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IO3 gala atskaite 

Anotācija 

IO3 atskaiti izstrādāja Include, SPKP IO3 koordinators, lai to iztulkotu partnervalstu 

oficiālajās valodās. Tas ir īss rokasgrāmatas, uz pierādījumiem balstītu vadlīniju un ieteikumu 

satura izklāsts, kuru visi partneri ir uzrakstījuši pēc apmācības kursa par vecāku atbalstu 

ģimenēs ar bērniem ar uzvedības traucējumiem, kas tika izstrādāts un īstenots, lai 

paplašinātu sociālo un speciālo pedagogu kompetences. 

Ievads 

SPKP projekts sociālajiem pedagogiem nodrošina kompetences, kas nepieciešamas vecāku 
apmācības kursu izstrādei un vadīšanai tiešsaistē. Tas realizē novatorisku vecāku apmācības 
programmu vecākiem ar bērniem ar uzvedības traucējumiem, lai paplašinātu un attīstītu 
esošās sociālo pedagogu un atbalsta personāla kompetences un prasmes. 
IO3 atskaite ietver īsu izklāstu par: 
 

I. rokasgrāmatu: teorētiskiem jautājumiem par vecāku zinātni, īpaši ģimenēm ar bērniem ar 

uzvedības traucējumiem 

II. uz pierādījumiem balstītām vadlīnijām vecāku apmācības programmu izstrādei, ieviešanai 

un vadīšanai 

III. ieteikumiem, kas risina visus jautājumus, kas saistīti ar apmācības kursa paraugpraksi 

vecākiem ar bērniem ar uzvedības traucējumiem 

 

Rokasgrāmata 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 

Rokasgrāmatas atskaite ietver starptautisko partneru izstrādāto nodaļu aprakstu, lai sniegtu 

sīkāku informāciju par teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem vecāku apmācības 

nepieciešamības jomā. 

Tiek ziņots, ka vecākiem, kuriem ir bērni ar invaliditāti, ir fiziskas un psiholoģiskas grūtības, 

kas saistītas ar bērnu aprūpi. Bērniem ar uzvedības traucējumiem var būt dažādas grūtības 

sociālās pielāgošanās un/vai sociālās komunikācijas un sociālo attiecību jomā. Šīm grūtībām 



 

 

var būt daudzveidīga izpausmju forma, sākot ar agresīvu uzvedību un asu psihomotorisku 

uzbudinājumu līdz apātijai. Nelabvēlīga ģimene, nepietiekama audzināšanas prakse, slikti 

sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi varētu būt vainojami uzvedības problēmu rašanās 

procesā. Uzvedības grūtības var būt intelektuālo, attīstības vai citu traucējumu izpausmju 

sekundārā ietekme. Uzvedības traucējumiem var būt būtiska negatīva ietekme uz indivīdu un 

ģimeni, ietekmējot viņu dzīves kvalitāti un visu sabiedrību. Atsevišķi vecāku apmācības 

jautājumi ir īsumā izklāstīti tālāk tekstā. 

1. nodaļa. Vecāku apmācības pamatā esošie teorētiskie jēdzieni  

Friuli - Venēcijas Džūlijas ekoinstitūts, Itālija 

Šajā nodaļā ir izklāstīti galvenie vecāku apmācības teorētiskie jēdzieni. 

Vecāku apmācībai būtībā ir četras sastāvdaļas: 

 tiek novērtētas vecāku problēmas; 

 vecākiem tiek mācītas jaunas prasmes; 

 prasmes tiek pielietotas kopā ar bērniem; 

 vecāki saņem atgriezenisko saiti par šo pielietojumu. 

Dažām no iepriekšminētajām intervencēm ir plašāki mērķi un darbības, un tās ietver 

elementus, kas pārsniedz vecāku apmācību robežas, piemēram, multisistēmiskā terapija 

(Burchard, Bruns, & Burchard, 2002; Henggeler et al., 2003) un piesardzīga audzināšana 

(Duncan, Coatsworth & Greenberg, 2009; Meppelink, R., de Bruin, E. I., Wanders-Mulder, 

FVennik & Bögels, 2016), turpretī citās programmās nav iekļauti visi primārie komponenti. 

