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Kādas pārmaiņas gaidāmas 
mācību procesā?

Jaunais mācību gads iesākas ar vairākām pārmaiņām mācību 
saturā un procesā. Piemēram,  ar septembri 1. klases skolēni obligāti 
sāk apgūt vienu svešvalodu. Taču šo mācību gadu Latvijā uzsāk arī 
reemigrējušie skolēni. Ar ko ir jārēķinās ģimenēm, atgriežoties Latvi-
jas izglītības sistēmā? Un kādām pārmaiņām mūsdienās ir pakļauts 
mācību process kopumā?

Latvijā atgriežas ģimenes, kuru bērni ir dzimuši ārvalstīs, 
bet skolas vai bērnudārza gaitas uzsāks vai turpinās Latvijā. Vai 
šogad ir paredzēts īpašs atbalsts valodas un citu mācību priekš-
metu apguvē šiem bērniem?

Imants Vasmanis: Reemigrējušajiem bērniem šogad tiks no-
drošināts papildu atbalsts trīs virzienos – latviešu valodas, so-
ciālo zinību un Latvijas vēstures apguvē. (Skolēnam, skolēna ve-
cākiem, skolotājiem un skolas vadībai vienojoties un rēķinoties ar 
skolas budžetu, reemigrējušajam skolēnam saskaņā ar individuāli 
izveidotu plānu būs iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas, lai ie-
kļautos konkrētajā izglītības programmā – aut.)

Skolas ir aicinātas nepieciešamības gadījumā strādāt ar reemig-
rējušajiem bērniem individuāli. Centralizēti ko ieteikt nav iespē-
jams, jo situācijas var būt krasi atšķirīgas: varbūt 
bērns ir bijis ārpus Latvijas vienu gadu, varbūt 
viņš ir dzimis citā valstī un baudījis pilnīgi citu 
izglītības sistēmu. Primārā problēma reemig-
rējušajiem bērniem varētu būt latviešu valoda 
kā mācību valoda. Pat ja ģimene runā latviešu 
valodā, bērnam skolā varētu būt grūtības, jo, 
lai apgūtu specifiskas zināšanas, tiek izmantota 
terminoloģija, kāda ikdienā netiek lietota. Katrs 
bērns, kas atgriežas Latvijā, ir svarīgs, tāpēc sko-
lās ir jāmeklē risinājumi, kā kopīgiem spēkiem 
palīdzēt katram bērnam.

Agrita Miesniece: Runājot par sākumskolu, 
tāda prakse, ka klasē mācās bērns, kurš vispār 
nepārvalda latviešu valodu, bet runā kādā sveš-
valodā, mums nav nekāds jaunums, ar to saskaramies jau daudzu 
gadu garumā. Bet šobrīd – kad svešvalodā runājošu skolēnu kļūst 
aizvien vairāk, ir svarīgi, cik katrā klasē ir šādu bērnu un kāda būs 
mācību darba organizācija, lai ar šiem bērniem strādātu papildus. 
Protams, jauno skolēnu adaptācija ir papildu darbs skolotājiem. 

Vai Latvijas izglītības iestādes (pirmsskolas un sākumskolas) 
un pedagogi, jūsuprāt, ir gatavi strādāt ar bērniem, kuri latvie-
šu valodu nezina vispār vai zina ļoti vājā līmenī? Vai pašu peda-
gogu svešvalodas prasmes ir pietiekami augstā līmenī?

I. V.: Šajā mācību gadā tiek uzsākta svešvalodas apmācība 1. kla-
sei, tāpēc bija diezgan daudz sākumskolas pedagogu, kas izrādīja 

interesi kursos nostiprināt savas svešvalodas zināšanas un apgūt 
metodiku, kā mācīt svešvalodu sākumskolas skolēniem. Tādēļ es 
domāju, ka kopumā katrā skolā noteikti atradīsies kāds skolotājs, 
kas nepieciešamības gadījumā spēs komunicēt ar bērnu svešvalo-
dā, lai palīdzētu viņam adaptēties.

A. M.: Pētījumi rāda, ka bērns valodu visla-
bāk apgūst līdz septiņu gadu vecumam, tādēļ 
bērns, kurš runā citā valodā, pirmsskolas un 
sākumskolas posmā ļoti ātri iekļaujas jaunajā 
vidē un dabiski apgūst tās valodu. Dažkārt 
viņam tik ļoti nav nepieciešamas skolotāja 
angļu valodas zināšanas, cik pati vide, kurā, 
darbojoties kopā ar savas grupas bērniem 
vai klasesbiedriem, bērns ļoti ātri asimilē-
jas. Bērns šajā vecumā ir ļoti atvērts valodu 
apguvei, tā ka, salīdzinot ar citiem izglītības 
posmiem, pirmsskolā un sākumskolā adaptā-
cijas procesā lielām problēmām nevajadzētu 
būt. Pieredze liecina, ka grūtākais adaptācijas 
laiks ir pirmie divi mēneši – kamēr bērns pie-

ņem jauno situāciju, iekļaujas. Šajā laikā bērnam ir jāveltī papildu 
uzmanība un vairāk jāstrādā ar viņu individuāli.

VISC mācību procesā aicina aktualizēt veselības un fiziskās 
drošības jautājumus. Drošāka interneta centrs uzsver akūtu ne-
pieciešamību ievērot drošību internetā. Kāpēc šie fiziskās dro-
šības jautājumi tiek akcentēti skolās?

I. V.: Pēdējos gados esam patiesi aktīvi pievērsušies drošības 
jautājumam un viens no mūsu pamatpostulātiem ir: bērnam ir jā-
no-drošina droša skolas vide. Ja vide ir nedroša, tad visa mācību 
satura apguve paliek pakārtota ikdienas cīņai par izdzīvošanu. Tas 
ir ļoti būtisks moments, un šobrīd mācību saturā ir iekļauti visi dro-
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nodrošināts pa-
pildu atbalsts trīs 
virzienos – latviešu 
valodas, sociālo 
zinību un Latvijas 
vēstures apguvē. 

