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Tā ir taisnība! 

• Mēs vairs nedzīvojam 20.gadsimta 50 gados 
un nekad arī vairs nedzīvosim. Pat ne 2000. 
gadā nē. 

• Bērni, ka šogad sāk mācīties 1.klasē, 9.klasi 
pabeigs 2026.gadā, bet 12.klasi 2029.gadā.  

• Kādas zināšanas tad būs vajadzīgas, kādas 
kompetences?  



Aktuālās problēmas? 
1. Mācību motivācija 

2. Uzvedības problēmas/agresivitāte/ vardarbība 
utt. 

3. Manipulācijas 

4. Iekļaujošas izglītības izaicinājumi 

5. Digitālā vide 

6. Sadarbība ar vecākiem 

7. Pedagogu pašizjūta 

8. Datu ieguve un to izmantošana 
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Motivāciju teoriju veidi: 

• Panākumu un neveiksmju teorija;  

• Pārliecība par pašefektivitāti; 

• Gaidas un vērtības saistībā ar mācīšanos; 

• Mācīšanās mērķi un sasniegumu vēlme; 

• Iekšējā un ārējā motivācija; 

• Izziņas un sociālā motivācija 



Sociālie motīvi klasē/skolā 

• Vēlme un vajadzība, lai citi tevi respektē (sev 
nozīmīgie citi); 

• Vēlme un vajadzība būt pieņemtam to cilvēku 
grupā, kura tevi respektē un ko tu respektē; 

• Interese un vēlme iesaistīties skolas uzdevumu 
izpildē 



Bandura (1977) apgalvo, ka ir 4 paņēmieni, no 
kuriem var izveidoties pašefektivitāte:  

1. Panākuma pieredze – viens no nozīmīgākajiem efektivitātes avotiem ir 
pagātnes mērķu izpildes panākumu un zaudējumu pieredze. Ko cilvēks 
sagaida no sevis, panākumus vai zaudējumus. Ja cilvēku ar zemu 
pašefektivitāti stimulē, tad viņa pašefektivitāte var paaugstināties.   
2. Veiksminieku novērošana – tā ir citu veiksmīgu cilvēku novērošana. 
Bērns, kas baidās kaut ko mēģināt, novēro, kā to dara kāds cits, un viņam 
rodas ticība, ka viņš pats arī var tikt galā.  
3. Sociāla pārliecināšana – cilvēku kāds pārliecina, ka viņš ir spēcīgs. 
Piemērām, māte, vai kāds cits emocionāli tuvs cilvēks, kas pārliecina savu 
bērnu, ka viņš var tikt galā ar grūtu skolas uzdevumu. Tomēr verbālajai 
pārliecībai ir jābūt saskaņotai ar bērna reālajām spējām.  
4. Emocionāli un fizioloģiskie aspekti – cilvēki mēdz salīdzināt 
emocionālus stāvoļus ar efektivitātes līmeni. Ja cilvēks pārāk satraucas 
pirms viņam nozīmīgas situācijas, viņš mēdz domāt, ka nav pietiekami 
efektīvs, lai tiktu galā ar šo situāciju. 



Akadēmiskā pašefektivitāte 

• Spēja tikt galā ar skolas uzdevumiem, tā ir 
atkarīga no pozitīvas un negatīvas atgriezeniskas 
saiknes par padarīto darbu. Ja cilvēks saņem 
pozitīvu atgriezenisko saikni, tad viņa 
efektivitāte pieaug (Podasakoff & Farh, 1989).  

• Tā ir saistīta ar cilvēka kognitīvām un 
intelektuālām spējām. Ja cilvēks augsti novērtē 
savas intelektuālas spējas, viņam ir augsta 
intelektuāla pašefektivitāte, tad tas var 
prognozēt arī augstu mācīšanās sekmību (Lane 
& Lane, 2001). 



Sociālā pašefektivitāte 
• Sociālā pašefektivitāte ir cilvēka spēja atrasties 

starp līdzcilvēkiem, komunicēt, sadarboties un 
spēja veidot veiksmīgas attiecības ar tiem. Ģimene 
ir visa tuvākā sociālā vide, kur bērns mācās 
sadarboties ar pārējiem. No vecāku audzināšanas 
stila, stratēģijas, no tā, kā vecāki uztver savu 
bērnu, ir atkarīgs, kā attīstīsies bērna sociālā 
pašefektivitāte, kas var ietekmēt vispārējo 
pašefektivitāti  (Turner, Chandler & Heffer, 2009). 

