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- pedagoģiskie darbarīki 

Rīkojies, izvērtē, 
maini



Neizdošanās cēloņus varam 
saskatīt dažādās vietās. 
Kļūstam bezspēcīgi, ja 
uzskatām, ka tie meklējami  

- mūsu pašu rakstura iezīmēs, 
- citu rakstura iezīmēs, 
- cēloņos, ko nevaram 
ietekmēt.

Atribūcijas teorija



Ietekmēt var tas, kurš 
uzņemas atbildību.  
Ja vēlos, lai man izdodas, 
man jānoskaidro, kā 
nepieciešams rīkoties.  
Tad es varu izvairīties no 
bezspēcības. 

Atbildības princips



Saņemot soda kvīti, varat iz-  
vēlēties divus domāšanas modeļus: 

- Mašīnu biju novietojis nepareizi.  
Tas bija muļķīgi.  

- Stāvietu kontrolieris ir idiots. 
- Ja izvēlaties domāt pēc otrā modeļa,   
arī nākamajā dienā auto novietosiet  
tāpat kā iepriekš  

- un saņemsiet jaunu soda kvīti, 
- un apstiprināsies jūsu viedoklis: stāvvietu 
kontrolieri ir idioti, 

- un tas nozīmē, ka jūs neko nebūsiet 
iemācījies.

Stāvvietu kontrolieris 
Atribūcijas teorijas piemērs



Asīzes Francisks to vislabāk 
attēlojis stāstā par Gubio 
pilsētas vilku 
”Vilks rīkojas saskaņā ar savu 
dabu.” 
Izvēloties atbilstošāko satvaru 
un izturēšanās veidu, varam 
mazināt gan konkrētās 
uzvedības sekas, gan paši savu 
bezspēcību.

Bezpalīdzība



Platons uzskatīja, ka 
bērni ir mežoņi, kurus 
jāpieradina un 
jādisciplinē.  

Pedagoģija



Pedagoģija

Aristotelis uzskatīja, ka bērni ir 
negatavi pieaugušie, kas pieaugs, 
ja viņiem tikai dos iespēju 
attīstīties. Gluži kā augiem – 
tiem vajadzīgs ūdens un barības 
vielas, un viss notiek. Tomēr 
dažiem augiem vajadzīgs arī 
kociņš, uz kura atbalstīties.  
It īpaši brīžos, kad pūš vējš.  
Pareiza atbalsta kociņa 
izvēlēšanos viņš dēvē par 
phronesis



Un tā sākas diskusija par 
pedagoģijas mērķi un formu: 

- ar manipulēšanu un 
autoritārām metodēm panākta 
paklausība 

- ar atbalsta pasākumiem 
veicināta autonomija

Pedagoģija



Skatījums uz cilvēku  

D. Makgregors 1960. gadā 
formulējis divus fundamentālus 
veidus, kā uzlūkot cilvēku: 

- X - cilvēki ir slinki, tāpēc tos 
vajag motivēt, kontrolēt un 
uzraudzīt 

- Y - cilvēki tiecas pēc 
patstāvības un savu iespēju 
robežās cenšas darīt 
vislabāko Šis skatījums 
ietekmē arī mūsu darba 
metožu izvēli. 



Ross Grīns (Ross Greene) runā 
par skatījuma maiņu 
- Grīns uzskata, ka runa ir par 

to, vai mēs domājam, ka 
- cilvēks to dara tīšām, 
- cilvēks rīkojas, cik labi vien 

spēj. 