Pēdējo gadu desmitu laikā, reaģējot uz lielo bērnu ar uzvedības traucējumiem skaitu un 

profesionāla personāla trūkumu, arvien lielāks uzsvars tiek likts uz vecāku kā savu bērnu 

terapeitu apmācību. Pirmās vecāku apmācības programmas ir balstītas uz individuālu 

terapiju, un tajās ir ietvertas tiešās atgriezeniskās saites metodes, piemēram, dzīva 

modelēšana, lomu spēle un uzvedības mēģinājumi. Tomēr šīs individualizētās programmas ir 

dārgas, laikietilpīgas un nespēj apmierināt pieaugošās prasības. Pēdējā laikā daudzas vecāku 

apmācības programmas ir balstītas uz līdzdalības pieeju, turklāt tiešsaistes tehnoloģijas tiek 

izmantotas, lai atbalstītu vecāku apmācības intervenci (Breitenstein, Gross & Christophersen, 

2014). Tālāk mēs pievērsīsimies izglītības pieejām, kuras var izmantot, veidojot vecāku 

apmācības programmas. Atbilstošas izglītības pieejas ir tiešām nepieciešamas, lai īstenotu 

efektīvu vecāku apmācības intervenci. Šajā perspektīvā ir jāatceras, ka, lai arī izglītošanās 

parasti sastāv no mācīšanas un mācīšanās, faktiski tās ir savstarpēji saistītas darbības. 

Izglītojamie nav pasīvi skolotāju piedāvātā saņēmēji, un skolotāji nav neitrāli atkārtotāji 

(Seufert, 2003). 

 
2. nodaļa. Komunikācija  

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija 

„Komunikācija ar vecākiem” aptver vecāku zinātnes aktuālākos jautājumus, galveno 

uzmanību pievēršot komunikācijai. Tematus diskusijām izvēlas pēc vecāku visvairāk 

uzdotajiem jautājumiem par vecāku integrētajām lomām, komunikāciju starp vecākiem un 

bērniem, komunikācijas īpatnībām digitālajā laikmetā; tie tiek kontekstualizēti ar 

pašreizējiem sociālajiem procesiem un vajadzībām. Rakstus un klipus ieteicams ņemt vērā un 

apspriest. Kurss sastāv no ieteiktām un izvēles aktivitātēm, kā arī testiem vecāku 



 

 

pašnovērtējumam par viņu komunikācijas prasmēm, konfliktu risināšanu un pārdomām par 

kursa saturu. Vecāku izvēlei tiek piedāvāts plašs literatūras klāsts. 

 

3. nodaļa. Emocionālās un sociālās prasmes 

Ribera Alta pašvaldību apvienība, Spānija 

 

Nodaļa sākas ar ievadu, kurā izskaidrota emocionālās mijiedarbības un ģimenes iziršanas 

galvenā ideju. Sesijas koncepcija atspoguļo vecāku pedagogu īpašību sasniegšanu, kas ir 

piemērotas sociālo prasmju attīstīšanai, balstoties uz emocionālo mijiedarbību, kā arī 

prasmēm, kas balstītas uz mācīšanos pārvaldīt ģimenes iziršanas situācijas uz komunikācijas 

fona kā cilvēka individuālās attīstības pamata. Šajā nodaļā ir izskaidrotas vecāku apmācības 

terminu definīcijas. Pirmais termins ir „Mijiedarbība”, kas apzīmē trīs darbību grupas vai 

komunikācijas prasmju vai kompetenču attīstības posmus: (a) darbības, kas saistītas ar aktīvo 

klausīšanos; dalībniekiem ir jāsazinās, attīstot šo prasmi, jāpārrunā un jāsaprot (tās ir 

veiksmīgas komunikācijas komponentes, tomēr šādas nodarbības reti apmeklē un iekļauj 

vecāku izglītības programmās); (b) darbības, kuru mērķis ir novērtēt un uzlabot 

komunikācijas prasmes attiecībā uz emocionālo inteliģenci; (c) darbības, kas attīsta prasmes, 

lai iemācītos normalizēt sajūtu, kad vecāki pārdzīvo nevēlamas emocijas. Šajā nodaļā ir 

iekļautas arī aktivitātes un praktiski jautājumi sociālajiem pedagogiem un vecākiem. 

 

4. nodaļa. Dzīves kvalitāte un vecāku pašaprūpe 

Starpnozaru speciālās un starpkultūru izglītības tīkls „Include”, Grieķija 

 

Šajā nodaļā ir izklāstīti teorētiski dzīves kvalitātes ietekmes modeļi ģimenēm ar bērniem ar 

uzvedības traucējumiem, vērtēšanas metodes, lai izprastu un novērtētu vecāku vajadzības 

un dzīves kvalitāti, kā arī piemērotas metodes, lai atbalstītu ģimenes, uzlabotu viņu dzīves 

kvalitāti un motivētu parūpēties par sevi. 