• Bērniem ar traumatisku ģimenes pieredzi, šī 
sociālā pašefektivitāte ir traucēta un līdz ar to arī 
var būt traucēta pašregulācijas pašefektivitāte 



Lai būtu pašefektivitātes izjūta 

• Bērnam ir nepieciešama izjūta, ka kāds tic, ka viņš var 
tikt galā ar uzdevumu, un ir svarīgi, lai kāds palīdzētu 
bērnam tajā brīdī, kad viņam ir nepieciešama palīdzība.  

• Daži bērni, risinot problēmas, saņem uzmundrinājumu 
no vecākiem, tādejādi viņi saprot, ka vecāki ir blakus, 
bet tai pat laikā viņiem ir sajūta, ka viņi patstāvīgi risina 
šo problēmu. (Mondell; Tyler) 

• Bērni, kas saņem pietiekami daudz siltuma no 
vecākiem vai citiem cilvēkiem, ar ko viņiem ir 
emocionāli tuvas attiecības, un apgūst problēmu 
risinājumu paņēmienus, spēj būt pašefektīvi, uzticēties 
citiem un paši risina problēmas.  

 

 



• Bet bērni, kuriem vecāki ir mazāk kompetenti, vai kuriem 
vecāku atbalsts nav pieejams, atrodas tādā vidē, kur viņu 
darbībām traucē autoritārā kontrole, nepietiekama 
uzticēšanās un nepietiekama vēlēšanās, lai bērns pats 
atrastu risinājumu, kā arī bērni nesaņem pietekami daudz 
siltuma no vecākiem (vai citiem emocionāli tuviem 
cilvēkiem), vai saņem sodu par izvēlēto taktiku, kas var 
novest pie pašefektivitātes zaudēšanas (Mondell & Tyler, 
1981). 

• Salīdzinot skolēnus, kuri jūtas efektīvi un kuriem ir pozitīva 
pašefektivitātes izjūta ar tiem skolēniem, kuri šaubās par 
savām mācīšanas spējām, var pateikt, ka viņi mācīšanās 
procesā un veicamajos uzdevumos iesaistās ātrāk, strādā 
un darbojas cītīgāk, ir neatlaidīgāki, jo nākas saskarties ar 
grūtībām un sasniedz augstāku sasniegumu līmeni 
(Pajares & Schunk, 2002). 
 

 



«Nespējas» motivācija 
• Bandura uzskata, ka tie, kuri uztver sevi par 

«nespējīgiem» gūt panākumus var vairāk domāt, ka 
viss būs slikti un pieņem neveiksmīgu scenāriju.  

• Pārliecība par savu nespēju gūt panākumus, samazina 
motivāciju un traucē „attīstīt pozitīvu uzvedību” 
(Bandura, 1989c, p. 739).  

• Cilvēkiem, kas ir neatlaidīgāki savu mērķu sasniegšanā, 
neskatoties uz grūtībām „ir augstāka pašefektivitātes 
apziņa, viņi iztēlosies sekmīgo scenāriju, kas pozitīvi 
ietekmēs uzvedību” (Bandura,1989).  

• Šis aspekts jāņem vērā darbā ar bērniem un 
jauniešiem, kam ir problemātiskas ģimenes aprūpes 
pieredze 
 



Pašefektivitāte un motivācija 
- Lai gūtu labus rezultātus mācībās, ir svarīga motivācija, kas cilvēkam 
liek darboties un sasniegt izvirzītos mērķus.  
- Pašefektivitāte ietekmē indivīda motivāciju vairākos veidos; tā nosaka 
paša cilvēka izvirzītos mērķus:  
• cik tie ir sasniedzami un spējām atbilstoši;  
• cik daudz piepūles cilvēks patērē savu mērķu sasniegšanai  
• vai mērķu sasniegšanai tiek izmantoti visi pieejamie un iespējamie 

resursi;  
• cik ilgstoši indivīds neatkāpjas grūtību priekšā  
• vai kad mērķis netika sasniegts cilvēks mēģina atkārtoti sasniegt to 

un neatkāpjas pēc pirmajām neveiksmēm.  
 
