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Laila Avotiņa
Analizējot starptautisko salīdzinošo izglī-

tības pētījumu rezultātus, izglītības pētnieki 
ir konstatējuši, ka 4. klasē zēniem salīdzinā-
jumā ar meitenēm ir daudz vājākas tekstiz-
pratības prasmes. Tas nozīmē, ka puiši šajā 
vecumā nepietiekami izmanto savu poten-
ciālu uztvert, saprast, analizēt, vērtēt un iz-
mantot dažādu veidu un sarežģītības tekstus, 
lai iegūtu informāciju, izdarītu secinājumus, 
interpretētu un novērtētu teksta saturu gan 
no mākslinieciskā, gan informatīvā aspekta. 
Elhonons Goldbergs (Elkhonon Goldberg), 
viens no galvenajiem pasaules neirozinātņu 
pētniekiem, raksta, ka no smadzeņu fiziolo-
ģijas viedokļa cita starpā arī rakstīta teksta 
uztveršana ir smadzenēm nepieciešamie fi-
ziskie vingrinājumi, jo smadzenes ir musku-
lis, kas ir jātrenē. Tātad literatūra, kā secina 
neirozinātnieks, ir izdzīvošanas mehānisms, 
jo dod arvien jaunus stimulus, kas ļauj aiz-
vien labāk analizēt dažādas dzīves situāci-
jas. Tātad – kā zēnus ieinteresēt lasīt?

Zēni lasa retāk, un tas
ir viens no zemāku 
sasniegumu cēloņiem
Latvijas skolēnu tekstizpratības sasnie-

gumu atšķirības starp dzimumiem ir pē-
tījusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultātes docente 
Antra Ozola. Pasaulē ir veikti dažādi pē-
tījumi – gan tekstizpratības sasniegumu atšķirības starp dzimumiem pierādoši, 
gan tās noliedzoši, taču A. Ozola norāda: kaut arī zēni un meitenes fizioloģiski 
nav vienādi, skaidrojumus par mācību sasniegumu atšķirībām starp dzimumiem 
nedrīkst reducēt tikai uz bioloģiskiem cēloņiem (iedzimtām atšķirīgām spējām, 
iedzimtu atšķirīgu galvas smadzeņu darbību u. c.). Šo viedokli pamato fakts, ka 
ir valstis, kurās nav nozīmīgu tekstizpratības sasniegumu atšķirību starp 4. klases 
zēniem un meitenēm (piemēram, Luksemburgā un Spānijā). Bet Latvijā ir. Sma-
dzeņu uzbūve kā vienas, tā otras valsts zēniem ir līdzīga, tāpat hormoni un X un 
Y hromosomas. Arī pētījumu rezultāti, kas liecina, ka zēniem, kas ir dzimuši labāk situētās ģimenēs, sasniegumi ir augstāki nekā 
meitenēm un zēniem no mazāk turīgām ģimenēm, liedz par sasniegumu atšķirību cēloni uzskatīt meiteņu un zēnu spēju un (vai) 
intelekta atšķirības. A. Ozola ir pārliecināta, ka zēni ir tikpat spējīgi lasīt kā meitenes, tomēr viņas pētījuma rezultāti liecina, ka zēni 
ar lasīšanas aktivitātēm nodarbojas retāk un tas ir viens no zemāku sasniegumu cēloņiem. Tātad, viņasprāt, šai problēmai ir jāmeklē 
sociālas dabas skaidrojums.

Latvijā zēnu valoddarbības attīstībai vecāki velta mazāk pūļu
un uzmanības nekā meiteņu valoddarbībai
Salīdzinot sociālās vides ietekmi uz zēnu un meiteņu sasniegumiem, Starptautiskās Izglītības sasniegumu novērtēšanas aso-

ciācijas izpilddirektors Hanss Veidžmeikers (Hans Wagemaker) ir secinājis, ka meitenes vairāk nekā zēnus ietekmē mājas vides 
vai ar ģimeni saistīti faktori nekā skolas vai izglītības vides faktori. Tātad ar izglītības procesu vadības līdzekļu izmantošanu 
klases vides uzlabošanai (piemēram, novēršot nekārtības, zādzības, pāridarījumus, necenzētu vārdu lietošanu) ir iespējams pa- FO
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LATVIJĀ TIEŠI TĒVI VEIDO ZĒNU 
ATTIEKSMI PRET LASĪŠANU

Zēni izvēlas galvenokārt
informatīva rakstura tekstus. 
Zēnus daiļliteratūras tekstā 
aizrauj sižets, darbība, 
piedzīvojumi un simbolisms.
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augstināt zēnu sasniegumus tekstizpratībā. Un, tā kā ir pierādījies, ka Latvijā zēnu valoddarbības attīstībai vecāki velta mazāk 
pūļu un uzmanības nekā tādām pašām meiteņu aktivitātēm, skolotājiem būtu jāinformē ģimenes locekļi par salīdzinoši zema-
jiem zēnu sasniegumiem tekstizpratībā un jāiesaka, kā palīdzēt risināt šo problēmu.