FO
TO

:  A
nd

ris
 B

ēr
ziņ

š

elīna dumpe

intervija ar Valsts izglītības satura centra (Visc) 
Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāju 
imantu Vasmani un pirmsskolas un sākumskolas izglītības 

satura speciālisti agritu miesnieci



3septembris 2014

uzzini

šības jautājumi. Bet izglītošanas drošības jautājumos nekad nebūs 
par daudz. Piemēram, šī gada maijā drošības nedēļas ietvaros aici-
nājām visas skolas pievērsties jautājumam par drošību uz ūdens, 
diemžēl vasaras notikumi nav iepriecinoši. Būtu ārkārtīgi svarī-
gi iedzīvināt to, ka drošības noteikumi un visas šīs ierobežojošās 
normas vienkārši ir jāievēro. Mūsu diagnosticējošie darbi par ceļu 
satiksmes drošību un citiem drošības jautājumiem parāda, ka bērni 
zina, viņi ir informēti, kāda ir pareiza rīcība. Bet bērni jau mācās ne 
tikai skolā vien, viņi apgūst pieredzi no visa apkārtējā: ir cilvēki, kas 
lec no Salu tilta, ir cilvēki, kas pārkāpj satiksmes noteikumus. Viņi 
apgūst attieksmi, ka normas ir normas, bet patiesībā, redz, to visu 
drīkst darīt.

A. M.: Katru gadu pievēršam īpašu uzmanību kādam konkrē-
tam drošības jautājumam, bet jau vairākus gadus pirmsskolu un 
sākumskolu uzmanību pievēršam bērnu psiholoģiskajai un emo-
cionālajai drošībai, iesakot darba metodes, kuras palīdz bērniem 
justies emocionāli drošiem. Mūsu darbā ir pierādījies, ka ar bēr-
nu izglītošanu drošības jautājumos ir iespējams netieši uzrunāt 
arī vecākus, un šo pieeju vēlamies attīstīt turpmāk. Piemēram, 
veidojot metodiskos materiālus ceļu satiksmes drošības ievēroša-
nā, aktualizējot drošības jautājumus, ar bērna palīdzību tiek uz-
runāti arī vecāki, noskaidrojot un rosinot pārdomāt, vai ģimenē 
tiek ievēroti dažādi noteikumi un zina to neievērošanas sekas.

Nevalstiskās organizācijas un informācijas avoti aicina cilvē-
kus kā visbūtiskāko sakārtot savu domāšanu, attieksmi, saprast, 
ko un kāpēc tu dari savā dzīvē. Starp šiem cilvēkiem ir arī peda-
gogi un citi izglītības darbinieki, un vēl vairāk cilvēku, kas ir radī-
juši bērnus. Kā jūs vērtējat – vai pašreizējais mācību saturs palīdz 
bērnam saprast, ko viņš savā dzīvē dara un kāda tam ir jēga?

I. V.: Piemēram, saistībā ar jauno pamatizglītības standartu, 
kura ieviešana plānota līdz 2018. gadam, skolotāji jautā, vai ir 
plānotas satura izmaiņas konkrētu mācību priekšmetu ietvaros. 
Mēs varam pārskatīt, vai ir tēmas, kas nav at-
bilstošas vecumposmam vai vienkārši nav bū-
tiskas un eksistē tikai tradīcijas pēc, tomēr gal-
veno akcentu es lieku nevis uz mācību satura 
pārskatīšanu, bet mācību procesa pārskatīša-
nu – kā pamattēmas padarīt bērniem saistošas, 
lai rastos izpratne, kam tās ir vajadzīgas. Un tad 
jau viņiem arī ar dzīves mērķiem būs vieglāk 
tikt galā. Tātad – kā mācību procesā nepazau-
dēt domu par bērna personību.

A. M.: Šobrīd, informācijas sabiedrības laikā, 
šī nepieciešamība mainīties ir ļoti jūtama, un 
pati dzīve piedāvā, ka mācību process ir jāorga-
nizē citādāk. Protams, ir zināšanas un prasmes, 
kas mums ir jāiemāca pirmsskolā un sākumsko-
lā, bet ir jautājums: KĀ mēs to iemācām, kāds ir 
mācību process? Tas ir jāveido, lai bērns ne tikai 
reproducētu zināšanas, ko viņam dod skolotājs, 
bet domātu un mācītos pieņemt lēmumus, pē-
tītu un izzinātu pats. Pagājušajā gadā pirmssko-
las skolotājiem veidojām praktiskus seminārus, 
kuros viens no uzdevumiem bija veidot tādu mācību procesu, 
kas bērnam būtu saistošs, interesants, mācītu domāt un pieņemt 
lēmumus. Šādas stundas video var vērot VISC mājaslapā: http://
www.youtube.com/watch?v=0I5UTLjI-QA&feature=youtu.be.

I. V.: Vēl – jau šobrīd redzam, ka diezgan lielu atsaucību ir gu-
vis mūsu materiāls par vērtībizglītību 1.–6. klasei. Uzskatām, ka 
ir būtiski skolā runāt un mācīt domāt par vērtībām, piemēram, 
par attieksmi un atbildību pret dzīvo.

Pirmsskolā mācīšanas process tradicionāli ir saistīts ar spē-
les elementiem, bet pirmajās klasēs bērna uztvere ātri vien tiek 
sadalīta noteiktos mācību priekšmetu plauktiņos, kas tiek sa-
glabāti līdz pat 12. klases noslēgumam. Tātad patiesībā skola 
nemāca cilvēku domāt ārpus mācību satura klasifikācijas.

