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UZVEDĪBAS PROBLĒMAS PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ.  

SENSORĀ UZVEDĪBA 
Plkst. 13.00 – 14.30 (+jautājumi) 

 

Vai zinājāt, ka izmainīts sensorais jutīgums ir viens no galvenajiem uzvedības problēmu 

iemesliem? Un daudzas problēmas var atrisināt, nevis mēģinot mainīt bērnu, bet veicot pavisam 

nelielus pielāgojumus vidē. Pastāstīsim, kā saprast bērna uzvedības izaicinājumus un kā palīdzēt 

bērniem, kuriem ir grūti nosēdēt visu nodarbību pie galda. Kā palīdzēt bērniem, kuriem traucē 

pat nelielas skaņas vai taisni otrādāk – kā palīdzēt, ja bērns runā ļoti skaļi vai taisa lielus 

trokšņus. Kā palīdzēt bērniem, kuri ir ļoti rūpīgi un uzdevumus pilda daudz lēnāk par citiem un 

kā palīdzēt bērniem, kuri tik strauji, ka tos ir grūti strukturēt darbam utt. Būs daudz praktiski 

padomi dažādiem bērniem un dažādām situācijām. 

 

UZVEDĪBAS PROBLĒMAS SKOLĀ. CĒLOŅSAKARĪBU MEKLĒJUMOS 
Plkst. 15.30 – 17.00 (+jautājumi) 

 
Programmas mērķis: Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci un izpratni par 

problēmizraisošas uzvedības cēloņiem, to paredzēšanu, novēršanu un risināšanu.  

Programmas uzdevums:  

 Pilnveidot zināšanas par bērnu ar komunikācijas un uzvedības traucējumiem izglītības 

iestādē;  

 Sekmēt izpratni par problēmizraisošu uzvedību;  

 Veidot prasmi pielietot praktiskas metodes uzvedības problēmu paredzēšanai, novēršanai 

un risināšanai; 

 Palielināt izpratni par vizuālā atbalsta nozīmi.  

KĀ MĀCĪT BĒRNIEM RISINĀT PROBLĒMAS? 
Plkst. 18.00 – 19.30 (+jautājumi) 

 
Ikdienā bērni saskaras ar ļoti daudzām problēmām (reizēm gan pieaugušie kļūdaini mēģina 

viņus pārliecināt, ka tās nemaz nav problēmas). Problēmu risināšanas prasmes noder visu dzīvi, 

un šīs prasmes varam mācīties ar bērniem kopā, pilnveidoties kopā un stiprināt viens otru kopā  

Seminārā daudz darbosimies praktiski, jo nekas nenostiprina problēmu risināšanas prasmes kā 

pozitīva modelēšana. Un daudz jautrības, viegluma un spēlēsanās.  

Apskatīsim šādas tēmas: 

 kā kopīgi izrunāt, kas ir problēma? 

 Kā novērtēt problēmas lielumu un izvēlēties reakcijas spēku? 

 kā mācīties paredzēt problēmas? 

 kā mācīties attīstīt dažādus risinājumus vienai problēmai un izvērtēt tos?  

 kā pieņemt lēmumu? Kā pilnveidot patstāvību? 

 impulsu kontrole un uzvedība problēmsituācijās 

 un citas saistītas tēmas 