Savukārt, ja runājam par ģimenes lomu, gribētu izcelt, manuprāt, visbūtiskāko secinājumu: pētījumā ir pierādīts, ka Latvijā tieši 
tēvi veido zēnu attieksmi pret lasīšanu. Faktiski tas nav pretrunā ar dzimuma lomas modeļu idejām – ka bērnam svarīgu vīriešu 
dzimuma lomu modeļu attieksme pret lasīšanu ir viens no izšķirīgajiem faktoriem, kas nosaka zēnu attieksmi pret lasīšanu, tātad, 
mainoties tēvu attieksmei pret lasīšanu, tā mainītos arī dēliem. Secinājums sakrīt arī ar Amerikas izglītības profesoru atziņu, ka 
tēviem ir nozīmīga loma bērnu tekstizpratības attīstībā, un somu pētnieku secinājumu, ka bērni izrāda lielāku interesi par lasīša-
nu, ja tēvi aktīvi iesaistās viņu lasīšanas aktivitātēs.

Zēni un meitenes izvēlas atšķirīgu lasāmvielu
Ir dažādi veidi, kā veicināt zēnu interesi par lasīšanu un veidot la-

sīšanu veicinošu fizisko vidi mājās. Īpaši svarīgi tas ir vēl pirmsskolas 
vecumā. Viena no būtiskākajām atziņām – zēni un meitenes izvēlas 
atšķirīgu lasāmvielu, un ar to vajadzētu rēķināties, veidojot mājas bib-
liotēku. Zēni izvēlas galvenokārt informatīva rakstura tekstus: doku-
mentālu vai zinātnisku literatūru, zinātnisko fantastiku vai fantāzijas 
grāmatas, grāmatu sērijas, kara, spiegu, spoku un detektīvstāstus un 
grāmatas par sportu, avīzes, žurnālus, rokasgrāmatas vai lietošanas pa-
mācības, enciklopēdijas un komiksus. Zēnus daiļliteratūras tekstā aiz-
rauj sižets, darbība, piedzīvojumi un simbolisms. Meitenes vairāk lasa 
prieka pēc, zēni ‒ informācijas ieguves nolūkā.
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ZĒNU LITERATŪRA MEITEŅU LITERATŪRA

Īsi vai saliktas formas teksti
Pieaugušo literatūra
Daudz darbības aprakstu
Galvenais varonis – vīriešu 
   dzimuma
Saistīta ar zēnu reālo dzīvi
Simbolisks (kodēts) saturs
Informatīva, dokumentāla
   vai zinātniska
Zinātniskās fantastikas 
   vai fantāzijas žanrs
Ar humoru vai satīru
Ar piedzīvojumu aprakstiem
Grāmatu sērijas

Gari vienlaidus teksti
Bērnu vai meiteņu literatūra
Daudz aprakstu
Galvenā varone – sieviešu 
   dzimuma
Saistīta ar meitenēm 
aktuāliem jautājumiem
Emocionāls saturs
Romantiska

Ja lasāmais materiāls ir pārāk grūts, 
bet stāsts – ļoti labs, to var vienkārši 
izlasīt priekšā, jo arī klausīšanās 
iedrošina zēnus lasīt.

Kā zēnu 
ieinteresēt lasīt?
A. Ozolas pētījumā ir pierādīts, ka Latvijas 4. klases mei-

teņu rīcībā biežāk ir plaša lasāmviela – avīzes, enciklopēdijas, 
savas un ģimenes grāmatas – un galds, pie kura lasīt, savukārt 
zēnu mājās tā nav. Tāpēc ir nepieciešams mūsu zēniem apzi-
nāti veidot lasīšanu veicinošu fizisko vidi un jaunus ieradu-
mus ģimenē, īpaši veltot laiku lasītprasmju attīstīšanai.

1. LASIET BĒRNAM PRIEKŠĀ
UN PĀRRUNĀJIET IZLASĪTO. 
Amerikāņu filozofs Maikls Džurians (Michael Gurian) 

iesaka vecākiem savam pirmsskolas vecuma dēlam izvei-
dot ikdienas lasīšanas rituālus, vispirms lasot priekšā, vē-
lāk, kad lasītprasme apgūta, kādu brīdi no kopējā lasīšanai 
atvēlētā laika ļaujot lasīt priekšā vecākiem.

2. TĒVS UN DĒLS TEKSTU LASA UZ PUSĒM. 
Amerikāņu novelists Maikls Sulivans (Michael Sullivan) 

iesaka vecākiem lasīt kopā ar saviem dēliem, jo daudziem zē-
niem ir grūtības lasīt, bet stāsti joprojām šķiet vilinoši, tādēļ 
tēvs var izlasīt pusi teksta, bet dēls – otru pusi. Ja lasāmais 
materiāls ir pārāk grūts, bet stāsts – ļoti labs, to var vienkārši 
izlasīt priekšā, jo arī klausīšanās iedrošina zēnus lasīt.