Šie teorētiskie un praktiskie jautājumi tiek prezentēti paralēli praktiskajiem jautājumiem 

sociālajiem pedagogiem un skolu konsultantiem, lai attīstītu īpašas prasmes un iemācītos 

izmantot konkrētus rīkus un metodes efektīvam atbalstam ģimenēs ar bērniem ar uzvedības 

traucējumiem. 

 

5. nodaļa. Komunikācija ar citiem vecākiem 

Januša Korčaka Pedagoģiskā universitāte Varšavā, Polija 

Vecākiem kā pieaugušajiem izglītojamajiem parasti ir jāzina, kāpēc viņiem nepieciešamas 

īpašas zināšanas, pirms viņi nolemj kaut ko mācīties. Pirmkārt, viņi pievērš uzmanību mācību 

satura praktiskai izmantošanai un īstenošanai. Viņi ļoti reti izvēlas nevajadzīgus kursus. 

Vecāki īpašu uzsvaru liek uz saviem lēmumiem un pašmācību, par kuru arī jūtas atbildīgi. Kā 

pieaugušie izglītojamie viņi negaida, ka tiks piedāvāti padomi vai jebkādi mājieni, ko skolotāji 

sniedz skolēniem. Vecāku motivāciju apgūt jaunas zināšanas, kas veicina prasmes un 

kompetences, nosaka vēlamais mērķis pārvarēt reālās dzīves grūtības vai problēmas. Viņu 

motivāciju var saistīt arī ar pašapziņas izjūtu. Tiek parādīta vecāku sadarbība, ņemot vērā 



 

 

pieprasītās prasmes, sociāli emocionālo mācīšanos un emocionālo inteliģenci, pielietojot 

audzināšanas prasmes, labās prakses komunikācijā un sadarbībā ar citiem vecākiem. 

 
6. nodaļa. Stresa mazināšana 
Januša Korčaka Pedagoģiskā universitāte Varšavā, Polija 
 
COVID pandēmijas kontekstā vēl vairāk var novērot gadījumus, kad ģimenes saskaras ar 

stresa situācijām. Pārvarēt visa veidu stresu var būt smags izaicinājums, jo īpaši ģimenēm ar 

bērniem ar uzvedības traucējumiem vai īpašām vajadzībām. Nav šaubu, ka mūsdienās dzīve 

ir saspringta. Stress parasti ir saistīts ar darba saistībām, finansiālajām saistībām, attiecību 

barjerām, un bioloģisko vajadzību apmierināšanu. Daudziem pieaugušajiem papildus spēcīgs 

stresa avots parādās, kad viņi kļūst par vecākiem. Mazu bērnu ar novēlošanos attīstībā 

vecākiem ir līdzīgs ikdienas grūtību un problēmu līmenis, salīdzinot ar vecākiem, kuru bērni 

attīstās normāli. Tomēr var novērot lielāku vecāku stresu attiecībā uz bērna ietekmi uz 

ģimeni. Invaliditātes specifiskie stresi ir jānošķir no biežāk sastopamajiem stresa apstākļiem, 

ar kuriem saskaras visas ģimenes. Apmācības tēmā „Stresa mazināšana" dalībniekiem tiek 

piedāvāta šāda galvenā satura struktūra: a) stresa dinamika vecāku un bērnu attiecībās, b) 

vecāku stress un emocionāls atbalsts vecākiem ar bērniem ar intelektuālās attīstības 

traucējumiem, c) uz stiprajām pusēm balstīta audzināšana ar bērnu stresa un pārvarēšanas 

pieejām. 

 

Uz pierādījumiem balstītas vadlīnijas 

Starpnozaru speciālās un starpkultūru izglītības tīkls „Include”, Grieķija 

 
Neskatoties uz daudzajiem vecāku apmācības kursu piemēriem un daudzveidību (skatīt 

daudzveidīgos sociālā koučinga piedāvājumus), nav pieejamas uz pierādījumiem balstītas 

vadlīnijas vecāku tiešsaistes apmācības programmu izstrādei, ieviešanai un vadīšanai 

vecākiem ar bērniem ar uzvedības traucējumiem, turklāt vecāku apmācības metodes 

studenti nav plaši pētījuši sociālās pedagoģijas un sociālo darbinieku studiju programmās. 

SPKP projekts nodrošināja sociālajiem pedagogiem kompetences, kas nepieciešamas vecāku 

apmācības kursu izstrādei un vadīšanai tiešsaistē. Tas īstenoja novatorisku vecāku apmācības 

programmu vecākiem ar bērniem ar uzvedības traucējumiem, lai paplašinātu un attīstītu 

pašreizējo sociālo pedagogu un atbalsta personāla kompetences un prasmes. 