A. M.: Mūsu aktuālais piedāvājums pirmsskolas, sākumskolas 
un pamatizglītības mācību iestādēm ir organizēt mācību proce-
su tā, lai tajā būtu iekļauti eksperimenti, modelēšana un lai stun-
dās būtu sižetiskās lomu rotaļas un spēles, kas ir ļoti būtisks ele-
ments mūsdienīgā mācību procesā. Mēs redzam, ka pirmsskolā 
un sākumskolā ar spēli, rotaļām, praktisku un radošu darboša-
nos mācību procesu var padarīt interesantāku un krāsaināku.

I. V.: 1. klasē uzsākot šo ļoti strukturēto akadēmisko mācīša-
nu, prieks bērnu actiņās no gada uz gadu noplok, ja salīdzinām 
ar to, cik cerīgi viņš gāja uz 1. klasi. Tādēļ vispirms būtu svarīgi 

saprast, ka 1. klasē ir jāturpina izman-
tot spēles principu, un panākt, ka to 
dara. Diemžēl ne vienmēr tas tā no-
tiek. Sākumskolas posmā tas būtu kā 
likums – katru dienu vismaz vienreiz 
izmantot spēles elementus.

Lai 12. klases noslēgumā nebū-
tu situācijas, ka jaunie cilvēki neprot 
domāt ārpus mācību satura klasifikā-
cijas, viens no mērķiem ir pilnveidot 
pedagogu tālākizglītības sistēmu. Šim 
mērķim piekrīt arī Izglītības un zināt-
nes ministrija. Proti, šobrīd pedagogu 
sagatavošana notiek pa grupām, pie-
mēram, atsevišķi matemātikas sko-
lotāji, sporta skolotāji, sākumskolas 
skolotāji, skolu vadība; arī pedagoģis-
kais personāls katrā skolā savstarpēji 
komunicē mazāk, nekā tas bija pirms 
gadiem 10–15, kad vēl nebija e-vides 
un visus jautājumus vajadzēja risināt 

kopā. Mūsu mērķis būtu panākt, ka skolotāju tālākizglītība no-
tiek skolas vidē, skolas komandā, savstarpēji sadarbojoties visu 
mācību priekšmetu pedagogiem. Ārvalstu pieredze liecina, ka 
skolotāji sadarbojoties ir izveidojuši brīnišķīgas nodarbības, pat 
vienā nodarbībā vairākas klases ar vairākiem skolotājiem kopā. 
Tas parāda, ka neviens no mācību priekšmetiem nav nekāds rā-
mis, piemēram, fiziku var apgūt kopā ar mūziku, un uz visiem 
jautājumiem var paskatīties krietni plašāk.

Aktuālais piedāvā-
jums pirmsskolas, 
sākumskolas un pa-
matizglītības mācību 
iestādēm ir organizēt 
mācību procesu tā, lai 
tajā būtu iekļauti eks-
perimenti, modelēša-
na un lai stundās būtu 
sižetiskās lomu rotaļas 
un spēles.
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Vai atceraties, kāds bija jūsu skolas ikdienas un svētku apģērbs? 
Vai tik tā nebija melna vai tumši zila kleitiņa, baltas aprocītes un ap-
kaklīte, priekšā balts atlasa priekšautiņš ar spārniņiem, bet vairumam 
jaunāka gadagājuma māmiņu ‒ zili vai melni svārki ar baltu blūzīti? 
Un visu pārējo mācību gadu – tā pati kleitiņa, tie paši svārciņi, melns 
priekšautiņš un zilganpelēka blūzīte?

Es redzu jau trešo paaudzi, kas tieši balta, melna, zila vai pelēka 
krāsu salikuma tērpos dodas uz svinīgajiem skolas pasākumiem. 
Arī šodien izglītības iestādēs ir prasība svētkos izvēlēties melna un 
balta apģērba salikumu. Vienlaikus ikdienas skolas gaitas paiet rai-
bā un krāsainā apģērbā. Cik svarīgi ir konkrēti krāsu salikumi, un 
kā tie ietekmē svētku noskaņojumu, kā arī ikdienā tik nepieciešamo 
koncentrēšanos mācībām? Centīšos analizēt, ko nozīmē un kādu fi-
zisko un emocionālo iespaidu uz bērnu atstāj populārākās apģērba 
krāsas: balta, melna, zila, pelēka, brūna un dažādas košākas krāsas.

baltā krāsa

Baltā krāsa ietver visu gaismas spektru, tāpēc arī tiek uzska-
tīta par simbolu kosmiskajam starojumam – gaismai kopumā. 
Gaisma, kas nāk no baltās krāsas, aktivizē snaudošus spēkus 
un smadzeņu darbību, bet lielā pārpilnībā, piemēram, ja katru 
dienu staigā baltās drēbēs, tā bērnam var būt pat kaitīga, radīt 
vilšanās izjūtu, tukšumu un vientulību. Latvijā vairākus mēne-
šus gadā dzīvojam tumšajā gadalaikā, tas ir tieši skolas laiks, 
kad pietrūkst saules gaismas un sniega spožuma, tas viss veici-
na depresijas attīstību un saasina slimības. Bet simboliski baltā 
krāsa ir garīguma glabātāja, miera krāsa, kas rada aizsardzību, 
drošības izjūtu un pozitīvas domas, stiprina ticību.

Baltais lieliski saskaņojas ar citām krāsām, tās labi izceļ, jo ir 
neitrāls un nekonkurē ar citām krāsām.

melnā krāsa

Melno krāsu raksturošu ar psihoterapeita Zigmunda Freida 
vārdiem: tā ir kā mātes klēpis, kas bija drošākā vieta pasaulē. 
Kā visām krāsām, tā arī šai krāsai ir gan pozitīvais, gan ne tik 
pozitīvais aspekts.