3. PĀRTRAUCIET LASĪT 
VISINTERESANTĀKAJĀ VIETĀ. 
Krievu literatūras skolēnu grāmatu autore Olga Kubaso-

va (Ольга Кубасова) rekomendē izmantot lasīšanu ar tur-
pinājumiem, kad skolotājs vai kāds no ģimenes skaļi lasa 
priekšā, bet pārtrauc lasīšanu pašā interesantākajā un aiz-
raujošākajā vietā, piedāvājot bērnam pašam lasīt tālāk.

4. SMEJIETIES KOPĀ PAR JOCĪGO. 
Profesore Sarmīte Tūbele, atsaucoties uz vācu pētnieču 

Ingrīdas Nāgeles (Ingrid Nagele) un Renātes Valtinas (Rena-
te Valtin) paustajiem uzskatiem, bērna ieinteresēšanai lasī-
šanā rekomendē smieties kopā ar bērnu, ja lasītais ir jocīgs, 
jo pozitīvās emocijas atbrīvo.

5. IZVEIDOJIET ĒRTU VIETU LASĪŠANAI. 
Tā kā A. Ozolas pētījuma rezultāti apliecina, ka zēnu mā-

jās visbiežāk nav piemērotas vietas, lai ērti lasītu, S. Tūbele 
iesaka zēnu vecākiem iekārtot īpašu stūrīti bērna istabā vai 
mājīgu un ērtu vietu lasīšanai kopējā dzīvojamajā platībā, 
turklāt, redzot, ka bērns lasa, – bez vajadzības netraucēt.

6. IEPLĀNOJIET VAKARU BEZ TELEVIZORA. 
Pētījuma gaitā tika gūts secinājums, ka vecāku attieksme 

pret lasīšanu ietekmē arī bērnu attieksmi pret lasīšanu. Mai-
nīt pieaugušo ieradumus ir sarežģīti, tomēr, pat ja tētim, esot 
mājās, labāk gribas pavadīt laiku pie televizora, varbūt ir ie-
spēja vismaz vienu vakaru nedēļā televizoru izslēgt. Un var-
būt tieši tad atrodas laiks kāda praktiska mērķa sasniegšanai 
sameklēt sev noderīgo rakstītā vārda pasaulē.
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Evija Kripe,
izglītības psiholoģe

Viens no veidiem, kā izglītības iestāde sadar-
bojas ar vecākiem, ir vecāku dienas organizēša-
na: bērnu vecāki tiek aicināti apmeklēt mācību 
stundas skolā vai nodarbības bērnudārza gru-
piņā, individuāli tikties ar skolotājiem vai izglī-
tības iestādes administrāciju sev aktuālu jau-
tājumu pārrunāšanā. Taču, lai šī vecāku diena 
patiešām kļūtu jēgpilna, gan izglītības iestādei, 
gan vecākiem ir godīgi sev jāatbild uz būtiskiem 
jautājumiem.

Skaidri nosaukts mērķis
Pirmkārt, izglītības iestādei ir svarīgi ap-

zināties, ar kādu mērķi vecāku diena tiek rī-
kota – ko vēlas ar pasākumu panākt, ko tieši 
parādīt vecākiem. Savukārt vecākiem ir sva-
rīgi pašiem sevī apzināties, kāpēc es dodos 
uz izglītības iestādi vai kāpēc man būtu vērts 
pieņemt tās šāda veida piedāvājumu. Pie au-
dzinātāja, kad viņš aicina apmeklēt vecāku 
dienu, būtu ieteicams noskaidrot, kādu rī-
cību izglītības iestāde sagaida no manis kā 
no konkrētā bērna mātes vai tēva, kāda ir šīs 
vecāku dienas būtība, piemēram, vai iestāde 
vēlas, lai mans bērns maina uzvedību, kļūst 
mierīgāks, lai es beidzot redzu, kā uzvedas 
mans bērns; varbūt iestāde vēlas veicināt sadarbību starp mani kā vienu no ve-
cākiem un manu bērnu; vai varbūt  – parādīt, kā pedagogi strādā mūsdienās, 
kā izglītības iestādē paiet bērna diena. Un ko es un bērns no tā iegūsim? Kādas 
varētu būt šā apmeklējuma sekas? Kādu iespaidu tas varētu atstāt uz manām 
attiecībām ar bērnu? Ja es iešu, ko jaunu es vēlos uzzināt?

Atbildes uz šādiem jautājumiem ir nepieciešamas, lai piešķirtu jēgu mūsu rī-
cībai. Ir jāsaprot, kāda ir pasākuma būtība un kādas sekas tas varētu atstāt – po-
zitīvākas un (vai) negatīvākas. No iepriekš minētā var secināt, ka kāda pasākuma 
rīkošana un tā dalībnieku aicināšana nemaz nav tik vienkāršs uzdevums. Bieži ar 
labiem nodomiem izglītības iestāde patiesībā situāciju, īpaši attiecības ar konkrē-
tiem bērniem un viņu vecākiem, var tikai pasliktināt.