Cilvēki, kuriem ir augstāka pašefektivitātes izjūta ir arī vairāk motivēti, 
nekā cilvēki, kuriem ir zems pašefektivitātes līmenis (Bandura, 1995). 



Citu atbalsts pašefektivitātes 
stiprināšanai 

• nozīmīgs ir draugu un skolotāju atbalsts, kas 
ietekmē skolēnu pašefektivitāti.  

• Tas ir saistīts ar to, ka bērni lielu daļu sava laika 
pavada skolā, citu skolēnu un skolotāju 
sabiedrībā.  

• Skolotāju atbalsts tiek augsti vērtēts, jo tieši 
skolotājs var būt skolēna izvēlētā autoritāte.  

• Svarīga nozīme ir skolas atmosfērai, kurā skolēns 
uzturas, jo pozitīvāka ir šī atmosfēra, jo labākas 
sekmes ir pusaudzim (Mayer & Uichol, 2000). 



Kas var radīt uzvedības problēmas? 

1. Zema mācību motivācija 

2. Skolēnu uzvedības paradumi 

3. Neskaidri noteikumi 

4. Neskaidra seku sistēma 

5. Nepietiekams audzināšanas darbs 

6. Nepietiekams sociāli emocionālais atbalsts 

7. Nepietiekams atbalsts mācību grūtībās 

8. Normatīvo aktu nepārzināšana 

9. Skolas vides elementi 
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Problēmu aplis 

Neiesaistīšanās mācību 
procesā 

Uzvedības 
pārkāpumi 

Nepietiekami 
mācību 

sasniegumi 

Negatīva 
attieksme  

Negatīva 
skolas 

kultūrvide 
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Uzvedības problēmas riski 

Skolēni ar vidēju uzvedības 
problēmu risku 
(apmēram 15%) 

 

Skolēni ar zemu 
uzvedības  
problēmu risku 
(apmēram 80%) 

 

Skolēni ar augstu 
uzvedības problēmu risku 
(apmēram 5%) - agresīvie 

 

Arnesen, Sørlie & Ogden, 2003 
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Kas jāņem vērā? 

• Piemērot sekas ir nepieciešams, lai sekmētu, 
ka bērni ievēro robežas  

• Piemērot sekas ir nepieciešams, jo tas mazina 
vardarbības un mobinga riskus 

• Sekas ir viena no obligātajām uzvedības 
noteikumu sastāvdaļām 

• Iemācoties pozitīvu uzvedību, bērni kļūst 
empātiskāki un viņi var labāk mācīties 



Vadlīnijas seku piemērošanai (1) 
• Mācīt skolēniem, kas ir nepieņemama uzvedība 

un kādas sekas tiks piemērota, ja skolēns 
nepieņemami uzvedīsies 

• Piemērot sekas. Nevis draudēt ar sekām 

• Piemērot sekas kā audzinošu līdzekli, nevis kā 
sodīšanas līdzekli. Sekas skolēniem kaut ko māca 
un dod iespēju labot savu uzvedību 

• Būt konsekventiem. Seku nopietnība ir mazāk 
svarīga, kā to neizbēgamība. Cilvēki nemaina 
savus paradumus, ja dažkārt sekas tiek 
piemērotas, bet dažkārt no tām var izvairīties 

 



Vadlīnijas seku piemērošanai (2) 

• Būt sensitīvam lemjot par to, kad un kādas sekas 
piemērot. Ja vien iespējams, tad sekas nepiemērot 
publiski 

• Piemērot sekas, neizplūstot skaidrojumos un 
komentāros, saglabājot maksimāli neitrālas emocijas. 
Emocionālas pedagoga reakcijas var veicināt dažādas 
manipulācijas un emocionālas skolēnu reakcijas 

• Atcerēties par saistību starp atmiņu, informācijas 
apstrādi un sekām. Ir skolēni, kuriem atmiņas procesi ir 
traucēti un līdz ar to, seku piemērošana nedod 
vajadzīgo efektu. Vairāk var panākt ar pozitīvas 
uzvedības stratēģijām 



Svarīgi 

• Sekas sadalīt pēc nodarījuma nozīmīguma 

• Sekas piemērot atbilstoši nodarījumam 

• Sekām jābūt secīgām 

• Kas piemēro sekas? 

