase
Novērojumi:
Iesaistās tikai tajās mācību stundās, kurās vēlas, stundu laikā guļ uz vai
zem galda, ignorē norādes, bieži melo. Apsaukā un grūsta vienaudžus,
kniebj blakussēdētājam. Mājasdarbus izpilda, uzdevumus, kurus nav
izpildījusi skolā, mājās neizpilda. Māte stāsta, ka bērna uzvedība skolā un
mājās radikāli atšķiras, un noliedz, ka pirmsskolā bijušas līdzīgas
problēmas.
Stāstītais:
Nevēlas apmeklēt skolu, pildīt uzdevumus un mājasdarbus, jo nepatīk. Kad
mamma liek mācīties un baras par sliktu uzvedību skolā, dusmojas. Par
nepaklausību mamma atņem telefonu, neļauj skatīties televizoru, dažreiz
per, vai uz kādu laiku ieslēdz vannas istabā. Mamma reti pavada brīvdienas
kopā ar meitu.
Papildinformācija:
Māte meitu audzina viena, informācijas par tēvu nav. Māte, aizņemtības
dēļ, bērnu bieži atstāj mājās vienu vai ved pie draudzenēm.
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Paldies par uzmanību!
Jautājumi?

