Rokasgrāmata
2016

Dārgie lasītāji,
skolēni, vecāki un skolotāji no septiņām Eiropas valstīm – Bulgārijas, Portugāles,
Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Čehijas un Latvijas, kuri piedalījās Erasmus+
stratēģiskas partnerības projektā „Efektīva komunikācija – veiksmīga dzīve nākotnē”,
piedalījās aptaujā ar vienu un to pašu jautājumu:

Kā būt labam vecākam?
↑↑↑

Ja jūs vēlaties uzzināt viņu viedokli par šo jautājumu, lasiet mūsu rokasgrāmatu!
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Ievads

Būt vecākam var būt visvērtīgākā un iedvesmojošākā jūsu dzīves pieredze, bet tas
nenozīmē, ka tas ir viegli. Nav nozīmes, cik vecs ir jūsu bērns, jūsu darbs nekad
nebūs pabeigts. Ja vēlaties būt labs vecāks, jums jāzina, kā izdarīt tā, lai bērns justos
novērtēts un mīlēts, kamēr jūs mācat viņam, kas ir pareizi un nepareizi.
Vissvarīgākais ir izveidot vidi, kurā bērns justos droši un varētu augt un attīstīties kā
pārliecināts, neatkarīgs un mīlošs pieaugušais.

3

Bērnu tiesību konvencija (BTK)
Starptautiskā Bērnu tiesību konvencija ir līgums, kurš tika pieņemts Apvienoto Nāciju
Organizācijas (ANO) Ģenerālajā asamblejā 1989. gadā.

Starptautiskā Bērnu tiesību konvencija nosaka, ka katram bērnam ir tiesības uz
ģimeni. Tiesības uz ģimeni dod bērniem iespēju būt saistītiem ar savu vēsturi, un
konvencija nodrošina bērnu aizsardzību no tiesību pārkāpšanas. Bērni, kuri ir šķirti
no ģimenes, viegli var kļūt par vardarbības, ekspluatācijas, diskriminācijas un cita
veida ļaunprātīgas izmantošanas upuriem.
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Kas ir komunikācija?
Komunikā cija ir process, kurā cilvē ki veido un attīsta kontaktus savā starpā . Ģ imenē cilvē ki
tiecas uz tuvu un uzticības pilnu attiecību nodibinā šanu, kas ļautu ģ imenes locekļiem
saprast cits cita jū tas un uzvedību. Atklā ta un godīga komunikā cija rada gaisotni, kura ļauj
ģ imenes locekļiem izpaust savas atšķ irības tā pat, kā mīlestību vienam pret otru. Laba
komunikā cija ģ imenē dod iespē ju vecā kiem un bē rniem apmierinā t savas vajadzības pē c
mīlestības un pieņ emšanas, justies laimīgiem un īstenot savas spē jas un dzīves mē rķ us. Ja
saskarsme ģ imenē ir pozitīva, cilvē ki var bū t efektīvi arī citā s darbībā s ā rpus ģ imenes.

5

Kad mē s runā jam par labu komunikā ciju starp bē rniem un vecā kiem, mē s runā jam par to,
kā dā veidā vecā kiem jā runā un jā izturas pret saviem bē rniem, t.i., par bē rnu audzinā šanas
pieeju. Acīmredzot tas tā ir tā pē c, ka vecā ki ir cilvē ki ar zinā šanā m un dzīves pieredzi, un
viņ iem jā sper pirmais solis pretī savam bē rnam, vecā kiem jā veido kontakts ar bē rnu un
jā rā da pozitīvais piemē rs, kā komunicē t ar citiem cilvē kiem un risinā t dažā dus dzīves
uzdevumus.
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10 labas audzināšanas pamatprincipi
Amerikā ņ u psiholoģ ijas profesors Lourens Steinbergs apkopoja savu pē tījumu rezultā tus
grā matā „10 labas audzinā šanas pamatprincipi” (2005). Šie principi ir vienkā rši un zinā mi,
vadoties pē c tiem bē rna audzinā šanā , vecā ks var justies drošā ks un pā rliecinā tā ks kā
vecā ks, sniedzot saviem bē rniem iespē ju bū t veselīgā kiem un laimīgā kiem.