Pirmsskolas vecuma bērni par vecāku klātbūtni priecājas
Attiecībā uz pirmsskolas vecuma bērniem situācija ir diezgan vienkārša, proti, 3–6 (7) gadu vecumā bērni labprāt ikdienā 

pirmsskolas izglītības iestādē sagaida un redz savus vecākus. Viņiem vecāku klātbūtne visticamāk radīs drošības un prieka 
izjūtu. Tikai ir jārēķinās, ka šajā vecumā bērnam ir visai grūti vadīt savu uzvedību, tāpēc, ja vecāku attiecības ar bērnu pašos 
pamatos ir sarežģītas (nav drošības izjūtas, notiek manipulēšana, izdabāšana bērnam u. c.), tad publikā bērns to parādīs div-
tik izteikti, tāpēc ka nu bērns vecākiem var parādīt savas citkārt apspiestās emocijas pret viņiem. Bērni nodomā, ka publikā 
vecāki viņam neko nevar padarīt, tādējādi viņi vecākiem var arī atriebties. Šādā gadījumā vizīte bērnudārzā būs apgrūtināta. 
Diez vai, šādam scenārijam izvēršoties, kāds būs ieguvējs. Pēc šā apmeklējuma vecākiem var būt kauna izjūta par notikušo.

Ir skaidrs arī tas, ka ne visu bērnu vecāki vēlas un arī tik tiešām var ierasties uz vecāku dienu. Ir bērni, kuri dzīvo sociālās aprūpes iestādēs 
un kuriem faktiski vecāku nav. Ko darīs un kā jutīsies šie bērni? Esmu redzējusi, ka bērns ir saskumis un vaicā: „Kur ir mana mamma? Kad 
viņa atnāks?” Šādos gadījumos mammas vietā ir jābūt kādai auklītei vai audzinātājai, respektīvi, cilvēkam, kurš ar bērnu kopā veiktu pasā-
kuma plānā paredzēto aktivitāti vai ik pa laikam pieietu klāt, izrādītu izmanību un pajautātu, kā bērnam sokas.

VECĀKU DIENA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Pie audzinātāja, kad viņš 
aicina apmeklēt vecāku 
dienu, būtu ieteicams 
noskaidrot, kādu rīcību 
izglītības iestāde sagaida 
no manis kā no konkrētā 
bērna mātes vai tēva, kāda 
ir šīs vecāku dienas būtība.
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Skolas un pusaudžu vecuma bērniem nepatīk, 
ja viņus demonstratīvi pēta
Visbiežāk apmeklēt skolu īpaši tiek aicināti to bērnu vecāki, kuriem ir kādas 

grūtības skolā – uzvedības vai mācību grūtības. Taču bērns, kuram ir mācīšanās 
vai uzvedības grūtības, visticamāk izjutīs kaunu no vienaudžiem par to, ka viņa 
vecāki kārtējo reizi ir ieradušies skolā. Turklāt mūsdienās vienaudži bērnu par 
to vēlāk var ļoti tiešos vārdos izsmiet, sakot, piemēram: „Kāds tu esi tizlenis – 
pat vecāki tev sēž blakus!” Manuprāt, skolas un pusaudžu vecuma bērni ir gana 
izauguši, lai spētu dienu pavadīt bez aprūpētāja pie sāniem, un vecākiem nav 
speciāli jādodas pētīt savu bērnu. Tas ir ļoti uzkrītoši, demonstratīvi un bērnam 
rada nepatīkamus mirkļus, vairo neuzticēšanās izjūtu un var veicināt citu nepa-
tīkamu izjūtu un jūtu pret vecākiem attīstību.

Un, protams, ir arī situācijas, kad tieši tie vecāki, kurus skolotāji labprāt pirmo 
reizi mūžā gribētu ieraudzīt skolā, lai aprunātos par bērna sekmēm, nenāk un ne-
atsaucas uz skolas aicinājumu. Šie vecāki zina, ka neko labu viņiem nepateiks, viņiem ir kauns, bail kaut ko sākt risināt, jo viņi zina 
un jūt, ka būs psiholoģisks darbs pašiem ar sevi. Tas biedē visus.

Taču ir tādi grūto bērnu vecāki, kuri labprāt dodas uz skolu un ir diezgan bieži viesi izglītības iestādē, viņi nekaunas būt redzami, 
ir samērā kareivīgi noskaņoti pret bērnu. Viņi domā, ka tā uzlabosies bērna sekmes, viņa uzvedība ikdienā. Vecāki domā, ka kontrolē 
situāciju, bet diemžēl situācija tikai pasliktinās.

Ieteiktu skolai sadarboties ar skolas psihologu, lai iestādē ir vismaz viens cilvēks, kurš vecākus nepazemina, uzklausa un 
viņiem iesaka, ko darīt. Vecākus uz skolu nav ieteicams aicināt demonstratīvi, ar apzinātu vai neapzinātu vēlmi pazemināt.

