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1) Veidojot kontaktu ar bērnu 

Jākļūst par uzmanīgu klausītāju 

Jāmācās 

Regulāri praktiski jāizkopj klausīšanās iemaņas. 

2) Klausoties neiesaka 

Ļauties negatīvām emocijām 

Pievērsties runātāja personībai, mīmikai 

Pārtraukt runātāju 

Ļauties izskaidrojumiem 

Pievērsties atsevišķiem momentiem 

Domāt par blakus lietām 

Domāt par nākamo sarunu 

Apdomāt iespējamās atbildes 

3) Lai veidotos pozitīva saskarsme der padomāt 

Varbūt kādam jāiemācās vairāk runāt, citiem jāiemācās klausīties 

Ķermeņa valoda dod vēstījumu 

Spēja palikt konstruktīvajā komunikācijas līmenī, nezaudēt savaldību un 

neļauties emocijām 

Arī bērni vēlas saglabāt cieņu, atzinību, labvēlīgu attieksmi, labas emocijas, 

piederības sajūtu un mīlestību  

Ja bērns nekomunicē verbāli, viņš komunicē neverbāli, ar ķermeni pauž savu 

vēstījumu 

Ar augstu trauksmes līmeni bērns problēmas nerisina, bet gan izvairās no tās 

risināšanas, bet tas neveicina trauksmes mazināšanos. 

4) Vispārējie principi saskarsmē ar cilvēku, kuram ir psihiski traucējumi 

Drošības sajūta 

Pieņemšana 

Uzslvēšana 

Cieņa 

4) Saskarsme un savstarpējā saprašanās 

5)Spēja pieņemt pašam sevi un citus 

6)Spēja izjust otra stāvokli, izprast viņa vārdus un rēķināties ar tiem 

7)Spēja apzināties, kādu iespaidu cilvēks atstāj uz citiem saskarsmes partneriem 

      Svarīgas ir zināšanas, ka saskarsmes veidošana ir jāsāk no pamata. Māju taču nevar 

uzbūvēt no viducīša. Viens ir attīstības traucējumi, otrs ir emocionālā vardarbība. 

Hiperaktīvs bērns – parasti pedagogs paceļ balsi sarunā ar šo bērnu, kliedz, bet 

nepieciešams mainīt problēmu, nepieciešams atbalsts. Ja palīdzēs tikai bērnam, 

skolotāja nemainīsies, jāpalīdz abiem. Mācību darbs  ir jāorganizē atbilstoši bērna 

spējām . Bērnam ir jādod vairāk  mikro atpūtas pauzītes, lai pārslēgtu uzmanību . 

Piemēram – lūgt notīrīt tāfeli. Ja maina attieksmi pret bērnu, viņš jūtas emocionāli 

mierīgāks. Liels darbs ir jāiegulda pedagogos, palīdzot izprast bērnus, emocionāli sajust 

bērnu, jābūt niansēs ļoti uzmanīgam, iejūtīgam. Piezīmju rakstīšana neko nemainīs, 

bērns ir jāvērtē procesā, novērtēt viņa labo gribu, vienu labu lietu, ko izdarījis, viņa 

resursus, jācenšas bērnā atrast viņa pozitīvos resursus. Svarīga ir pieaugušā attieksme 



– ja mēs mainām savu attieksmi, uzvedību, mainās arī bērns. Pieaugušais ir situācijas 

noteicējs, ja viņš ir gatavs mainīties, lai motivētu citus arī mainīties.  

8)Veiksmīga kontakta veidošanā svarīgi ir apmierināt cilvēku sociālās vajadzības: 