Tam, ko jū s darā t, ir nozīme



Jū s nevarat bū t pā rā k mīlošs



Iesaistieties jū su bē rna dzīvē



Pielā gojiet savu audzinā šanas stilu jū su bē rnam



Izveidojiet noteikumus



Veiciniet jū su bē rna neatkarību



Esiet konsekventi



Izvairieties no bargas disciplinē šanas



Skaidrojiet savus noteikumus un lē mumus



Audziniet savu bē rnu ar cieņ u
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Kas ir svarīgākais efektīvai komunikācijai starp bērniem un vecākiem?
Vecā kam jā ņ em vē rā bē rna vajadzības, vecumposma un individuā lā s īpatnības, jā izvirza
vienkā rši un skaidri noteikumi un jā bū t konsekventam savā s prasībā s. Vecā kam jā bū t
ieinteresē tam un iesaistītam sava bē rna dzīvē , un tajā pašā laikā jā atrod līdzsvars starp
īstenojamo kontroli un bē rna patstā vību. Vecā kam jā ieklausā s savā bē rnā un jā sniedz
palīdzība, kad bē rnam tā ir vajadzīga. Un droši vien pats svarīgā kais – mīlestība, cieņ a un
pieņ emšana: vecā kiem bū tu jā mīl savs bē rns tā ds, kā ds viņ š ir, neskatoties uz to, ko viņ š ir
vai nav izdarījis. Ja vecā ki veidos pozitīvu komunikā ciju ar saviem bē rniem, tad arī bē rni
atbildē s viņ iem ar to pašu.

Dodiet savam bērnam mīlestību un pieķeršanos
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Vislabā kais, ko jū s varat iedot savam bē rnam, ir mīlestība un pieķ eršanā s. Silts pieskā riens
vai gā dīgs apskā viens var darīt jū su bē rnam zinā mu, cik stipri jū s viņ u mīlat un rū pē jaties
par viņ u. Nevar neņ emt vē rā to, cik svarīgs ir fizisks kontakts jū su bē rnam.
Piedā vā jam vairā kus veidus, kā parā dīt savu mīlestību:


maigs glā sts, iedrošinā šana, atzinība vai tikai smaids var celt jū su bē rna pašapziņ u un
stiprinā t viņ a labsajū tu.



Sakiet savam bē rnam, ka jū s viņ u mīlat, katru dienu, neskatoties uz to, cik dusmīgs jū s
varē tu bū t uz viņ u.



Daudz apskaujiet un dažreiz nobuč ojiet. Dā riet tā , lai bē rns no dzimšanas justos ē rti ar
mīlestības un pieķ eršanā s izpausmē m.
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Mīliet savu bē rnu bez nosacījumiem; nespiediet viņ u bū t tā dam, kā jū s gribat, lai viņ š
varē tu nopelnīt jū su mīlestību. Dariet viņ am zinā mu, ka jū s viņ u mīlat, lai kas arī
notiktu.
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Ko nozīmē „labs vecāks” bērnam?

“Vecāki dod savam bērnam mīlestību,rūpes un laiku”.

“Vecākam jārūpējas par saviem bērniem, jābūt
ieinteresētiem savu bērnu dzīvē un nekad nedrīkstētu
viņus pamest”.

11

Slavējiet savu bērnu


Ja vē laties bū t labs vecā ks, pievē rsiet uzmanību bē rna slavē šanai. Ir svarīgi, lai bē rns
justos drošs, pā rliecinā ts un lepotos ar saviem sasniegumiem. Ja jū s nedosiet savam
bē rnam pā rliecību, kura viņ am ir nepieciešama, lai uzsā ktu patstā vīgu dzīvi, bē rns
nejutīsies iedrošinā ts bū t neatkarīgs un drosmīgs. Kad bē rns dara kaut ko labu, dariet
viņ am zinā mu, ka jū s to pamanījā t un ka jū s lepojaties ar viņ u.



Izveidojiet ieradumu slavē t savu bē rnu vismaz trīsreiz biežā k nekā jū s dodiet viņ am
negatīvu atgriezenisko saiti. Kaut arī tas ir svarīgi pateikt bē rnam, kad viņ š dara kaut ko
nepareizi, ir bū tiski palīdzē t bē rnam veidot pozitīvu pašvē rtē jumu.



