
ESI atbalstošs,
NEVIS vardarbīgs! 
Pozitīva audzināšana
laimīgiem bērniem!

Projekta nr. JUST/2010/DAP3/AG/1059-30-CE-0396518/00-42. Ar Eiropas Savienības
Daphne III programmas finansiālu atbalstu. Šis materiāls atspoguļo vienīgi autoru viedokli,

un Eiropas Komisija nevar nest atbildību par jebkādu tajā iekļautās informācijas izmantošanu.

"ESI atbalstošs, NEVIS vardarbīgs! Pozitīva audzināšana laimīgiem 
bērniem!" ir ES finansēts projekts Daphne III programmas ietvaros. 

Projekta mērķis ir veicināt izpratni par fizisku un emocionāli 
pazemojošu sodu negatīvo ietekmi uz bērniem, kā arī veicināt pozitīvu 
un nevardarbīgu audzināšanu visās vidēs (mājās, skolā vai jebkurā citā 
institucionālā vidē).

Svarīgākais projekta rezultāts ir jauna apmācību programma 
vecākiem, kas veicina pozitīvu un nevardarbīgu bērnu audzināšanu, 
kuras pamatā ir stresa un dusmu kontrolēšana un bērnu attieksmju, 
sasniegumu un spēju identificēšana un atbalstīšana.

Projekta ietvaros tiks arī izstrādātas vairākas publikācijas vecākiem, 
skolotājiem un profesionāļiem, kas strādā ar bērniem. Tās būs 
pieejamas projekta mājaslapā: http://www.srep.ro/besupportive.



Pozitīva audzināšana

Būt vecākam, bez šaubām, ir lieliski un tā ir 
gandarījuma piepildīta pieredze, tomēr 
reizēm tas var būt arī izaicinoši.    

Lielākā daļa vecāku ir nonākuši situācijā, kad 
nepieciešama palīdzība, ne tikai stresa un 
dusmu vadīšanā, bet arī ikdienas lēmumu 
pieņemšanā. 

Pozitīva audzināšana ir tāda vecāku 
izturēšanās, kas respektē bērnu labākās 
intereses un tiesības saskaņā ar ANO Bērnu 
tiesību konvenciju, - konvenciju, kas ņem 
vērā arī vecāku vajadzības un resursus. 
Pozitīvs vecāks audzina, iedrošina, sniedz 
padomus un atzīst bērnu kā indivīdu ar 
savām tiesībām. 

Pozitīva audzināšana nav visatļaujoša 
audzināšana: tā nosprauž robežas, kas 
bērniem palīdz attīstīt viņu potenciālu pilnībā.  

Pozitīva audzināšana respektē bērnu 
tiesības un nodrošina bērna augšanai 
nevardarbīgu vidi.

Projekta mājaslapa:
www.srep.ro/besupportive

Projekta partneri:

Vai esi 6-14 gadus veca bērna vecāks? 

Nodibinājums „Centrs Dardedze” aicina vecākus uz 
apmācību un atbalsta programmu. Šī programma palīdzēs 
vecākiem labāk izprast bērna uzvedību, sniedz ieteikumus, kā 
pārvarēt dažādas grūtības bērna audzināšanā, veicināt bērna 
attīstību un vienkārši būt labākiem vecākiem.

Apmācību nodarbību tēmas:
Ķermeņa attīstība 
Bērna sociālo prasmju attīstība
Bērna emocionālā attīstība 
Bērna pašvērtējuma attīstība 
Pozitīva disciplinēšana
Mācīšanās un ar to saistītie jautājumi

Tiksimies reizi nedēļā, trešdienu vakaros, plkst.18:00. 
Nodarbībās piedalās tikai vecāki. Nodarbību ilgums – 2,5 
stundas. 

Nodarbības ir bezmaksas.

Nodarbību norises vieta – nodibinājums „Centrs Dardedze”, 
Rīgā, Cieceres ielā 3a.

Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 29119741 
(Daina) vai uz e-pastu - daina.dziluma@gmail.com
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