No pozitīvā skatapunkta raugoties, tā nomierina emocionāli 
saspringtus cilvēkus un samazina konfliktus. Melnā krāsa sim-
bolizē saturīgumu, apslēptu bagātību, asociējas ar eleganci un 
šarmu. Kopā ar to atnāk nezināmais.

Melnā ir īpaši labvēlīga savienojumā ar balto krāsu, jo šī krāsu 
kombinācija palīdz pareizi novērtēt pašreizējo situāciju un ne tikai 
līdzsvaro cilvēka pretpolus, bet palīdz viņam patstāvīgi kontrolēt 
savu uzvedību. Laikam te arī slēpjas atbilde, kādēļ melnbaltais krā-

su salikums paaudžu paaudzēs ir saglabājies skolēnu svētku formā.
Pusaudžiem un jauniešiem bieži vien ir izteikta vēlme staigāt 

melnā. Tas norāda, ka viņu dzīvē trūkst kaut kā svarīga. Melnās 
krāsas izvēli diktē baiļu un nedrošības izjūta. Melnā krāsa pusau-
džu apģērbā norāda uz bailēm no nākotnes, no kaut kā nezināma, 
uz sevis izzināšanu un sava ES izprašanu. Viņiem ir jāpiemērojas 
pašreizējai situācijai, ko viņi bieži vien nespēj pieņemt, kur nu vēl 
mainīt. Tas dažkārt ir kā palīgā sauciens: saredziet, sadzirdiet!… 
Melnā krāsa viņos rada drošības izjūtu, jo viņi jūtas it kā neredzami. 
Pusaudžiem un jauniešiem šķiet, ka apkārtējie viņus nenovērtē, ka 
viņi ir nepamanīti, neatzīti, tādēļ slēpjas aiz melnās krāsas.

zilā krāsa

Otra krāsa, ar ko varētu kombinēt balto, ir zilā – komunikā-
cijas, radošās izpausmes un pašizteikšanās krāsa. Zilā simbolizē 
radošu darbu, spēju diskutēt un loģiski pamatot savu viedokli. 
Intelekts un uzticība ir šīs krāsas izpausme.

Zilā ir pasīva, auksta un mierīga krāsa, tās ietekmē nomierinās 
emocijas, rodas tieksme uz apceri, pārdomām un pat skumjām. 
Zilā krāsa rada apstākļus garīgam darbam, tātad skolēniem – mā-
cībām skolā. No fizioloģiskā viedokļa zilā pozitīvi ietekmē elpo-
šanas orgānus, acis, ausis, degunu un kaklu. Zilā krāsa ir veselī-
ga vājai redzei. Vēsi zilā vājina sāpju sajūtu un samazina apetīti. 
Savukārt zilās krāsas pārpilnība pazemina asinsspiedienu un var 
radīt nogurumu. Gaiši zilā krāsa simbolizē harmonisku attīstību 
un augšanu, bet tumšie toņi izraisa mieru un rāmumu. Debeszilā 
ir domas skaidrības simbols, tā nomāc agresiju.

pelēkā krāsa

Pelēkā krāsa simbolizē kvalitāti un stabilitāti, izturību, uz-
ticību un apvienošanos, tā ir neitrāla krāsa: nepievērš uzma-
nību, neizraisa nekādu reakciju, tas nozīmē – nedz uzbudina, 
nedz nomierina, rada stabilitātes izjūtu, norobežo no apkār-

vēro
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Kādas Krāsas apģērbā 
doties uz sKolu?

Krāsu ietekme uz bērnu emocijām un uzvedību

Mg. sc. educ. 
gunta bauģe,

mākslas un krāsu terapijas skolotāja

Melnā ir īpaši labvēlīga savie-
nojumā ar balto krāsu, jo šī krā-
su kombinācija palīdz pareizi 
novērtēt pašreizējo situāciju un 
ne tikai līdzsvaro cilvēka pret-
polus, bet palīdz viņam patstā-
vīgi kontrolēt savu uzvedību.
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tējās pasaules un rosina uz atturīgumu, savaldību. Psihologs 
N. Serovs skaidro, ka ar pelēku apģērbu var maskēt nezināšanu 
un izskatīties gudrāks, nekā ir patiesībā. Varbūt tieši šī iemes-
la dēļ ierēdņi, birokrāti un politiķi ir iecienījuši pelēko krāsu 
savā apģērbā? Šī krāsa ir kā tilts starp balto un melno. Tomēr 
pelēkā var iezīmēt skumjas un vientulību, nomāktību. Dažkārt 
tiekšanās pēc pelēkās krāsas var būt saistīta ar uzbudinājumu 
vai trauksmes palielināšanos, jo tieši pelēkais var pasargāt no 
pārpūles, samazinot savas enerģijas patēriņu.

brūnā krāsa

Brūnā krāsa sekmē mierīgu, maigu noskaņojumu, rada siltu-
mu un dzīves stabilitātes izjūtu. Tā ir zemes krāsa – kā tēva mā-
jas, kas sniedz patvērumu un miera izjūtu trauksmainos brīžos, 
tā ir uzticība un mājīgums. Brūnā rada cilvēkā pārliecinātību, 
rūpes un ticību sev, ka spēs pārvarēt grūtības. Brūnā ir konser-
vatīva, bet vienlaikus nomierinoša, savaldīga un droša krāsa. 
Cilvēki šīs krāsas ietekmē stabili stāv uz zemes, redz savus iz-
virzītos mērķus, lēni un apdomīgi realizē tos. Šīs krāsas ietek-
mē domāšana ir ievirzīta uz reāli sasniedzamiem mērķiem.

Brūnās krāsas ne tik pozitīvais aspekts ir depresija, neapmie-
rinātība, kas nes vilšanos. Tumši brūnā krāsa, ja tās ietekmē 
atrodas ilgstoši, rada cilvēkā nespēju izpausties, ieciklēšanos.