Ja jū su bē rns ir pā rā k mazs, lai pilnībā saprastu vā rdus, uzslavē jiet viņ u ar aplausiem
un mīlestības izpausmē m. Iedrošiniet bē rnu visā , ko viņ š dara, sā kot ar naktspodiņ a
lietošanu līdz labu atzīmju saņ emšanai, un tas dos viņ am iespē ju dzīvot laimīgu un
veiksmīgu dzīvi.
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Ko nozīmē „labs vecāks” bērnam?

“Apbalvo tevi par labām lietām, kuras tu izdarīji, un
soda par sliktām”.
“Labs vecāks uzticas saviem bērniem un dod viņiem
cerību. Vecāki palīdz bērniem veidot labu dzīvi ar
neaizmirstamām bērnības atmiņām, dod visu
nepieciešamo bērniem, lai viņi būtu laimīgi un
veiksmīgi”.
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Izvairieties salīdzināt savu bērnu ar citiem, īpaši ar brāļiem un māsām
Katrs bē rns ir individuā ls un unikā ls. Godiniet savu bē rnu atšķ irības un ieaudziniet katrā
bē rnā vē lē šanos nodoties savā m interesē m un sapņ iem. Ja jums tas nesanā ks, bē rnam var
izveidoties mazvē rtības komplekss, var nostiprinā ties doma, ka viņ š nekad nevar bū t
pietiekami labs jū su acīs. Ja jus vē laties palīdzē t savam bē rnam uzlabot savu uzvedību,
runā jiet par mē rķ u sasniegšanu termiņ os, kurus viņ š pats noteiks, tā vietā , lai liktu viņ am
rīkoties tā , kā viņ a mā sa vai kaimiņ š. Tas palīdzē s bē rnam veidot pozitīvu pašvē rtē jumu
mazvē rtības kompleksa vietā .


Bē rnu salīdzinā šana var veicinā t konkurenci starp brā ļiem un mā sā m. Veidojiet mīlošas
attiecības starp jū su bē rniem, bet ne konkurē jošas.



Izvairieties no viena bē rna izcelšanas. Pē tījumi parā da, ka lielā kajai daļai vecā ku ir
mīļā kie bē rni, un lielā kā daļa bē rnu tic, ka viņ i ir mīļā kie bē rni saviem vecā kiem. Ja jū su
bē rni strīdā s, nenostā jieties ne viena pusē , esiet godīgs un neitrā ls.
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Ko nozīmē „labs vecāks” bērnam?

Labs vecāks
… pilda solījumus.
… māca bērnam cienīt sevi un citus.
… mīl, mīl, mīl.
… rūpējas par savu bērnu.

15

Uzklausiet savu bērnu
Ir svarīgi, lai jū su komunikā cija ar bē rnu bū tu abpusē ja. Jū s nevarat tikai ieviest noteikumus
un neuzklausīt bē rnu, kad viņ am ir problē mas. Jums jā bū t spē jīgam izrā dīt savu interesi
bē rnam un iesaistīties viņ a dzīvē . Jums jā rada tā da gaisotne, kura liktu bē rnam saprast, ka
viņ š var atnā kt pie jums ar jebkā du problē mu, lielu vai mazu. Jū s varat atvē lē t laiku
ikdienas sarunai ar savu bē rnu. Tas var bū t laiks pirms gulē tiešanas, pie brokastu galda vai
pa ceļam uz skolu. Sargā jiet šo laiku un nenovē rsiet savu uzmanību telefona pā rbaudei vai
kaut kam citam, kas neattiecas uz sarunu ar jū su bē rnu.


Ja jū su bē rns saka, ka viņ š gribē tu kaut ko pateikt jums, uztveriet to nopietni. Ja ir laiks,
atlieciet visu malā , lai uzmanīgi uzklausītu savu bē rnu, vai arī sarunā jiet laiku, kad jū s
varē siet mierīgi parū nā t. Nenovē rtē jiet bē rna prā ta spē jas par zemu. Bieži vien bē rni
nā k ar atklā smē m vai savu īpašu sajū tu, kad kaut kas ir nepareizi (vai pareizi). Atvē liet
laiku, lai sadzirdē tu viņ u idejas un vīzijas.
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Ko nozīmē „labs vecāks” bērnam?