Skatījuma maiņa



Tomasello raksturo morāles 
attīstību divos virzienos,  
abi ir būtiski grupas kopībai  
un līdz ar to - arī grupas 
izdzīvošanai 
- ka mums jārūpējas par vājākajiem 

(ētika) 
- ka mums jāgādā, lai visi grupas 

locekļi ievēro uzvedības normas 
(moralizēšana)

Skatījuma maiņa



Ja uzskatām, ka cilvēks ir vājš vai 
viegli ievainojams, 

- ticam, ka cilvēks rīkojas, cik labi spēj,  
- uzņemamies atbildību, 
- vairāk vēlamies izprast cilvēka rīcības 

motīvus, 
- kļūstam empātiskāki,  
- mums šis cilvēks vairāk patīk,  
- kļūstam elastīgāki un pieņemošāki 

attiecībās ar šo cilvēku, 
- vairāk pielāgojamies šī cilvēka labā. 

Veidojas pozitīvais loks! 

Apburtais loks un 
pozitīvais loks







Ja uzskatām, ka cilvēks atrodas ar 
mums vienlīdzīgā pozīcijā: 

- domājam, ka cilvēks to dara tīšām 
- uzveļam atbildību cilvēkam 
- mazinās mūsu vēlme izprast cilvēka 

rīcības motīvus 
- mēs kļūstam mazāk empātiski  
- mums šis cilvēks sāk mazāk patikt  
- vairs neesam tik elastīgi un pieņemoši 

attiecībās ar šo cilvēku 
- esam mazāk gatavi pielāgoties cilvēka 

labā 

Veidojas apburtais loks

Pozitīvais loks un 
apburtais loks
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Diskutējiet par situācijām, kurās reiz 
esi nokļuvis apburtajā lokā.   
- Kādu faktoru ietekmē nokļuvi tādā situācijā? 

Diskutējiet par situācijām, kurās reiz 
esi nokļuvis pozitīvajā lokā 
- Kādu faktoru ietekmē nokļuvi tādā situācijā?

 Bišu strops 







Tātad skatījuma maiņa ir visai 
sarežģīts, nepārtraukts process 
Tās pirmsākumi meklējami 
cilvēces attīstības senvēsturē, 
kad cilvēki bija bara būtnes 
No tās nav iespējams izvairīties 
Un mums vēlreiz jāatgriežas pie 
atribūcijas

Skatījuma maiņa



Bū autodarbnīca 
Atribūcijas teorijas piemērs

Mēs strādājam autodarbnīcā 
- Kurš darbnīcā ir atbildīgs par 

automašīnas apkopi un remontu? 
- Mašīnas īpašnieks? 
- Mašīna? 

- Mašīnai nav vajadzības  
sadarboties 

- Mašīna pati nevar izvairīties  
no sabojāšanās  

- Mehāniķim jāgādā, lai tam 
būtu vajadzīgie darbarīki un metodes 

















Bū autodarbnīca 
Atribūcijas teorijas piemērs

Mēs strādājam autodarbnīcā 
-protams, mums ir visi parastie 
instrumenti 

-un visi speciālie instrumenti, kādi 
mums jebkad varētu būt vajadzīgi



Mēs strādājam autodarbnīcā 
- un šķirojam savus darbarīkus un 

metodes:  
- vispirms atmetam nelikumīgos rīkus 

un metodes  
- pēc tam - nepiemērotos, neētiskos 
- un visbeidzot atmetam arī 

neiedarbīgos

Bū autodarbnīca 
Atribūcijas teorijas piemērs



Bū autodarbnīca 
Atribūcijas teorijas piemērs

Mēs strādājam autodarbnīcā 
- darbnīcā mēs izmantojam 

darbarīkus un metodes 
- Tagad aplūkosim: 

- kādi darbarīki un metodes 
mums ir vajadzīgas?  

- kad tos izmantot?