• Ja piemērotajām sekām nav pozitīvu rezultātu, 
tad jādomā par citu seku sistēmu 



Manipulācijas 

• Emocionālā šantāža 

• Gāšanās gar zemi 

• Kaut kādas atkārtotas darbības (piemēram kliegšana un sišana) 

• Nesarunāšanās 

• Tirgošanās 

• Upura tēlošana 

• Šantāža (atklāta un arī slēpta) 

• Apvainojumu izkliegšana 

• «Skaldi un valdi» taktika 

• Melošana  

• Aktualizē pieaugušo vainas izjūtu 
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Ko darīt? 

• Pieaugušie, saskaroties ar bērnu manipulācijām, 
bieži jūtas bezspēcīgi un izmisuši 

• Ko dara: 

- Pakļaujas bērnu manipulācijām 

- Uzsāk cīņu ar bērnu 

- Ignorē  

- Izstrādā stratēģijas 

- ? 
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Mūsu taktikas 

- Atzīstam, ka ar mums manipulē un domājam 
kā rīkoties 

- Runājam ar visiem iesaistītajiem 
pieaugušajiem 

- Vienojamies par kopīgām stratēģijām 

- Neceram, ka bērns uzreiz mainīsies 

- Bruņojamies ar pacietību un gatavību, ka 
bērns izdomās jaunus manipulāciju veidus 
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Iekļaujošas izglītības izaicinājumi 
!!! Bērniem ar speciālām vajadzībām ir 
nepieciešams specifisks atbalsts 

!!! Bērniem visiem ir vienādas tiesības bez 
jebkādas diskriminācijas 

•  Bet ir daži aktuāli jautājumi: 

- Kā efektīvi izmantot pieejamos resursus 

- Cik daudz atbalstīt un kur sākas jau iemācītā 
bezpalīdzība 

- Vai tam ir kādas robežas 

- Vai piemērotais atbalsts sekmē bērna attīstību 
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Digitālā vide 

•  Nepieciešams attīstīt jaunas kompetences 

•  Mainās skolotāja loma 

• Tehnoloģijas noliek bērnu mācīšanās centrā 

•  Jāapzina riski, kas ir digitālajā vidē 

•  Digitālie rīki jāizmanto līdzsvaroti, lai 
mazinātu riskus un izmantotu ieguvumus, ko 
sniedz digitalizācija 
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Digitālie izaicinājumi pedagogiem 

  

14:09 27 

Kā mācīt, 

ja es 

nezinu kā 

to 

izmantot? 



Ko darīt skolotājam 
• Mums sev ir jāpajautā:  
- Vai skolēni var ietekmēt mācīšanās procesu? Vai viņi mācās, lai 

saņemtu atzīmes, jeb tam ir citi motīvi?  
- Kāda ir tehnoloģiju loma? Vai tās tiek izmantotas tikai, lai darītu visu 

to pašu, ko senākos laikos, tikai ar citiem instrumentiem, vai arī tās 
tiek izmantotas, lai darītu lietas, ko savādāk nevarētu izdarīt? 

• Ja mērķis ir skolēnu motivēšana, tad mūsu uzdevums ir meklēt 
pedagoģiskas iespējas motivācijas veicināšanai un tikai tad domāt 
par tehnoloģiju izmantošanu. Ja skolēnu mācīšanās motivācija būs 
attīstīta, tad tehnoloģijas ar kļūt par «aviācijas degvielu» mācīšanās 
procesā 

• Ir skaidrs, ka šādas izmaiņas prasa laiku, tomēr uzmanības centrā 
nav tas, kā skolotājiem labāk patīk mācīt, vai cik komfortabli viņi 
jūtas izmantojot tehnoloģijas. Pasaulē nav tik daudz naudas, vai tik 
daudz laika, lai nodrošinātu tālākizglītības kursus par visām 
iespējamajām tehnoloģijām, kuras ir pieejamas mūsdienu pasaulē. 
 
 



Sadarbība ar vecākiem 

Aktuālie jautājumi 

•  Kā sadarboties? 

•  Kādā mērā/kādos jautājumos sadarboties? 

•  Kur paliek pedagoga kā profesionāļa loma? 

•  Vecāks globalizācijas kontekstā 

•  Ko darīt, ja vecāki nesadarbojas?  

• Vai tiešām nesadarbojas? 