“Vecāks, kurš vienmēr ir gatavs uzklausīt mūsu
problēmas, runā ar mums”.
“Labi vecāki māca tev, kā labi uzvesties. Viņi rāda
labu piemēru ar savu personīgo uzvedību. Grūtajos
brīžos viņi var pastiept palīdzības roku, lai tu varētu
virzīties uz priekšu”.
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Pavadiet laiku kopā ar savu bērnu
Pavadiet laiku ar katru no saviem bē rniem individuā li. Centieties sadalīt laiku līdzvē rtīgi, ja
jums ir vairā k nē kā viens bē rns.


Uzklausiet un cieniet savu bē rnu un cieniet to, ko viņ š grib darīt ar savu dzīvi. Tomē r
atcerieties, ka jū s esat vecā ks. Bē rnam ir nepieciešamas robežas. Bē rns, kuram ļauj darīt
visu, ko viņ š vē las, un katra viņ a kaprīze tiek izpildīta, pieaugušā dzīvē piedzīvos lielas
grū tības, kad bū s jā ievē ro sabiedrības noteikumi un likumi. Jū s neesat slikts vecā ks
tā pē c, ka neļaujat bē rnam darīt visu, ko viņ š vē las. Jū s varat pateikt „nē ”, bet jums ir
jā paskaidro šī „nē ” iemesls vai jā piedā vā alternatīva. „Tā pē c, ka es tā teicu” – šā ds
skaidrojums neder!



Atvē liet laiku pastaigai uz parku, tematiskiem parkiem, muzejiem vai bibliotē ku atkarībā
no bē rna interesē m.



Sekojiet skolas darbībai. Pildiet mā jas darbus kopā ar bē rnu. Apmeklē jiet skolotā jus
Vē cā ku dienā , lai saprastu, kā jū su bē rnam iet skolā .
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Ko nozīmē „labs vecāks” bērnam?

“Labākais vecāks ir tas, kurš var būt tev labākais
draugs. Tie, kuriem ir tāds vecāks, var saukt sevi par
laimīgajiem“!
“Labs vecāks ir tas, kurš ir maigs, gādīgs, godīgs un mīl
savus bērnus visaugstākajā pakāpē”.

19

Ja vēlaties būt labs audzinātājs, nosakiet saprātīgus noteikumus


Izveidojiet tā dus noteikumus, kuri ir nozīmīgi katram cilvē kam un viņ a laimīgai un
produktīvai dzīvei, bet ne jū su ideā lā s personības priekšzīmīgus noteikumus. Ir svarīgi,
lai jū su ieviestie noteikumi palīdzē tu bē rnam attīstīties un augt bez sajū tas, ka viņ š
nevar spert soli, neizdarot kaut ko nepareizi. Ideā lā variantā , jū su bē rnam jū s jā mīl
vairā k nekā jā baidā s no jū su noteikumiem.



Nosakiet savus noteikumus skaidri un saprotami. Bē rnam labi jā izprot savas uzvedības
sekas. Ja jū s sodat bē rnu, pā rliecinieties, ka viņ š saprot tā iemeslu un savu vainu; ja jū s
nevarat noformulē t iemeslu un kā da ir bē rna vaina, sodīšana nedos to audzinošo
efektu, kuru jū s sagaidat.



Pā rliecinieties, ka jū s ne tikai ieviešat saprā tīgus noteikumus, bet arī panā kat to izpildi ar
saprā tīgiem paņ ē mieniem. Izvairieties no bargas sodīšanas, pā rspīlē tas sodīšanas par
sīkumiem un no bē rna fiziskas sodīšanas un ievainošanas.
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Ko nozīmē „labs vecāks” bērnam?

“Labs vecāks ir enerģisks, jautrs, vesels un spēcīgs”.
“Labs vecāks ir atbildīgs, gudrs, pacietīgs, mierīgs,
taisnīgs, saprotošs”.
“Labs vecāks nekliedz bez iemesla”.
“Labs vecāks nesit bērnus”.
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Kontrolējiet savu garastāvokli, cik ir iespējams
Ir svarīgi bū t mierīgam un saprā tīgam, kad jū s skaidrojiet savus noteikumus bē rnam vai
realizē jiet tos. Jū s vē laties, lai jū su bē rns uztvertu jū s nopietni, nebaidītos no jums un
nedomā tu par jums kā par nestabilu personību. Acīmredzot tas var bū t izaicinā jums jums,
īpaši, ja jū su bē rns slikti uzvedas, bet ja jū s jū tat, ka esat gatavs pacelt balss, paņ emiet
pauzi, atvainojieties vai dariet bē rnam zinā mu, ka jū s esat sarū gtinā ts.