Pagājušā gadsimta vidū skolēnu formā, it īpaši meiteņu kleiti-
ņās, dominēja arī tumši brūnā krāsa, bet es uzskatu, ka tā bērniem 
ir par smagu, tā var ierobežot viņu izpausmes un radošumu.

Krāsu kokteilis
Savā vairāk nekā 20 gadu (pēdējos trīs gadus strādāju ar 1,5–

12 gadus veciem bērniem) pedagoģiskajā praksē esmu novērojusi, 
cik ļoti atšķiras skolēnu uzvedība un savstarpējās attiecības, kad 
viņi ir ģērbti harmonisku krāsu tērpā. Jo vairāk krāsu vienuviet, jo 
situācija ir grūtāk kontrolējama, tāpēc ka bērnus katra krāsa ietek-
mē gan pozitīvi, gan ne tik pozitīvi. Krāsu mēs uztveram ne tikai 

ar redzi, bet ar visu ķermeni. Tā atšķirīgi iedarbojas uz katra bērna 
fizisko ķermeni un psihi. Piedevām šis krāsu kokteilis iespaido arī 
bērna emocionālās izjūtas. Krāsa var dziedēt, pozitīvi rosināt uz 
darbību, bet citā situācijā var nelabvēlīgi iedarboties uz bērna psihi 
un fizisko stāvokli. Kopumā dažādās raibās krāsas bērnu apģērbā 
ir cieši saistītas ar katra bērna emocijām. Kādu bērnu tās var prie-
cēt, citu – nobiedēt vai uzmundrināt, bet kādu pat šokēt. Krāsas 
ietekme var palielināt darbaspējas vai arī nomākt jebkuru vēlmi 
kaut ko darīt. Tādēļ – jo biežāk skolā būs svētku dienas un nepie-
ciešamība tērpties melnbaltā, jo līdzsvarotāki būs mūsu bērni.

Katram cilvēkam ir sava izpratne, kas viņam piestāv un kas ne, 
ir arī iekšēja izjūta, kas pasaka priekšā, kādu krāsu izvēlēties at-
tiecīgā situācijā. Šo izjūtu savos bērnos nevajag apslāpēt. Vienmēr 
var atrast iespēju, kā apģērbu papildināt ar pašam šobrīd vēlamo 
krāsu: tās var būt matu lentes, šallītes, prievītes un pat apakšveļa.

Skolēnam skolā labāk piederētos zilie un dzeltenie toņi, jo tie 
ir īpaši veiksmīgi mācību procesā, ja ir vajadzīga skaidra galva. 
Zaļās krāsas akcents ļaus bērnam justies pārliecinātāk, toties sar-
kanā bērnā radīs aktivitāti, palielinās nervozitāti. Ilgstoša lūko-
šanās uz cita cilvēka apģērba violeto toni var izraisīt nepatiku, 
jo rada nomāktību un skumjas. Rozā krāsa būs kā aicinājums: 
mīliet mani, tāpēc, ja bērns ir nedrošs, labāk šo krāsu nelietot.

Mūsu ķermenis zina, ko dara, un pieprasa vajadzīgās krāsas. 
Mēs taču dzīvojam krāsainā pasaulē un esam šīs pasaules daļa.
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Kopumā dažādās raibās krāsas 
bērnu apģērbā ir cieši saistī-
tas ar katra bērna emocijām. 
Kādu bērnu tās var priecēt, 
citu – nobiedēt vai uzmundri-
nāt, bet kādu pat šokēt. 
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vēro

Krāsa Pozitīvā ietekme uz emocijām Negatīvā ietekme uz emocijām Ietekme uz uzvedību

Balta Miers, harmonija. Depresivitāte, ja pārāk bieži 
staigā baltā apģērbā.

Pasivitāte.

Melna Drošības izjūta, jo krāsa emocionālā 
līmenī palīdz aizsargāties pret 
emocionālajiem uzbrukumiem. 
Kombinācijā ar baltu līdzsvaro un 
atjauno paškontroli.

Nospiestība. Pārmērīga melnās 
krāsas lietošana var izjaukt
emocionālo līdzsvaru, pastiprināt
depresiju un kavēt bērna attīstību.

Jūtas it kā neredzams.

Zila Attīsta līdzsvaru starp emocijām 
un prātu.

Pārmērība rada apātiju un
pakļaušanos; to mazina dzeltenu
un oranžu toņu akcenti.

Samazinās fiziskā aktivitāte, 
jo atslābinās muskuļi,
palēninās sirdsdarbība, 
bērni ir mierīgāki.

Pelēka Nomierina sakāpinātas emocijas, 
jo krāsa vairāk sakārto bērna prātu.
Apģērbā var kļūt kā aizsargbruņas.

Bailes no zaudējuma, skumjas, 
depresija un neticība pozitīvam 
iznākumam.

Savaldība.

Brūna Stiprina emocionālo noturību, 
nav svārstīšanās. 
Dod mieru un patvēruma izjūtu.

Depresija, vilšanās un
neapmierinātība. Ieciklēšanās 
vienā emocijā, rezultātā – 
nespēja izpausties.

Pārliecinātība par sevi. 
Īpaši savienojumā 
ar zeltaino krāsu.

Dzeltena 
un oranža

Aktivizē smadzeņu darbību, psihiski 
darbojas pret drūmām domām, 
paaugstina pašvērtējumu.

Impulsivitāte. Pozitīva ietekme
ir tikai tīrai krāsai, jebkurš citas 
krāsas piejaukums padara to netīru 
un negatīvu. Bērns var justies 
nelaimīgs un nemīlēts.

Fiziska aktivitāte, 
mērķtiecība, vēlme 
izzināt vairāk darbībā.

Zaļa Stabilitāte, darbaspējas un 
radoša iztēle.