Visām metodēm jābalstās 
pozitīvajā lokā 

Un visām metodēm jāveicina 
pozitīvā loka pastāvēšana  

Atmetam metodes, kas balstās 
apburtajā lokā vai to veicina 

Darbarīki



Darbarīku kastes 
- kvalitātes nodrošināšanas modelis

Tikt galā ar smagām 
situācijām, tās nesaasinot 
Izvērtēt, kāpēc radās tādas 
grūtības  

Mainīt – lai situācija 
neatkārtotos



Darbarīku kastes 
- kvalitātes nodrošināšanas modelis

Tikt galā ar smagām 
situācijām, tās nesaasinot 
Izvērtēt, kāpēc radās tādas 
grūtības  

Mainīt – lai situācija 
neatkārtotos



Emociju lipīgums

Afekti ir lipīgi - mēs jūtam citu 
emocijas. 
Šo funkciju veic spoguļneironi. 
Mēs spoguļojam viens otra 
muskuļu sasprindzinājumu.
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Kontroles zudums

Paškontrole

Laiks

Afekta izraisītājs

Haoss

Metode: mieru saglabājošās stratēģijas



Pieklusini emociju izpausmes 
Izvairies no dominējoša acu kontakta  
Runā mierīgi, nepaceļot balsi un 
nesasprindzinot žokļus 
Esi mierīgs, nestreso  
Uzvedini personu uz domām par ko citu, 
novirzi

Mieru saglabājošā metode



Mieru saglabājošā metode

Respektē otra personīgo telpu  
- Ik reizi, kad kāds no tevis attālinās par diviem 
soļiem, arī tu sper divus soļus atpakaļ.  

- Izvirzot prasības, soli atkāpies. 



Nestāvi otram tieši pretī.

Mieru saglabājošā metode



Nestāvi otram tieši pretī. 
Labāk stāvi mazliet iesāņus

Mieru saglabājošā metode



Ja kādu pārņem nemiers – apsēdies 
Neizcel savu ķermeni fiziski  
Iedomājies, it kā tu tumšā sestdienas vakarā 
nāktu mājās no pilsētas centra! 
Neļauj, lai tev pielīp citu cilvēku nemiers, 
tādējādi vēl pastiprinot apkārtējo cilvēku 
nemieru 
Aplipini pārējos ar savu mieru

Mieru saglabājošā metode
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Metode: haosa brīdī 



Mehāniķis nedrīkst  
izmantot metodes, kas rada 
risku sabojāt automašīnu! 
Neizmantojam veseri, ja 
iespējams tikt galā ar 
skrūvgriezi.

Bū autodarbnīca 
Atribūcijas teorijas piemērs 







Nogaidi – bieži ar to arī pietiek 
Atbrīvo telpu no pārējiem klātesošajiem – 
lai iegūtu vietu un mieru 
Izvairies pieskarties ar sasprindzinātiem 
muskuļiem  
Ja kāds tevi satver, atslābinies

Mieru saglabājošā 
metode - haosa stāvoklī



“Avārijas” situācijās, kurās 
vajadzīga aktīva rīcība:  
- kusties līdzi otra cilvēka kustībām 

-turēšana paaugstina adrenalīna 
līmeni 

- kustība samazina adrenalīna līmeni 
- pēc pāris sekundēm aktīvi atlaid 
tvērienu

Mieru saglabājošā 
metode - haosa stāvoklī
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Metode: nomierināšanās



Miers 
Nogaidi 
Atgriezies pie ikdienas darbībām 
Sakop 
Turpini novirzīt

Mieru saglabājošā 
metode 
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Metode: atkal ikdiena



Tikt galā ar smagām situācijām, 
tās nesaasinot 
Izvērtēt, kāpēc radās tādas 
grūtības 
Mainīt - lai situācija neatkārtotos  

Darbarīku kastes  
- kvalitātes nodrošināšanas modelis



Ja kaut kas noiet 
greizi, kaut kur ir 
pieļauta kļūda 

- bet šī kļūda nav cilvēks!
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Ikdiena – izvērtēšana 





- Kas konkrēti notika pusstundā pirms 
situācijas attīstīšanās? 

- Ko mēs gaidījām no cilvēka – ko tam 
vajadzēja spēt izdarīt? 