SPKP projektam bija divi galvenie sagaidāmie rezultāti: izveidot uz pierādījumiem balstītas 

vadlīnijas vecāku apmācības programmu izstrādei, ieviešanai un vadīšanai, kā arī izstrādāt 

2.0 izglītības programmu, kas risina visus ar vecāku apmācību saistītos teorētiskos un 

praktiskos jautājumus un ietver apmācības kursu vecākiem ar bērniem ar uzvedības 

traucējumiem. 

Apmācības kurss bija uz pierādījumiem balstītu vadlīniju pielietošana, jo SPKP projektā 

paredzēts, ka izglītojamie izmantos vadlīnijas, lai izstrādātu, īstenotu un vadītu vecāku 

apmācības kursu noteiktai vecāku grupai (vecākiem ar bērniem ar uzvedības traucējumiem) 



 

 

ekspertu, piemēram, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu, psihologu, sociālo antropologu 

un sociālo mediju ekspertu, uzraudzībā. 

SPKP apmācības pieeja koncentrējās uz mācību metodēm, kā arī uz tiešām un netiešām 

mācību stratēģijām un saistīto praksi. Netiešo mācību stratēģiju mērķis bija palielināt vecāku 

sociālo atsaucību. Izglītojamo sagatavošana sastāvēja no didaktiskas un praktiskas 

apmācības, izmantojot vecāku apmācības paņēmienus. 

 

Ieteikumi 

Ribera Alta pašvaldību apvienība, Spānija 

Ieteikumi ir apkopoti pēc visu partneru SPKP apmācības programmas īstenošanā gūtās 

pieredzes un uz pierādījumiem balstītu vadlīniju izstrādes rezultātā. 

Lai arī SPKP apmācības kursā ietilpst konkrētas mācību vienības, kas kopīgas visiem 

partneriem, īstenošana katrā valstī tika diferencēta atbilstoši valsts un dalībnieku 

vajadzībām. Konkrēti ieteikumi par saturu un metodiku ir sniegti tālāk tekstā: 

Ieteikumi par mācību metodoloģiju 

 Visi partneri iesaka līdzdalības mācību metodes. Mijiedarbības izveidošana 

tiešsaistes vidē starp izglītotāju un dalībniekiem. Atbalstoša pieeja, bez 

aizspriedumiem  

 Izglītotāju iejūtība, atzinība, cieņa, lielāka empātija un saprotoša attieksme pret 

apmācāmajiem 

 Izmantotais dialogs balstījās uz Sokrāta modeli 

 Apmācāmo iedrošināšana piedalīties pieredzes vingrinājumos 

 Tiešsaistes vides izveide, kur notiktu mijiedarbība starp izglītotāju un dalībniekiem. 

Apmācības dalībnieku mudināšana izveidot savus pierakstus par praktiskajiem 

vingrinājumiem vai risinājumiem (emuāru veidošana, vlogošana utt.) 

 Gaidāmo rezultātu novērtēšana un mērīšana jāievieš pirms kursa sākuma 

 Elastība apmācību režīmā 

 Novērtēšanas rīki Google veidlapās 

Ieteikumi par apmācības kursa saturu 

 ESEC apmācības kursā ieteicams koncentrēties uz attieksmes maiņu 

 Partneru ieteikumi liecina, ka apmācības kurss ir jāpielāgo dalībnieku vajadzībām, lai 

tas būtu efektīvs un noderīgs. Jāpievērš uzmanība elastībai mācību kursa saturā 

katrā valstī. Lai apmācības programma būtu efektīva, jāiekļauj īpašas mācību 

vienības atbilstoši katras valsts vecāku un pedagogu izglītības vajadzībām 

 Mācību moduļu sadalījums pa tiem, kurus mācīs tieši, un tiem, kas tiks ieteikti 

individuālam darbam 

 Izglītojošais materiāls PowerPoint prezentāciju veidā pēc kursa noderēja zināšanu 

atsvaidzināšanai 



 

 

   Tiešsaistes mācībās izmantotie termini, valoda un piemēri dažreiz bija pārāk 

analītiski un akadēmiski, tāpēc tiešsaistes materiālus nebija viegli izmantot. 

Ieteicams vienkāršot vienības, izmantot mazāk zinātnisku stilu. Tas palīdzētu apgūt 

prasmes praktiskai izmantošanai problēmsituācijās. 

 

SPKP Erasmus + apmācības kursu vecākiem ar bērniem ar uzvedības traucējumiem pozitīvi 

novērtēja visi partnervalstu dalībnieki (sociālie un speciālie pedagogi) un ieinteresētās 

personas. 


