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BĒRNS GŪST PANĀKUMUS 
DZĪVĒ, JA VIŅŠ: 

•Izprot un novērtē sevi atbilstoši 
realitātei; 

•Spēj vadīt/kontrolēt emocijas un 
uzvedību;  

•Spēj efektīvi risināt savstarpējo 
attiecību konfliktus;  

•Spēj rast labus risinājumus ikdienas 
situācijās.  



1. SOCIĀLI-EMOCIONĀLAS 
PRASMES 

•Personisko emocionālo prasmju 
sapratne un attīstīšana.  

•Spēja izvirzīt pozitīvus mērķus un 
spēja darboties, lai tos sasniegtu.  

•Spēja rūpēties par citiem un sniegt 
mierinājumu.  



2. SOCIĀLI-EMOCIONĀLAS 
PRASMES 

•Pozitīvu attiecību izveide ar citiem un 
spēja šīs attiecības saglabāt. 

• Adekvāta savstarpējo attiecību 
situāciju vadība.  

•Spēja atbildīgi risināt problēmas.   



BĒRNI: 

•Viņiem nepiemīt sociāli-emocionālas 
prasmes; 

•Meklē drošu, stabilu pieaugušo (kas spēj 
noteikt robežas); 

•Dzīvo nestabilā sabiedrībā, kur nav skaidru 
noteikumu un vērtību;  

•Ir zinātkāri, aktīvi un spēj viegli integrēt 
jaunas prasmes;  

•Izmantos prasmes visu turpmāko dzīvi.  



VECĀKIEM: 

•Nav laika; 

•Nav sapratnes par savu un skolotāju 
atbildību;  

•Nav īpašu zināšanu;  

•Ir negatīvas emocijas: apjukums, 
dusmas un skumjas.  



SKOLOTĀJI: 

•Nezin, kā sadarboties ar aktīviem un 
dusmīgiem bērniem un viņu vecākiem;  

•Viņiem nav īpašu zināšanu un noteiktas 
metodikas;  

•Ir darbu un emocionāla stresa 
nogurdināti;  

•Ir apjukuši, dusmīgi un skumji.  



MĒRĶI: 

•Paaugstināt izpratni par to, kā destruktīva 
uzvedība ietekmē bērnu panākumus nākotnē;  
•Ieviest efektīvas agrās brīdināšanas un intervences 
stratēģijas; 
•Veicināt nevardarbīgas bērnu savstarpējās 
attiecības un uzvedību, un 
•nevardarbīgu attieksmi pret bērniem;  
•Veicināt sociāli-emocionālu mācīšanos visā skolas 
kopienā. 

 

 



Pilnveidot profesionāļu - skolotāju un psihologu - praktiskās 
prasmes.  

Attīstīt bērnu sociāli-emocionālās prasmes. 

•Pilnvarot skolas kopienu risināt bērnu destruktīvu uzvedību, 
izmantojot vienkāršu rīku.  

MĒRĶI: 







OTRĀ SOĻA MĀCĪBAS 

•Dalībnieki: sākumskolas skolotāji 

•Uzdevums: iestrādāt agresīvas 
uzvedības nepieļaušanu sākumskolas 
dienaskārtībā  

•Apmācības:24 stundas  



•Noskaidrot, kāda ir skolotāju attieksme 
pret destruktīvu uzvedību un mainīt to;  

•Sniegt rīku, kā mācīt bērniem empātiju, 
dusmu vadību, impulsu kontroli un kā risināt 
problēmas sociāli pieņemamos veidos;  

•Radīt izpratni par pozitīvo lomu modeļa 
ietekmi.  

 

OTRĀ SOĻA MACĪBU 
GALVENIE JAUTĀJUMI   



OTRAIS SOLIS 

1. klase 

 30-35 minūtes mācību stundā, 22 mācību 
stundas 

2. klase 

  30-35 minūtes mācību stundā, 17 mācību 
stundas 

3. klase 

  30-35 minūtes mācību stundā, 15 mācību stundas 

4. klase 
 30-35 minūtes mācību stundā, 22 mācību 
stundas 

 

 





OTRAIS SOLIS – TAGAD 
LIETUVĀ 

•Visā valstī. 

•Dažādas skolas un klases.  

•> 1200 apmācītu skolotāju. 

•> 350 skolas, kas izmanto šo metodi. 

•Apmācīti un pastāvīgi uzraudzīti 20 
mūsu programmas konsultanti. 



ATGRIEZENISKĀ SAITE  

•No skolotājiem. 

•No vecākiem.  

•No speciālistiem. 

•No bērniem.  



KĀPĒC OTRĀ SOĻA METODE 
IR LABA? 
•Iespējams sākt ar vienu motivētu personu. 
•Sasniegs visus bērnus klasē.  
•Ļoti labi strukturēta, organizēta 
programma.  
•Ilgst visu sākumskolas laiku (1.-4.klase). 
•Ļoti interesanta visiem dalībniekiem: 
bērniem un skolotājiem. 
•Ikviens iegūst prasmes: bērni, skolotāji, 
vecāki.  

 



Beigas 

Bērnu atbalsta centrs,  
Viļņa, Lietuva,  

pvc@pvc.lt; 
antraszingsnis@pvc.lt;  

zydre@pvc.lt 
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