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Lomas ģimenē

• Sadzīviski praktiskā

• Emocionālā iesaiste

• Bērna audzināšana



Tradicionāla/transfromatīva 
ģimene

• Ģimenes struktūra

• Lomu sadalījums

• Savstarpējās attiecības

• Bērnu audzināšanas process



Tradicionālais raksturojums

• Autoritāra pieeja

• Mācīšanās no vecākiem

• Māte kā galvenā audzinātāja un aprūpētāja

• Dominantas tēva varas pozīcijas 
mājsaimniecība

• Tēvs galvenais pelnītājs

• Paklausība kā galvenais audzināšanas 
kvalitātes un vecāku pedagoģiskās 
kompetences rādītājs



Transformatīvais

• Autoritatīva 

• Līdzvērtīga abu vecāku pedagoģiskā partnerība

• Līdzvērtīgs pienākumu, uzvedības un 
atbildības dalījums

• Duāli ienākumi

• Savstarpēja cieņa un mācīšanās

• Nepārtraukta pašrefleksija un mācīšanās



Tēva loma un steriotipi

• Dzimumu līdztiesība

• Patriarhāla sabiedrības kultūra

• Mēdiju ietekme



Tēva loma ģimenē

• Klasiskā izpratne

– Patriarhālais princips

• Jaunā izpratne

– Līdzvērtības princips



Praktiski sadzīviskais tēvs

• Audzināšanas mērķis – paklausība

• Finanses, disciplīna un aizsardzība

• Distancas attiecības ar ģimenes locekļiem



Pieaugošas iesaistes tēvs

• Mērķis – bērna patstāvība

• Ģimenē netiek realizēta konsekvence un 
mērķtiecība



Līdzvērtīgas sadarbības tēvs

• Mērķis – sadarbība ģimenē

• Izpratne par līdzvērtību, savstarpējo saistību

• Atbildību dala proprcionāli



“Ideāls” tēvs

• Dzimumsteriotipisks priekštats

• Tēvs kā līdzvērtīgs vecāks



“Iedāla” tēva funkcijas

• Draugs

• Aprūpētājs

• Dzīvesbiedrs

• Spēļu partneris, skolotājs

• Padomdevējs

• Aizsargs, nodrošinātājs

• Lomu modelis un paraugs



Bērnu ieguvumi

• Sociālās prasmes

• Attiecību modeļi ar vienaudžiem

• Konfliktu risināšanas prasmes

• Fiziskā attīstība

• Dzimumdiferencēšanās

• Mācīšanās process



Tēva iesaistīšanās skolā

• Vecāku sapulces

• Ģimenes klases vakaru

• Darbs ar atbalsta komandu

• Mācību stundu vadīšana

• Līdzdarbošanās skolas fiziskās vides veidošanā

• Aktivitāšu, interešu pulciņu vadīšana



Tēvu atbalsta grupas

• Programma “Tēvi ir svarīgi”

• 6 nodarbību cikls

• Topopšie tēvi, tēvi, kam ir bērni līdz 5 gadu 
vecumam



Tēvu atbalsta grupas

• Tēva vajadzības un ietekme bērna dzīvē

• Tēva loma, gaidot bērniņu

• Kā rūpēties par sevi un partneri

• Pasaule bērna acīm

• Pozitīva disciplinēšana

• Būt tētim, kas ir svarīgi
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