Alternatīvie risinājumi
VĒRO BĒRNU MĀJĀS. Nav vienas universālas atbildes, kā skolai risināt bērnu uzvedības un mācīšanās grūtības, taču, ja 

bērnam patiesi kādā sfērā ir grūtības, tās izpaudīsies visās vidēs. Reāli vecāki savu bērnu tādu, kāds viņš ir skolā, var ieraudzīt arī 
mājās. Par mācīšanās grūtībām lieliski var pastāstīt skolotāji, un to daļēji parāda arī atzīmes. Ja uzvedības grūtības patiesi ir tikai 
skolā (jautājums – ko sauc par grūtībām?), tad jautājums ir: kas notiek skolā? Kas bērnam traucē? Vai ir apgrūtinātas attiecības 
klasē, varbūt ir noraidoši pedagogi? Varbūt kas cits?

10–15 MINŪŠU PIRMS NODARBĪBAS BEIGĀM. Ja vecāki tiešām kādu reizi vēlas savu bērndārznieku vai sākumskolēnu 
pavērot darbībā izglītības iestādē, tad labāks variants par tiešu klātbūtni nodarbībās būtu ierasties bērnam pakaļ 10–15 minūšu 
ātrāk un nemanāmi pavērot no malas. Tomēr iesaku izvairīties iet ar konkrētu nolūku pētīt un vērtēt savu bērnu, jo iekšēji bērnā 
situācija var radīt virkni jautājumu: ko mamma dara, kāpēc atnāca, kā man rīkoties? Ko mamma domā?

PASĀKUMS, KURĀ VECĀKIEM AR BĒRNIEM IR AKTĪVI JĀDARBOJAS. Ja tomēr ir vēlēšanās vecākus iesaistīt skolas dzīvē, 
tad var rīkot vecāku un bērnu vakarus, kur vecāki nav galvenokārt tikai pasīvi novērotāji, bet iesaistās arī kādās aktivitātēs kopā ar bērniem. 
Tikai ir jāatceras, ka bērna, kura vecāki jau tā ikdienā neiesaistās bērna dzīvē vai kuram vecāku vienkārši nav, izjūtas visticamāk būs nepa-
tīkamas. Jautājums ir, vai šo vecāku trūkumu situatīvi var novērst, vai kāds no iestādes vai varbūt cita bērna vecākiem ir gatavs to labprāt 
darīt – uzņemties veikt vecāku aktivitātes un pievērst konkrētam bērnam uzmanību.

SARUNAS AR BĒRNU. Lai noskaidrotu bērna sekmes un uzvedību, manuprāt, lielos vilcienos pietiek, ja veicina attiecības 
ar bērnu, ja ar viņu sarunājas. Ja būs labvēlīga vide, laba augsne sarunām ar vecākiem, savstarpēja uzticēšanās izjūta, bērns gluži 
vienkārši pats izstāstīs lielu daļu no tā, kas attiecas uz viņa skolas dzīvi, – mācībām, atzīmēm, attiecībām ar skolotājiem. Un tad 
diez vai būs vajadzība doties speciāli vērot bērnu.

INDIVIDUĀLAS SARUNAS AR SKOLAS 
DARBINIEKIEM. Vienmēr pastāv iespēja risi-
nāt sarunas ar audzinātāju un (vai) citiem skolo-
tājiem, kuri vecākiem pastāsta par bērna gaitām 
skolā. Ja izglītības iestādē ir atbalsta personāls, 
piemēram, psihologs, to vajag izmantot un ini-
ciēt sarunu par bažām, kas ir saistītas ar bērna 
skolas gaitām. Ir taču arī klases vecāku sapulces, 
kur vismaz vienreiz gadā, pat tad, ja ikdienā no 
iestādes puses netiek norādītas kādas bērna grū-
tības, audzinātājam var apjautāties, kā bērnam 
skolā sokas, kādas ir aktualitātes.

Galvenais ir rīkot un apmeklēt pasākumu bez 
vēlmes otram parādīt vai pašam ieraudzīt kādu 
patiesību – lai nu tagad redz (vai es redzēšu), kā 
ir; bez vēlmes kaunināt un pazemināt otru. Tas at-
tiecas gan uz skolu, gan bērnu, gan vecākiem, bet 
vispirms jau, protams, uz pieaugušajiem – skolotā-
jiem un vecākiem.
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Ja vecāki tiešām kādu reizi 
vēlas savu bērndārznieku 
vai sākumskolēnu pavērot 
darbībā izglītības iestādē, 
tad labāks variants par tiešu 
klātbūtni nodarbībās būtu 
ierasties bērnam pakaļ 
10–15 minūšu ātrāk un ne-
manāmi pavērot no malas.
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Asijata Maija Zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko 
risinājumu konsultante

Bērna kontrolēšana par uzvedības īpašību izveidojas tiem pieaugušajiem, kuri 
neprot cienīt, respektēt citu cilvēku, sadarboties, baidās pazaudēt varu, palaist va-
ļīgāk grožus, dot citam iniciatīvu, ļaut citam pieļaut kļūdas un nesasniegt perfektu rezultātu. Savukārt vadīt bērnu nozīmē sekot bērna 
potenciālam, viņa reālajām iespējām un virzīt viņa attīstību, nevis ierobežot vai likt pārpūlēties. Vadīt ir jāprot. Vadīšanā galvenais ir 
pieņemt to, kas iet, un prasmīgi to virzīt.