Var radīt aizvainojumu 
un greizsirdību, 
pastiprināt nomāktību.

Nostiprina bērnā
praktiskumu.

Sarkana Mērķtiecība, gribasspēks, enerģija. 
Simbolizē drosmi, cīņu un uzvaru.

Neiecietība, spītība, uzbudinājums. 
Var radīt cietsirdību, 
pastiprināt kauna un 
vainas apziņu.

Var uzmundrināt nomāktus
un kautrīgus bērnus. 
Palielinās muskuļu tonuss,
sirsniņa pukst straujāk,
bērns kļūst aktīvāks. 
Ja bērns ir aktīvs jau 
pēc dabas, tad sarkanā 
radīs nervozitāti.

Rozā Prieks, harmonija, cerības. Bērni it kā sauc: 
„Mīliet mani!” 
Pievērš sev uzmanību.

Violeta Antiseptiska, attīroša un līdzsvarojoša
ietekme garīgā un fiziskā līmenī, 
bet ne emocionālā.

Tumšie toņi nav ieteicami 
bērniem, depresīva.

Noslēdzas sevī, 
nevēlas draudzēties.
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dari

Mums katram dzīvē ir brīži, kad šķiet, 
ka visas problēmas uzbrūk reizē. Neat-
karīgi no stresa izraisītāja tādos brīžos 
ir svarīgi justies droši, zinot, ka tev ir 
sava instrumentu kaste, kuru tu vari 
izmantot kā efektīvu un ātru relaksāci-
jas līdzekli. Tiklīdz tu spēj regulēt savas 
emocijas un efektīvi pārvarēt distresu, 
tu atgriez savu prātu atpakaļ mierīgos 
ūdeņos, kur jebkuru dzīves situāciju vari 
risināt efektīvāk.

stress pret relaksāciju
Tāpat kā brīdī, kad kaut ko uztveram 

kā stresu vai apdraudējumu, organisms 
automātiski aktivē simpātisko nervu sis-
tēmu, izdala virkni stresa hormonu un 
padara rosīgu reakciju „cīnies vai bēdz!”, 
eksistē arī automātisks mehānisms, kas 
ierosina relaksāciju. To sauc par relak-
sācijas jeb atslābināšanās atbildi, un tās 
uzdevums ir izbeigt organisma darbību 
ārkārtas (stresa) režīmā un atgriezties 
pirmsstresa stāvoklī – līdzsvarā.

Stresa reakcija ir būtiska mūsu iz-
dzīvošanai. Tā var glābt mūsu dzīvību, 
mums sastopoties ar dzīvībai bīstamu 
apdraudējumu. Par laimi, šādu apdrau-
dējumu ikdienā mēs nesastopam bieži. 
Mūsdienās lielākā daļa stresa ir mūsu 
pašu radīta – dzīvojot nepārtrauktos uz-
traukumos, mēs iedzīvojamies hroniskā 
stresā. Šādā situācijā stresa reakcija ne-
kad nebeidzas un atslābināšanās atbilde 
nevar sākties.

Ja stresa reakcijā iesaistītās organis-
ma sistēmas nespēj atgriezties līdzsvarā, 

sekas var būt smagas. Ne velti Pasaules 
Veselības organizācija apgalvo, ka līdz 
pat 95 % slimību ir stresa izraisītas vai 
pastiprinātas.

pašreizējā brīža maģija – 
apzinātības spēks
Viktors Frenkls reiz ir teicis: „Starp 

stimulu un atbildi ir atstarpe. Un tajā 
atstarpē ir mūsu spēks izvēlēties mūsu 
atbildi. Un mūsu atbildē slēpjas mūsu 
izaugsme un mūsu brīvība.” Lai kā brī-
žiem nešķistu, ka stresa situācijās tev 
nav kontroles, starp stresu un tavu at-

bildi stresam IR atstarpe, un tajā ir tava 
spēja pārvietoties no (neapzinātas, au-
tomātiskas) reaktivitātes uz (apzinātu) 
atbildēšanu.

Lai samazinātu mūsu stresa reakcijas 
negatīvo ietekmi, ļoti noderīgi ir izveidot 
telpu, kurā apstāties, izkāpt no uztrauk-
tā prāta un atgriezties pašreizējā brīdī. 
Kad mēs iegremdējamies tagadnē, mēs, 
visticamāk, iegūstam perspektīvu un ie-
raugām, ka mums ir spējas regulēt savu 
reakciju uz spriedzi. Kad esam stresā, ir 
viegli pazaudēt pašreizējo brīdi un kļūt 
par laiviņu ar salauztiem airiem, ko 
mētā stresa vētra.

Kā pārtraukt stresa autopilota reak-
tivitāti un no jauna atklāt atstarpi starp 
stimulu un atbildi? Kā tu vari atbildēt, 
nevis reaģēt uz jebko, kas ir izraisījis 
tavu stresu? Kā izveidot pauzi, kurā tu, 
nevis stress kontrolē situāciju, un akti-
vēt atslābināšanās atbildi? Te mums pa-
līdz apzinātības trenēšana. Apzinātība, 
netiesājoša uzmanības pievēršana paš-
reizējam brīdim palīdz mums pauzēt 
starp stimulu un atbildi. Tā rezultātā 
mēs spējam noķert savu automātisko un 
bieži neefektīvo uzvedību un apzināti to 
mainīt – izvēlēties efektīvāku atbildi un 
efektīvāku uzvedību.