Mums visiem mē dz pasliktinā ties garastā voklis, un dažreiz mē s jū tam, ka zaudē jam
kontroli. Ja jū s pateicā t vai izdarījā t kaut ko, ko jū s nožē lojat, atvainojieties savam
bē rnam, atzīstot savu kļū du. Ja jū s rīkosieties tā dā veidā , parā dot, ka šā da uzvedība ir
normā la, bē rns darīs tā pat.
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Ko nozīmē „labs vecāks” bērnam?

“Mans labs vecāks vienmēr uzklausa mani pacietīgi,
izrāda sapratni, mīl mani, novērtē to, ko es daru, pat
ja tas nav izdarīts perfekti. Viņš nekad nekliedz uz
mani tikai tāpēc, ka ir noguris un dusmīgs, vienmēr
atrod veidu, kā savaldīt sevi. Labs vecāks ir tas, kurš
ir maigs, gādīgs, godīgs un mīl savus bērnus
visaugstākajā pakāpē”.
23

Esiet vienoti ar savu dzīvesbiedru
Ja jums ir vīrs vai sieva, tad ir svarīgi, lai jū su bē rni uztvertu jū s kā vienotu fronti – kā divus
cilvē kus, kuri abi vienlaicīgi pateiks „jā ” vai „nē ”. Ja jū su bē rni domā , ka viņ u mā te vienmē r
saka „jā ” un tē vs – „nē ”, tad viņ i domā , kā viens vecā ks ir „labā ks” vai vieglā k
manipulē jams. Bē rniem jā uztver jū s un jū su vīrs vai sieva kā veselums, un tad jū s
nenonā ksiet sarežģ ītajā situā cijā , kad jū s ar laulā to neesat vienoti par kā du lietu, kas
attiecas uz bē rniem.
Tas nenozīmē , ka jums un jū su dzīvesbiedram jā bū t vienā dā s domā s par visā m situā cijā m,
kas skar bē rnus. Tas nozīmē , ka jums jā sadarbojas, lai risinā tu problē mas, kurā s ir iesaistīti
bē rni. Jums nebū tu jā strīdas bē rnu priekšā . Bē rni mā cā s strīdē ties vienam ar otru, redzot,
kā to dara vecā ki savā starpā . Parā diet saviem bē rniem, ka situā cijā s, kad cilvē kiem ir
atšķ irīgi viedokļi, viņ i var mierīgi apspriest šīs atšķ irības.
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Mani mīļie vecā ki: mamma
un tē tis ir visa mana
pasaule!
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Ko nozīmē „labs vecāks” skolotājam?
Komunikā cija ir divvirzienu ceļš. Vecā ki sagaida, ka skolotā ji mā cīs viņ u bē rnus un vadīs
viņ u mā cīšanos tā , lai bē rni bū tu veiksmīgi. Skolotā ji sagaida, ka vecā ki atbalstīs skolas
noteikumus un skolē nu mā cīšanos arī mā jā s. Kad gaidas ir skaidras un izrunā tas, gan
vecā ki, gan skolotā ji labā k saprot savas lomas vecā ku – skolotā ju attiecībā s.
Vecā kiem un skolotā jiem ir svarīgas lomas, un tā s neaizvieto, bet papildina un pastiprina
viena otru. Ja vecā ki un skolotā ji ir kā partneri, tad viņ u kopīgā s pū les veicinā s mē rķ a
sasniegšanu.
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Kad bē rns un vecā ks jū t skolotā ja atbalstu, un otrā di, tad skolē nam ir lielā ka iespē ja
realizē t savas spē jas un gū t panā kumus. Šā dā situā cijā vinnē visi!