Pārliecība par „pareizi” un „nepareizi”
Kontrolējoši vecāki ir pārliecināti, ka ir tikai viens pareizs veids, kā rīkoties, – tāds, kā rīkotos viņš pats; viss pārējais, viņaprāt, 

neder. Iespējams, jūs būsiet šokēti vai fascinēti par nākamo ziņu, bet pasaulē ir apmēram 7 miljardi veidu, kā jebko var izdarīt pareizi.
Pareizi ir tad, kad darbība ved uz mērķi. Tā pati darbība var beigties ar tādu rezultātu, kas norāda, ka mērķis nav sasniegts, un 

tad var secināt, ka darbība ir jāveic citādi vai vispār ir jādara kaut kas cits. To var saukt par kļūdu, bet var saukt arī par informētības 
paplašināšanos. Par mērķa nesasniegšanu bērnu var norāt, iznīcinot viņa uzticēšanos un iedvešot viņam nederīguma izjūtu. Bet to 
pašu kļūdu var arī nepadarīt par drāmu, izanalizēt, tādējādi iemācoties kaut ko jaunu.

Vēl viena piebilde – kļūdu par kaut ko traku padara tikai cilvēku attieksme, jo kļūda vienkārši ir darbība, kura neved uz vēlamo 
rezultātu vai ved uz nevēlamu rezultātu. Mēs runājam par bērniem un bērnu kļūdām, tāpēc uz brīdi tiešām varam aizmirst vārdus 
„drāma” un „traģēdija”, jo bērnu kļūdas nerada traģēdijas.

Konstruktīva un destruktīva kontrole
Patiesībā vadīšanā ir paredzēta zināma kontrole. Tā ir lietderīga, ja ir ne vairāk kā rīks mācību vai darba procesā, bet 

kļūst destruktīva tad, ja cilvēkam, kuram ir vara vai kurš vada kādu procesu, ir cieša pārliecība par to, kā ir jābūt, un šī pār-
liecība ir ļoti šaura, citu iespēju nepieļaujoša. Galvenais rādītājs ir iekšēja izjūta: ja vecākiem ir iekšēja pārliecība, ka viņi ir 
pavēlnieki un bērnam ir jāpilda padotā loma, ja ir vēlme bērna vēlmes, domas, orientierus pakārtot sev, ja gandarījumu dod 
uzvara pār bērnu, kuram nav taisnības vai kurš nav pārāk gudrs un sapratīgs, ja vecāki ceļ savu pašcieņu uz bērna pazemi-
nāšanas rēķina, tā ir destruktīva kontrole.

Kontrole kā rīks ir vajadzīga, lai noorientētos, vai darbs ir izdarīts un vai tā izpilde atbilst galamērķim. Ja atbilst, tad darbs 

KĀ VADĪŠANA PĀRTOP 
PAR KONTROLI?

Gudra vadīšana jeb virzīšana 
var palīdzēt bērnam apgūt 
viņa spēku un iemācīt būt 
atbildīgam par sevi.
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ir pabeigts un nekāda vecāku varas vai spēka izcelšana uz darba izpildītāja (bērna) fona nenotiek. Ja bērna darbība neatbilst 
galamērķim, tad tiek veikti labojumi, ideālā gadījumā kļūdas tiek izanalizētas, tiek izdarīti secinājumi. Un tad tiek konsta-
tēts, ka darbs ir pabeigts un iegūtas jaunas zināšanas. Viss. Tā ir lietderīga kontrole kā rīks.

Jo mazāks ir bērns, jo mazāk viņš prot un zina. Tas ir jāievēro. Bērnam ir vajadzīga palīdzība dažādu dzīves fragmentiņu 
apguvē. Bērnam ir nepieciešama informācija – izskaidrojums, kurš atbilst viņa vecumam. Jo mazāks ir bērns, jo vienkāršā-
kam un īsākam ir jābūt izskaidrojumam. Nav prātīgi un ir bezjēdzīgi un destruktīvi prasīt no bērna perfektu izpildījumu. 
Bērnam ir jātrenējas dažādās jomās – ne tikai rakstīšanā vai sportošanā.

Kā virzīt praktiskas darbības bez liekas kontroles?
Ja runa ir par to, kā bērna dzīvē sakārtot tādas parādības kā ēdiena, grāmatu, apģērba izvēle u. c., tad ir jāatceras: katrs bērns 

ir atsevišķa būtne, divu vienādu bērnu nav; bērns, lai cik līdzīgs vecākiem, atšķiras no viņiem, tāpat var atšķirties viņa vajadzības, 
gaume u. tml.; bērnam ir savas iedzimtās noslieces; dažādiem vecumiem atbilst dažādas lietas, bet viena un tā paša vecuma ietva-
ros dažādu bērnu potenciāls ir atšķirīgs.