Izziņas un pašizziņas 

Pašizpausmes un pašapliecināšanās 

Socializācija 

Sociālās kontroles un vadības 

Baudas 

9) Svarīgi priekšnosacījumi un prasmes informācijas  iegūšanai  

Partneru savstarpējā uztvere 

55% iespaidu veido  cilvēka āriene 

38 % kā cilvēks izturas saskarsmes laikā 

7 % tas, ko cilvēki saka saskarsmes laikā 

Uztveri ietekmē katra partnera gūtā pieredze 

Savstarpējā uztvere ir mainīga, to ietekmē dažādi apstākļi, un vislielākā mērā partnera 

personība 

Priekšstatus par personību veido  - identifikācija, empātija, stereotipizācija 

10)Sakarsme būs veiksmīga, ja tiks ievēroti 4 galvenie nosacījumi 

Spēja uztvert otru cilvēku atbilstoši viņa neatkārtojamai individualitātei 

Prasme prognozēt saskarsmes procesu atbilstoši situācijas partnerim 

Māka saskarsmes procesā mainīt attieksmi atbilstoši situācijai 

Gatavību kritiski vērtēt savu rīcību. 

11)Saskarsmes vide veidojas 

Fiziskā telpa 

Sociālās telpas 

Psiholoģiskā klimata 

Kultūrvides 

Mēs pieaugušie varam bērnu pacelt un varam sagraut. Katrs bērns grib būt labs, viņš 

tāpat nedara sliktas lietas, viņam ir vajadzība pēc uzmanības, adrenalīna, mīlestības. 

Reizēm pedagogiem pietrūkst emocionālās inteliģences un zināšanas par emocionālo 

disciplinēšanu. Ja bērns nevar pats uzņemties atbildību, tad risinājums ir – plāna 

izstrāde. Agresiju lēkmju gadījumos ir svarīgi lūgt visiem, kuri tobrīd atrodas blakus, 

mainīt savu atrašanās vietu, tā agresīvais skolēns nomierināsies ātrāk. Svarīgi ir celt 



skolēna pašapziņu, dot tādus uzdevumus, ar kuriem skolēns spēj tikt galā. Parasti šādu 

skolēnu vecākiem ir neadekvātas audzināšanas metodes. Liels profilakses darbs ir 

jāiegulda vecākos, jo viņiem nav prasmes un zināšanas. Emocijas ir ļoti lipīgas, mēs 

varam visu uzkurināt, vai nomierināt. 

12)Saskarsmes vidi ietekmē 3 faktori 

Citi 

Es 

Konteksts 

13) Jautājumu uzdošanas veidi 

Atvērtie un slēgtie jautājumi 

Sarunas centrēšana 

Iedziļināšanās sarunā un izdibināšana 

Pārfrāzēšana 

Pretrunu noskaidrošana 

Kopsavilkums 

Noslēgums 

14)Atvērtie un slēgtie jautājumi sākas ar jautājuma vietniekvārdiem un prasa 

paplašinātas atbildes ( Kādas ir tavas domas par to, kas notiek mājās?) 

15) Slēgtie jautājumi sākas ar Vai? Un parasti prasa atbildi Jā vai Nē ( Vai tu biji 

nobijies ?) 

16) Sarunas centrēšanu panāk ar atvērto jautājumu palīdzību ‘’Es zinu, ka tev skolā ir 

grūtības. Kādu palīdzību tu saņem pašreiz?’’ Šie jautājumi ierobežo atbildi, taču tie 

neaprobežojas ar jā vai nē 

17) Iedziļināšanās un izdibināšana ir detaļu noskaidrošana un papildinformācijas 

ieguve ar jautājumu, izteikumu un piezīmju palīdzību, kuru mērķis ir iegūt papildus 

informāciju ‘’Pastāsti kaut ko vairāk ..’’ 

18) Pārfrāzēšana  ir otras puses teiktā atkārtošana saviem vārdiem. Pārfrāzējot rodas 

iespējas pārbaudīt, vai esat pareizi sapratis sacīto. ‘’Ja es pareizi saprotu, tad ..’’ 

19) pretrunu noskaidrošana – tās var būt divdabīgas: 

Vārdi pauž vienu, bet ķermeņa valoda kaut ko citu 

Sarunas laikā tiek sniegta pretrunīga informācija 

Lai noskaidrotu pretrunas, tās jālūdz paskaidrot vai ir jāpārjautā. 

20) Kopsavilkums ir īss sarunas apkopojums 

21) Nobeigumā parasti tiek jautāts ‘’ vai Jūs vēlaties vēl ko teikt?’’ 



 

 