Ko nozīmē „labs vecāks” skolotājam?
Mē s nevaram sagaidīt no skolotā jiem, ka tikai viņ i uzņ emsies atbildību par mū su bē rnu
izglītošanu. Kad vecā ki iesaistā s savu bē rnu skolas dzīvē , viņ u atzīmes, uzvedība un
emocionā lā pašsajū ta uzlabojas.
Skolotā ji ļoti ā tri uzzina, ka viņ u pū les skolē nu izglītošanā bez vecā ku atbalsta var bū t ļoti
ierobežotas. Skolotā jiem ir vajadzīga vecā ku palīdzība. Protams, skolotā ji vē las, lai vecā ki
kontrolē tu savu bē rnu mā jas darbus un palīdzē tu, kad tas ir nepieciešams. Bet visvairā k
skolotā ji grib, lai vecā ki audzinā tu bē rnos cieņ u pret skolotā jiem.
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Un vē l viens labs iemesls: bē rni parasti sasniedz augstā kus rezultā tus skolā , ja viņ u vecā ki
iedrošina viņ us respektē t skolotā ju autoritā ti, un kad bē rni redz, ka vecā ki un skolotā ji ir
vienota komanda, kas darbojas, lai sasniegtu vienu mē rķ i.

Ko nozīmē „labs vecāks” skolotājam?
Ja bē rns jū t, ka viņ a vecā ks neciena skolotā ju, viņ š tiek nostā dīts neveiklā situā cijā , kad
viņ am jā izvē las, kura pusē bū t. Lielā kā daļa bē rnu atrisina šo dilemmu, izvē loties vecā ka
pozīciju. Rezultā tā bē rni mazā k klausā s skolotā jus un mazā k ievē ro viņ u prasības.
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Skolotāji jutīs atbalstu, ja vecāki rīkosies šādi:


izrā diet skolotā jam cieņ u



respektē jiet skolotā ja autoritā ti



nekritizē jiet skolotā ju bē rnam klā tesot



novē rtē jiet skolotā ja darba prasības un ierobežojumus



kontrolē jiet sava bē rna mā jas darbu izpildi (bet nepildiet tos viņ a vietā )
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nesakiet „Man arī nekad nepadevā s matemā tika” – tas dod jū su bē rnam
attaisnojumu, lai necenstos



saprotiet, ka skolotā js nevar sniegt individuā lus norā dījumus un skaidrojumus katram
bē rnam katrā klasē

Skolotāji jutīs atbalstu, ja vecāki rīkosies šādi:


atbalstiet skolotā ju, ja viņ š disciplinē jū su bē rnu



informē jiet skolotā ju par ģ imenes notikumiem, kuri varē tu ietekmē t jū su bē rna
mā cīšanos un tā s rezultā tu



sazinieties ar skolotā ju par jebkurā m problē mā m klasē



nevainojiet skolotā ju par skolas noteikumiem, kuri jums nepatīk
30



mā jas darbs ir domā ts skolē nam, nevis vecā kam, un ja tas patiešā m ir ā rpus bē rna
spē jā m, informē jiet par to skolotā ju



mē ģ iniet izdarīt tā , lai bē rns bū tu labi atpū ties pirms skolas

Skolotāji jutīs atbalstu, ja vecāki rīkosies šādi:


ja jums mā jā s rodas kā das problē mas, informē jiet par to skolotā ju. Ģ imenes
problē mas bieži vien rada bē rnam grū tības arī skolā , mā cībā s. Skolotā js ievē ros
konfidencialitā ti, neizpaužot uzticē to informā ciju, bet tas dos iespē ju skolotā jam
palīdzē t jū su bē rnam atbilstoši situā cijai



piedā vā jiet savu palīdzību skolai, ja jums ir tā da iespē ja, – kļū stiet par daļu no skolas!
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Projekts Erasmus +

No: 2015-1-BG01-KA219-014230_7

“Efektīva komunikācija – veiksmīga dzīve nākotnē”
Iesaistītās skolas
• Jelgavas 6. vidusskola
• OU "Hristo Botev“

Latvija
Bulgārija
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•
•
•
•
•

Agrupamento de Escolas deMontemor-o-Novo
Osnovna Sola Smihel
Zakladni skola Ostrava
Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawla II
Zakladna Škola Bratislava

Portugāle
Slovēnija
Čehija
Polija
Slovākija

33