KATRS BĒRNS IR ATŠĶIRĪGS. Tas, kas der vienam bērnam, var nederēt otram. Pieņemsim, ka četrgadīgais kaimiņu bērns iet 
uz karatē. Vai arī jūsu bērns obligāti ir jāved uz karatē? Nav obligāti. Pat ja karatē viņam nekaitēs, var gadīties tā, ka nekāda praktiska 
labuma no tā nebūs. Ja, vērojot bērnu, radīsies izjūta, ka tas būtu jādara, tad, protams, var mēģināt.

NEPROGRAMMĒT BĒRNU ATBILSTĪ-
GI SAVĀM VĒLMĒM. Bērns mēdz būt vai-
rāk līdzīgs vai nu vienam no vecākiem, vai nu 
abiem, vai nu kādam no vecvecākiem. Tādos 
gadījumos vecāki bieži tiecas izdomāt bērna 
likteni uz priekšu, programmē bērnu dzīvi at-
bilstīgi savām vēlmēm vai cerībām un izravē 
viņa paša radošo dzīvesspēku. Bērnam nenāk 
par labu, ja vecāki cenšas noteikt viņa nodar-
bošanās vai interešu virzienu, rēķinoties ar to, 
ko paši ir sasnieguši vai  – gluži otrādi  – nav 
realizējuši, bet vienmēr gribējuši. Katra cilvēka 
sapnis ir tikai viņa atbildība. Bērniem nav jā-
realizē vecāku sapņi. Turklāt arī bērna gaume 
var atšķirties no vecāku gaumes. Šis ir diezgan 
jutīgs jautājums, kurā ir viegli novirzīties no iz-
vēles piedāvājuma, spiežot izvēlēties vecāku kā-
roto. To parasti var arī just. Ja nostāja ir līdzīga 
šai – „Es gribu, lai tu izvēlies zilo krāsu. Oranžā 
ir nesmuka krāsa” –, tad tā ir uzspiešana.

ATBALSTĪT, BET NEPĀRTVERT BĒRNA 
INICIATĪVU. Bērni, kuru talantus vai noslie-
ces var noteikt jau agrīnajā bērnībā, ir nosacīts 
retums. Pārsvarā bērni mēdz darīt vienu un 
to pašu, taču ir daudz kas, ko var pamanīt jau 
diezgan agrīnā vecumā: daži bērni ir kustīgāki 
nekā citi; ar dažiem bērniem var vieglāk saru-
nāt nekā ar citiem; dažiem bērniem labāk patīk 
salikt kopā un meklēt kādas kombinācijas, daži 
dod priekšroku izjaukšanai. Bet tas nenozīmē, 
ka bērns, kurš pārsvarā saliek, nekad neko ne-
grib izjaukt. Dažreiz viņš to dara, un kā vēl! Ap 
trīs gadu vecumu bieži jau diezgan skaidri var 
redzēt, kāds ir bērns un uz ko viņam ir nosliece. 
Tad svarīgi ir netraucēt un nepāršaut pār svītru. 
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Savas taisnības ielikšana 
bērna galvā (cita cilvēka 
kontrolēšana) veicinās 
attālināšanos, bērna 
neuzticēšanos, neizdevušos 
dzīvi un dažādas citādas 
dzīves neveiksmes.
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Ja vecāki pārāk daudz iejauksies bērna nodarbē, viņš var pazaudēt interesi par to, 
jo vecāki, uzspiežot savu redzējumu, pārtverot iniciatīvu, var nevilšus it kā atņemt 
bērna nodarbi. Ja no bērna prasīs pārāk daudz, viņš var pārpūlēties un atkal pazaudēt 
interesi par nodarbi. Tādas pārmērīgas iejaukšanās rezultāts var atgādināt izdegšanas 
sindromu: bērns var pazaudēt ticību saviem spēkiem, savām interesēm, var beigt iz-
rādīt iniciatīvu. Kāds labums ir nodarbei, ja vecāki atnāk un atņem to vai iepatikušos 
nodarbi pārvērš par vergošanas veidu? Turklāt – pieaugušajiem izdegšanas sindromu 
var izdoties pārvarēt pāris gadu laikā, bet bērnam nostāja nekam neticēt un neko 
nemēģināt var kļūt par dzīves pozīciju.

NEIEMĀCĪT MĀKSLĪGU BEZPALĪDZĪBU. Palīdzēt bērnam ir vērts tikai tad, 
kad viņam šī palīdzība tiešām ir nepieciešama, un tik daudz, cik ir nepieciešams, – 
nevajag bērna vietā darīt to, ko viņš var paveikt pats. Ir labi, ja bērns prot lūgt palīdzī-
bu, nevis palikt viens izmisīgā bezspēkā, pārliecināts, ka vecāki viņu atraidīs, kad viņš lūgs palīdzību. Cik daudz palīdzības bērnam vajag? 
Tik, cik viņš pats nespēj paveikt. Kad var redzēt, ka bērns var turpināt bez īpašām pūlēm, – lai viņš turpina darboties pats. Tam, ko viens 
bērns paveic ātri, citam bērnam var būt nepieciešams vairāk laika un mēģinājumu. Tas neliecina par to, ka otram bērnam kaut kas nav 
kārtībā – vienkārši viņam vajag vairāk laika dažu darbību apguvei. Tas ir normāli.