Piedāvāju dažas ātras un efektīvas apzi-
nātības un relaksācijas tehnikas, kas var tev 
palīdzēt.

pārstāj reaģēt stresā!
dažas ātras un efektīvas apzinātības un relaksācijas tehnikas

Dr. med. 
inese millere,

organizāciju konsultante, personības 
izaugsmes trenere un apmācību va-
dītāja; specializējusies šādās tēmās: 
stresa pārvaldīšana, apzināta ēšana 

un veselības veicināšana darbavietā; 
izveidojusi KaNeapestStresu.com

Lai kā brīžiem nešķis-
tu, ka stresa situācijās 
tev nav kontroles, 
starp stresu un tavu 
atbildi stresam IR 
atstarpe, un tajā ir 
tava spēja pārvieto-
ties no (neapzinātas, 
automātiskas) reakti-
vitātes uz (apzinātu) 
atbildēšanu.
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stop
Vienkāršākais un efektīvākais veids, 

kā izveidot pauzi, ir vienkārši apstāties – 
STOP. Te ir pavisam īsa apzinātības mi-
niprakse.

1. Apstājies! Pārtrauc jebko, ko darīji.
2. Veic dažas dziļas ieelpas un izel-

pas. Vērsies iekšpus un uz brīdi paseko, 
kā tava elpa ieplūst tavā degunā un iz-
plūst no tā. Tu pat vari sev teikt „es ieel-
poju”, kad gaiss plūst iekšā, un „es izel-
poju”, kad gaiss plūst ārā, ja tas palīdz tev 
saglabāt koncentrēšanos.

3. Novēro savu šābrīža pieredzi tādu, 
kāda tā ir, iekļaujot domas, emocijas un 
sajūtas. Tai jābūt netiesājošai novēroša-
nai. Vai tu raizējies, dusmojies, jau kuro 
reizi pārmal neseno nepatīkamo epizo-
di? Vai ir notikusi iestrēgšana pagātnē 
vai nākotnē? Kuras emocijas ir klāteso-
šas (dusmas, raizes, stress)? Kā tās parā-
dās tavā ķermenī? Vai tu stāvi vai sēdi? 
Kāda ir tava poza? Vai sajūti kādas sāpes 
vai saspringumu? Ar katru izelpu atlaid 
muskuļu saspringumu, domas, jebkuras 
spēcīgas emocijas, jebkuru nevajadzīgu 

spriedzi, kuru pamani.
4. Turpini! Turpini jautāt sev: kas šo-

brīd ir svarīgākais, kam man būtu jāvel-
ta uzmanība? Vai es pievēršu uzmanību 
tam, kas šobrīd ir patiešām svarīgi? Tur-
pini savas dienas gaitas, darot kaut ko 
tādu, kas atbalstīs tevi pašreizējā sprie-
dzes brīdī: parunā ar draugu, viegli pa-
masē savus plecus, izdzer krūzi tējas.

Šī apzinātības miniprakse pārtrauks 
tavu autopilota reakciju un atdos kontro-
li tavās, nevis stresa situācijas rokās. Kad 
tu kontrolē, tu vari izvēlēties attiecīgajam 
brīdim veselīgākās, efektīvākās un pras-
mīgākās atbildes un rīcību, kā tikt ar stre-
su galā: ko ēst? Ar ko un kā komunicēt? 
Kā atrisināt problēmu?

Izturies pret šo praksi kā eksperimen-
tu. Centies to ieaust savā ikdienā, ne ti-
kai izmantot stresa brīžos. Pavēro, kuros 
brīžos dienas laikā tev ir iespēja vienkārši 
apstāties, piedzīvot STOP, pauzēt! Vai tas 
ir pamostoties, dušā, pirms maltītes, pie 
sarkanā luksofora signāla, pirms atbildē-
šanas uz telefona zvanu, pirms atbildes 
bērnam?

No pieredzes varu teikt, ka grūtākais 
ir atcerēties pauzēt. Tu vari izmantot gan 
veclaiku metodes (līmlapiņu izlīmēšana 
mājās vai birojā), gan moderno tehnolo-
ģiju iespējas, izveidojot savā viedtālrunī 

atgādinājumu „STOP: Apstājies. Elpo. 
Novēro. Turpini”. „Šī pauzēšana un prak-
se skatīties, lai redzētu, var mums palī-
dzēt pārraut mūsu neapzināto paradumu 
modeļus, kas mūs iesloga mūsu rīcībā, 
izraisot ciešanas mums un apkārtējiem. 
Apzinātība ir pirmais solis, lai atbrīvotu 
sevi no ciešanām,” saka Tiks Nats Hāns. 
Ir vērts padomāt, kā samazinātos ikdienas 
stresa reaktivitāte, uzlabotos attiecības ar 
bērnu, produktivitāte darba vietā, ja ap-
stātos biežāk…

apzinātā elpošana
Iedomājies glāzi, kurā ir ieliets ūdens, – 

tas ir tavs prāts. Un tajā iebērtie milti – ta-
vas domas un sajūtas. Tagad iedomājies, 
ka tos samaisi. Tu nevari skaidri redzēt 
glāzes dibenu. Tas notiek arī mūsu prātā, 
kad esam stresā. Mēs šajā stāvoklī neko 
neredzam skaidri.

Tagad vērsies iekšpus un lēni un dziļi 
ieelpo caur degunu, aizskaitot līdz četri. 
Izelpo caur muti lēni un pilnīgi, izrai-
sot vēja pūsmai līdzīgu skaņu. Ar katru 
nākamo elpu aizvien vairāk atslābini 
ķermeni, atbrīvojot muti, mēli un žokli. 
Vienkārši elpo un novēro! Iedomājies, 
kā milti lēni nosēžas glāzes dibenā. Tā 
notiek arī ar mūsu prātu, kad mēs apzi-
nāmies savu ķermeni un elpošanu. Kāds 
tagad izskatās ūdens? Domas un emoci-
jas joprojām var būt mūsu prātos, bet tās 
mierīgi guļ glāzes dibenā, jo tagad mēs 
zinām, kā tās nomierināt.