•  Kas noteikti jāņem vērā? 
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Pedagogu pašizjūta 

Entuziasti   Profesionāļi    Sagurušie 

Opozicionāri   Vienaldzīgie    «Izdegušie» 

- Ko ar to visu darīt? 

- Vai tas ir svarīgi? 

- Vai tas ietekmē skolēnus? 

- Kādi ir mūsu resursi, lai to mainītu? 



Datu ieguve un to izmantošana 
• Dati ir vajadzīgi, jo …. 

• Pārāk liels uzsvars uz datiem rada riskus: 

- Motivācija - stereotipu draudi; piederības izjūta; utt. 

- Virpuļefekts – vecāku klātesamība, informētība par 
skolēna sasniegumiem, iespēja sekot ikdienas 
notikumiem skolā, utt. var radīt bērniem trauksmi  

- Komerciālais marketings – pierāda, ka jaunas grāmatas, 
jauni skolas piederumi, jaunas tehnoloģijas palīdz 
bērniem labāk attīstīties, tāpēc to visu nepieciešams 
iegādāties, bet zinātnisku ilgtermiņā pārbaudītu 
pierādījumu tam bieži vien nav 

- Kvantitatīvo datu dominance pār kvalitatīviem datiem 

 



Riski 
• Skolēni ar zemu mācīšanās motivāciju, 

izvairīšanās motivāciju 

• Neskaidri skolas noteikumi 

• Skolēni, kuriem digitālie mediji nav pieejami 

• Izmantot tehnoloģijas tikai kā uzlabotu papīra 
versiju 

• Interneta pieejamība 

• Skolēni, kuriem nav sociāli emocionālais atbalsts 
ģimenē 

• Skolotāji, kuri ir noguruši 

 

 

 

 



Mūsu uzdevums ir panākt, lai bērni ne tikai 
mācītos, bet GRIBĒTU mācīties. 



Izaicinājumi 

• Kā mācīties skolēniem/pedagogiem? 

• Ko darīt ar tehnoloģijām? 

• Ko darīt ar atmiņas procesiem? 

• Ko darīt ar mājas darbiem?  

• Kā sadarboties ar skolēnu ģimenēm? Visām 

• Kā apkopot datus? Cik daudz? Kuru? Ko ar to 
darīt? 

 



Ko darīsim? 

• Pieņemam, ka mums jāstrādā nākotnei 

• Pieņemam, ka mums ir problēmas izglītības 
sistēmā 

- Un sākam rīkoties: 

- Izvērtējam savas skolas stiprās un vājās puses 

- Attīstām pozitīvo izglītības mārketingu 

- Riskējam un esam radoši. Kā? 

- Lasām normatīvos aktus! 

 

 



Ko tas nozīmē? 

• Mums ir jāmaina skatījums uz izglītību un tam ir 
jābūt revolucionāram 

• Nākotnes darbi būs saistīti ar radošumu, iztēli, 
pieredzi un inovācijām un tas ir tas, ko mums ir 
bērniem jāiemāca 

• Ir viennozīmīgi skaidrs, ka izglītības nākotne ir 
strauju izmaiņu priekšā. Tas nozīmē, ka mums kā 
pedagogiem ir jāpārdomā visi mācīšanas un 
mācīšanās principi, jo nepieciešamība uzglabāt 
atmiņā informāciju, ir zaudējusi savu pozīciju.  



Jautājumi, uz kuriem meklēt atbildes 

 Pedagogu tālākizglītība – Kā? Ko? Kur to izmantot? 

  Klases izkārtojums – Vai tās var transformēt? Kā? 

  Stundu garums/moduļu sistēma – to var pamainīt? 

  Mājas darbi – Cik daudz? Kādus? Ko ar to darīt? 

  Sadarbība ar skolēnu ģimenēm – problēmu risināšanā, 
informēšanā, atbalsta nodrošināšanā. Kā? Ar ko sākt?  

  Sadarbība ar sabiedrību – sociālie mediji 

  Pieredzes apmaiņa – dažāda līmeņa projekti – kādi? Ar 
ko? Kurš? 



Pedagoga darbs 

• Ir skaistākais, ko var darīt! 

• Ir radošs un sniedz lielu gandarījumu! 

• Bez pedagoģiskā darba nav iespējama 
nevienas nozares attīstība! 

 



Lai mums veicas! 