Spēju apzināšana

- spēja saprast savas rīcības sekas 
- elastība 
- izturība 
- impulsu kontrole 
- sociālās spējas 
- motorisks miers  
- uzmanība 
- izturība pret stresu 
- jutīgums  
- komunikācijas spējas 
- spēja piemēroties apstākļiem
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Ikdiena - izvērtēšana
- Kas konkrēti notika pusstundā pirms 

situācijas rašanās? 

- Ko mēs gaidījām no cilvēka - ko tam 
vajadzēja spēt izdarīt?  

- Vai trūka kādu struktūru, kas parasti 
cilvēkam palīdz tikt galā ar to, ko  
mēs no viņa gaidījām? 

- Vai tas notika vietā, kur bieži rodas 
sarežģījumi? 

- Kas bija afektu izraisošais faktors? 
-Vai cilvēka afekta uzliesmojumu 
izraisošais faktors bija mūsu uzvedība? 

-Kā rīkoties, lai tas vairs neatkārtotos? 



Konflikta saasināšanās  
stadija - izvērtēšana

- Kādas stratēģijas cilvēks centās izmēģināt? 
- Vai šīs stratēģijas būtībā bija pieņemamas? 
- Vai cilvēkam bija iespēja sakopot spēkus un saglabāt 

kontroli? 
- Vai mēs izmantojām risinājumus, kas radīja problēmu 

cilvēkam, kuru tas savukārt bija spiests risināt? 
- Vai situācijas saasināšanās fāzē mēs paaugstinājām 

cilvēkam izvirzītās prasības? 
- Vai mēs izmantojām stratēģijas, lai situācijas 

saasināšanās fāzē palīdzētu cilvēkam saglabāt 
paškontroli? 

- Vai mēs izmantojām ķermeņa valodu un balss toni, kas 
veicināja cilvēka spējas saglabāt paškontroli? 

- Vai mēs izmantojām novirzīšanas paņēmienus, lai aktīvi 
palīdzētu cilvēkam saglabāt paškontroli?
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Haosa stadija - izvērtēšana

  
- Vai situācija bija bīstama?  
- Ja situācija bija bīstama: 

- vai mēs to ātri un efektīvi pārtraucām, 
nepalielinot konflikta līmeni? 

- Ja situācija nebija bīstama: 
- vai mēs būtu varējuši atturēties no 
iejaukšanās? 

- Vai mūsu uzvedība haosu 
mazināja vai pastiprināja? 
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Konflikta intensitātes samazināšanās stadija  
- izvērtēšana

-Vai cilvēkam tika dota 
vajadzīgā vieta un miers, lai 
spētu labi nomierināties? 

-Vai mēs darījām ko tādu, kas 
situāciju atkal saasināja?
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Atkal ikdiena - izvērtēšana

- Kas būtu jāmaina, lai situācija 
neatkārtos? 

- Kā rīkosimies, ja līdzīga 
situācija atkārtosies vēlreiz?
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Tikt galā ar smagām 
situācijām, tās nesaasinot 
Izvērtēt, kāpēc radās tādas 
grūtības 
Mainīt - lai situācija 
neatkārtotos

Darbarīku kastes  
- kvalitātes nodrošināšanas modelis
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Stress

CBT 
DBT 
MI 
Recidīvu novēršana

Apzinātība 

ACT 

MBT 

CPS 

Brīvprātīga hospitalizācija 

Naratīva metode 

Līdzjūtība pret sevi

Struktūrā balstītās metodes 

Līdzdalība 

Mieru saglabājošā pieeja  

Uztveres palīglīdzekļi 

Fiziskā vide 

Sistemiskās intervences 

Terapijas - Paškaitniecība 
- Selektīvais mutisms 
- Anoreksija u.tml. 
- Piespiedu domas/

darbības 
- Atkarības 
- Trauksme 
- Depresija 
- Psihotiski simptomi

Prasa 

- lai cilvēks pats vēlas izmantot terapiju 

- lai cilvēks ir spējīgs paveikt darbu

cilvēkam neizvirza nekādas prasības