Un, jo vairāk tu izmantosi šo prak-
si, nonākot stresa situācijā, jo tu būsi 
vairāk gatavs automātiski rīkoties, lai 
samazinātu stresu. Tātad, ejot savās die-
nas gaitās, vēro savu elpu (kā tā plūst 
iekšā un ārā), un drīz vien tu sāksi pa-
zīt savus ierastos stresorus (stresa izrai-
sītājus). Tu ievērosi, kā sasprindzinās 
muskuļi, īpaši kakla un plecu rajonā, kā 
mainās elpas ritms. Šis vienkāršais vin-
grinājums, izmantojot elpu kā enkuru, 
var tev pateikt, kad tu sāc ieslīdēt stresa 
reaktivitātē, un dot tev iespēju būt vienu 
soli priekšā stresam.

Atceries – milti joprojām ir glāzes 
dibenā, bet tu redzi skaidri: redzi savus 
domu modeļus, atbildes un to, ka tev kat-
rā brīdī ir dažādas izvēles iespējas.

apzinātības un 
relaksācijas pauzes
Mēs ieturam pauzi ar mērķi savu prātu 

pilnīgi refokusēt uz darbību, kas nav sais-
tīta ar stresa avotu. Uzdāvini sev pāris brī-
žu, lai atjaunotu prātu, ķermeni un emo-
cijas! Un atgriezies atpakaļ pie darāmā ar 
līdzsvarotu miera izjūtu.

Iedomājies glāzi, kurā 
ir ieliets ūdens, – tas 
ir tavs prāts. Un tajā 
iebērtie milti – tavas 
domas un sajūtas. 
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Šokolādes meditācija
Ja stresa brīžos tava roka stiepjas pēc 

šokolādes vai kāda cita kāruma, nenosodi 
sevi par gribasspēka trūkumu. Drīzāk iz-
vēlies vislabāko pieejamo šokolādi un veic 
šokolādes meditāciju.

Dziļi ieelpo un izelpo, lai relaksētu ķer-
meni. Aizver acis, ja tev tā ir ērti. Ieliec 

mutē gabaliņu šokolādes. Ieelpo, izelpo… 
mmmm… ļauj tai lēni kust uz mēles. Sajūti 
šokolādes garšu, citas šābrīža sajūtas. Tur-
pini vienmērīgi elpot un koncentrēties 
uz garšas sajūtām. Ja rodas citādas (ar šo 
brīdi nesaistītas) domas, apzinies tās, bet 
vērs savu uzmanību atpakaļ pie garšas un 
sajūtām, kas saistās ar šokolādi. Tavs uz-
devums ir palikt šajā brīdī iespējami ilgi 
un koncentrēties uz savām sajūtām. Kad 
tu norij, koncentrējies uz to, kā šokolāde 
slīd lejup. Ievēro, kā jūtas tava tukšā mute. 
Uztver šokolādes pēcgaršu.

Kā tu jūties? Iespējams, ka, apzināti iz-
baudot šokolādi, tev pietiks ar vienu ga-
baliņu un nebūs vajadzīga visa tāfelīte.

Papildu ieguvumi: ir izpētīts, ka cil-
vēkiem ar ļoti augstu stresa līmeni, divas 

nedēļas ik dienas apēdot 40 gramu tumšās 
šokolādes, samazinās stresa hormona kor-
tizola līmenis. Tika konstatēts, ka tumšā 
šokolāde daļēji koriģē arī citu stresa radī-
to bioķīmisko nelīdzsvarotību.

apzināta tējas pauze
Intensīva stresa brīžos atļaujies īsu 

pārtraukumu, lai atjaunotu ķermeni un 
prātu. Sagatavo krūzi tējas, apsēdies un 
apzināti izbaudi to. Nedomā par stresa 
situāciju vai veicamajiem darbiem! Ie-
vēro silto krūzi savās rokās, ieelpo aro-
mātu, sajūti garšu, to, kā šī tēja lēni tek 
lejup pa barības vadu un kā kuņģī cirku-
lē siltuma sajūta… pasmaidi, aizver acis. 
Pat ja tava tējas pauze ilgs tikai piecas 
minūtes, tas būs vairāk nekā pietiekami, 
lai stresa līmenis samazinātos, iestātos 
relaksācijas atbilde un tu atjaunots būtu 
gatavs apzināti risināt problēmas.

Papildu ieguvumi: tējas pauze būs 
īsts neko nedarīšanas un rūpju par sevi 
laiks. Ai, cik katastrofāli mums šī laika 
pietrūkst! Rezultāts – esam ļoti jūtīgi 
pret stresu un bieži uz to reaģējam ar 
tādām pašdestruktīvām metodēm kā 
emocionālā ēšana, alkohols vai smēķē-
šana. Nav iespējas pagatavot tēju? Apzi-
noties izdzer glāzi ūdens!

Stress ir neizbēgams. Tas, kā mēs izvēla-
mies rīkoties stresa brīžos, nosaka, vai mēs 
trauksimies lejup – garīgajā un emocionā-
lajā iztukšotībā – vai atgriezīsimies paš-
reizējā miera un skaidrības brīdī. Kuru 
no šīm ātrajām relaksācijas tehnikām tu 
visticamāk atcerēsies stresa situācijā? Sāc 
apsvērt priekšrocības, kuras tev dos perso-
niskās instrumentu kastes veidošana – lai 
izmantotu to stresa laikā.
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Ievēro silto krūzi 
savās rokās, ieelpo 
aromātu, sajūti gar-
šu, to, kā šī tēja lēni 
tek lejup pa barības 
vadu un kā kuņģī cir-
kulē siltuma sajūta... 
pasmaidi, aizver acis.

Tavs uzdevums ir 
palikt šajā brīdī ie-
spējami ilgi un kon-
centrēties uz savām 
sajūtām. Kad tu norij, 
koncentrējies uz to, 
kā šokolāde slīd le-
jup. Ievēro, kā jūtas 
tava tukšā mute.


