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• Jaunākais ANO pētījums par bērnu situāciju Latvijā atklāj, ka ar 

vardarbību skolās sastopas gandrīz puse skolēnu - 46% bērnu.

• Arī pasaulē pētījumi apliecina, ka 15 – 25% skolēnu regulāri ciešs no 

mobinga; 15 – 20% apliecina, ka paši aizskar citus. ( Nansels,2001; 

Meltons, 1998; Geffners, Lorings & Jangs, 2001) 

• Vairāk kā 70% skolēnu vecumā no 8 – 11 gadiem atzinuši, ka 

izsmiešana un mobings notiek viņu skolās (Kaisers & Nikeldons 2001) 

• 40% mobinga upuri pamatskolā un 60% upuri vidusskolā atklāj, ka 

skolotāji mobinga risināšanā iesaistās «šad un tad» vai «gandrīz 

nekad» (Peplers, Čaraks & Zīglers 1995) 

• 25% skolotāju nesaskata mobingā neko sliktu un līdz ar to iejaucas tikai 

4% mobinga gadījumu. ( Kons & Kanters, 2003) 

• Vairāk kā 60% skolēnu uzskata, ka pieaugušo iejaukšanās nav efektīva 

un tikai veicinās pāridarījumus ( Banks, 1997; Kons&Kanters, 2003) 



• Programma pusaudžiem “Drosme draudzēties”;

• Džimbas drošības programmas ietvaros īsteno stundiņu pirmsskolas

un sākumskolas bērniem par iecietību un draudzību.

• Programma «Lielās dzīves skola».

Ko Dardedze dara mobinga risku 

mazināšanai? 



• Veicināt labvēlīgas un iecietīgas vides veidošanos jau bērnudārzā
un sākumskolā – vietā, kur bērns pirmo reizi nonāk grupā un sāk
veidot attiecību modeļus tajā.

• Piedāvāt sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem metodisko
materiālu mobinga risku novēršanai – Lielās dzīves skola.

• Tas ir 7 nodarbību cikls, kas paredzēts bērniem vecumā no četriem
līdz astoņiem gadiem.

Lielās dzīves skola 



Kā tapa programma? 

Glābiet bērnus, Rumānija

Glābiet bērnus, Dānija

Boloņas Universitāte, Itālija

Seviļas Universitāte, Spānija

Sauthemtonas Universitāte, 

Lielbritānija

Centrs Dardedze, Latvija

Bērnu atbalsta centrs, Lietuva

Firm Havia, Zviedrija

Valsts izglītības satura centrs, Latvija



Darba grupas uzdevumi 

10 pirmsskolas un sākumskolas pedagogi no visas latvijas. 
Programmā piedalījās bērni vecumā no 3 – 9 gadiem. 

- Piedalīties apmācībās.

- Piedalīties pētījumā.  

- Izmēģināt programmu savā darba vietā.

- Sniegt atgriezenisko saiti. 







Programmas pilotēšana



Sniegt atgriezenisko saiti 



Sniegt atgriezenisko saiti 



Rezultāts 

- Izstrādāta un pilotēta programma 

- Programmas «Lielās dzīves skola» 

metodiskais materiāls. 

- Reiņa Pētersona ilustrācijas 

- Video par to, kā atšķirt mobingu no 

konflikta. 

- Apmācīti un ar materiāliem nodrošināti 50 

pirmsskolas un sākumskolas pedagogi. 





Kā kļūt par programmas īstenotāju? 

• Programmu īsteno pedagogs savā klasē vai grupiņā. 

• Pedagogam ir jāiziet apmācības Centrā Dardedze un jāsaņem 
apliecība, kas ļauj īstenot programmu «Lielās dzīves skola». 

• Jāvienojas ar iestādes vadību par programmas realizēšanu 
darbā ar bērniem 

• Jāinformē bērnu vecāki par programmas saturu un programmas 
gaitu. 



Finansētāji

- Nordplus Horizontal “Gudri bērni – droši bērni”

- Eiropas komisijas DAPHNE programmas projekts “Šķēršļi 
pārvērsti iespējās:  Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu 
sociālo prasmju pilnveidošana vienaudžu savstarpējās 
vardarbības risku mazināšanai ”

- Sociālā Integrācijas Fonda līdzfinansējuma programma. 
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