Ja bērns nav traumēts, vecākiem noliedzot vai hroniski ignorējot viņa vajadzības, tad viņam pašregulācijas mehānismi strādā diez-
gan labi. Ja bērnam nav vajadzīga ekstravaganta uzvedība, lai pievērstu sev vecāku uzmanību, tad viņš arī neprasīs to, ko viņam nemaz 
nevajag. Ja bērns jau agrīnā bērnībā, vēl neprazdams runāt, cenšas atbīdīt maliņā gaļas produktu, iespējams, viņš ir veģetārietis kopš 
dzimšanas. Protams, ir vispārpieņemtas, mediķu izstrādātas normas un standarti, bet vienmēr ir vērts ieklausīties bērna vajadzībās. 
Ja tās jums šķiet uztraucošas, var konsultēties ar speciālistu.

PIEDĀVĀT IZVĒLI, BET NEUZSPIEST. Grāmatu un apģērba izvēle visbiežāk notiek, orientējoties uz vecākiem. Bērnam tiešām vi-
sai bieži var būt arī tādas intereses un noslieces, kuras ģimenei nav raksturīgas, bet lielākoties galvenais orientieris bērnam ir viņa vecāki. 
Vecākiem, vadot bērna attīstības procesu, galvenais ir piedāvāt izvēli, bet nesākt uzspiest. Orientieris ir vecāku iekšējā izjūta: jūs gribat 
palīdzēt bērnam vai „palīdzēt šim dumiķītim saprast, ka taisnība ir vecākiem, nevis viņam, jo vecāki zina dzīvi labāk”. Patiesa palīdzēšana 
veicina bērna attīstību, un bērnam tad rodas iespēja apgūt un attīstīt savu unikālo radošo dzīvesspēku. Savas taisnības ielikšana bērna 
galvā (cita cilvēka kontrolēšana) – ne uzreiz, bet daudz vēlāk, kad vecāki jau ir nevarīgāki, bet bērniem sen vairs nav savienojuma ar savu 
dzīvesspēku, – veicinās attālināšanos, bērna neuzticēšanos, neizdevušos dzīvi un dažādas citādas dzīves neveiksmes. Vai arī pilnīgi otrādi 
- bērns būs tik atkarīgs no vecāku prāta, ka pat pieaugušā vecumā, dzīvojot atsevišķi no vecākiem, zvanīs viņiem atrodoties veikalā, lai 
saņemtu padomu par zeķu krāsu.

ĻAUT ARĪ BĒRNIEM PIEŅEMT LĒMUMUS. Ja bērnam kopš pašas bērnības iemāca izvēlēties, pieņemt lēmumus un būt par tiem 
atbildīgam, tad viņš iemācās savu dzīvi vadīt pats, nevainot citus cilvēkus savas dzīves situācijās. Ja cilvēks ir pilnīgi atkarīgs no citu gribas 
un no ārējiem apstākļiem, viņš pats neko savā dzīvē nevar mainīt.

Sadzīvē ir daudz situāciju, kurās mums bērniem ir kaut kas jāiegādājas, jāpērk. Un, to darot, mums ir jāievēro daudz faktoru, taču 
es ieteiktu starp tiem iekļaut arī bērna apmierinātību. Runa nav par to, ka ir jāpērk pirmā prece, kas bērnam iepatīkas, tomēr vajadzētu 
mudināt bērnu pieņemt lēmumus un respektēt tos. Ja bērns dzird viņu nicinošus vai atraidošus izteicienus, viņš tos uzņem kā sava veida 
programmu turpmākajai dzīvei, piemēram, pašreiz vēl mazā meitene, vēlāk jau pusaudze vai pat pieaugusī sieviete prasīs sev: „Kas es 
tāda vispār esmu, lai rēķinātos ar savu viedokli un savām vajadzībām?” Un tad nebūs veiksmīgas izglītības iegūšanas, prasmes veselīgi 
konkurēt darba tirgū un veidot savu karjeru, nebūs veiksmīgu attiecību, bet visdrīzāk būs laulība ar vardarbīgu vīrieti, kura klātbūtnē 
viņa jutīsies vainīga pat tad, kad viņas vainas situācijā nebūs.

Vecāku kontrole bērnu padara atkarīgu no vecāku iedomām un garastāvokļiem, nonievājot bērna spēku, savukārt gudra vadīšana jeb 
virzīšana var palīdzēt bērnam apgūt viņa spēku un iemācīt būt atbildīgam par sevi.

Ja bērnam kopš pašas 
bērnības iemāca izvēlēties, 
pieņemt lēmumus un 
būt par tiem atbildīgam, 
tad viņš iemācās savu 
dzīvi vadīt pats, nevainot 
citus cilvēkus savas 
dzīves situācijās.
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Korektore: Zigrīda Purvlīce
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