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IEVADS 
 

Eiropas reģionā fizisko aktivitāšu trūkuma dēļ katru gadu mirst aptuveni 600 tūkstoši cilvēku 
(aptuveni 6% no kopējā skaita), bet liekais svars un veselībai bīstama aptaukošanās novērota 
vairāk nekā vienam miljonam cilvēku. Šie ir tikai daži fakti, kas publicēti Pasaules Veselības 
organizācijas ziņojumā (World Health Statistics, 2006) par iedzīvotāju fizisko aktivitāti un 
veselību Eiropas reģionā. 
Jēdzienam „fiziskā aktivitāte” literatūrā ir dažādi skaidrojumi. Fiziskā aktivitāte ir kompleksa 
uzvedība, kuru ir grūti precīzi definēt (Livingstone, 2003). Fiziskajai aktivitātei ir neierobežotas 
variativitātes izpausmes, kā arī kontekstu un formu dažādība (Jansone, Krauksts, 2005). 
Zinātniskajā literatūrā sastopams arī šāds fiziskās aktivitātes skaidrojums: fiziskā aktivitāte ir 
ķermeņa jebkura kustība, ko veic skeleta muskuļi, izraisot enerģijas patēriņu, kas pārsniedz 
atpūtai patērēto enerģijas daudzumu (Caspersen, Powell, Christensen, 1985, Rolim, 2010). 
Literatūrā uzsvērts, ka fiziskā aktivitāte ir gan rotaļas, spēles, mājas uzkopšana, ikdienas 
mājsaimniecības darbi, dažādi vingrinājumi, sporta nodarbības skolā, gan arī organizētas un 
neorganizētas sporta nodarbības (Jansone, Krauksts, 2005). Promocijas darbā termins «fiziskā 
aktivitāte» lietots, lai apzīmētu aktivitātes, kas izpaužas kā rotaļas, spēles, dažādi vingrinājumi, 
sporta stundas skolā, kā arī organizētas un neorganizētas sporta nodarbības skolā un ārpus tās.  
Fiziskā aktivitāte ir svarīgs profilakses faktors, kas veicina iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī 
sekmē gan fiziskās, gan garīgās veselības saglabāšanu (Alves, Montenegro, 2005, Matias, Rolim, 
2010).  
Pētnieki norāda, ka mazkustīguma epidēmija mūsdienās ir ļoti ietekmējusi daudzus, bet jo īpaši 
pusaudžu vecuma grupu, un ir kļuvusi par sabiedrības veselības problēmu. Pusaudžu mazkustība 
ir augsta gan bagātās valstīs, gan mazāk attīstītajās valstīs (Hallal, Bertoldi, 2006). 
Kā jau iepriekš minēts, fiziskā aktivitāte ir svarīgs profilakses faktors dažādu saslimšanu 
novēršanā, piemēram, aptaukošanās riska, 2. tipa cukura diabēta, hipertensijas, sirds un 
asinsvadu slimības, vēža un priekšlaicīgas nāves novēršanā. Vairāk nekā 60% iedzīvotāju visā 
pasaulē fiziskā aktivitāte neatbilst Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumiem, lai 
saglabātu veselību. ASV ik gadu katrs desmitais cilvēks mirst nepietiekamas fiziskās aktivitātes 
izraisītu saslimšanu dēļ, piemēram, no koronārās sirds slimības, 2. tipa cukura diabēta, krūts, 
resnās zarnas vai taisnās zarnas vēža (Danaei, Ding, 2009). Regulāras fiziskās aktivitātes mazina 
risku saslimt ar vēzi par 40–50%, uzlabo zarnu darbību, kā arī paaugstina antioksidantu līmeni 
organismā (Kruk, 2009).  
Fiziskā aktivitāte veicina ne tikai fizisko, bet arī psihisko labsajūtu, jo aktivitāšu veikšanas laikā 
stresa radītās negatīvās emocijas «sadeg» un cilvēka ķermenī notiek pozitīvas bioloģiskas 
pārmaiņas (Jansone, 1999).  
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Fiziskā aktivitāte samazina daudzu neinfekcijas slimību risku, tā palielina sociālo 
mijiedarbību un sabiedrības iesaistīšanos, un tas ir ieguvums visai sabiedrībai. Fiziskā aktivitāte 
ne tikai palīdz risināt sabiedrības veselības problēmas, bet arī veicina kopienu labklājību  

un ietver ieguldījumu nākamajām paaudzēm (Global Strategy on diet, Physical activity and 
Health, 2003). Eiropas Savienībā (ES) fiziskā aktivitāte nesasniedz ieteicamo līmeni, proti, 30 
minūtes dienā vairākas reizes nedēļā. Aptauju rezultātos teikts, ka vidēji tikai 31% respondentu ir 
pietiekama fiziskā aktivitāte. Tikai 34% Eiropas jauniešu 11, 13 un 15 gadu vecumā ir 
pietiekama fiziskā aktivitāte, kā ieteikts PVO vadlīnijās (World Health Statistics, 2006). Gan 
PVO ieteikumos „Global recommendations on physical activity for health”, gan Austrālijas un 
ASV speciālistu rekomendācijās bērniem un jauniešiem teikts, ka ieteicamais fiziskās aktivitātes 
līmenis 5–17 gadus veciem bērniem un jauniešiem ir vidēji augstas intensitātes aktivitātes 60 
minūtes katru dienu (Global recommenddations on physical activity for health, 2010; Australia’ s 
physical activity recommendations for children and young people, 2004; Physical Activity 
Guidelines for Americans, 2008). PVO ziņojumā teikts, ka 50% aptaujāto 15 ES valstīs ar 
fiziskām aktivitātēm nenodarbojas nemaz vai to dara retāk par vienu reizi mēnesī. Šajā jautājumā 
zemākie rādītāji ir šādās valstīs: Bulgārija (82%), Grieķija (79%), Ungārija (71%), Rumānija 
(69%), Itālija (67%), Polija (66%) un Latvija (65%) (Special Eurobarometer Sport and Physical 
Activity, European Commission, 2010). Fiziskā aktivitāte veselības saglabāšanai un uzlabošanai 
ir svarīgs priekšnoteikums jebkurā vecumā, bet jo īpaši bērniem. 

Jautājums par fiziskās aktivitātes ietekmi uz cilvēka veselību savu aktualitāti nav 
zaudējis un zinātniskajā literatūrā tiek apskatīts ļoti plaši (Paluska, Schwenk, 2000; Harris, 
Kuramoto, 2009; Van den Bulk, Hofman, 2009; Batalha, Sousa 2011. u. c. autori). Par to tiek 
rakstīts presē un runāts televīzijā, tam tiek veltītas informatīvas nodarbības mācību iestādēs, tiek 
izdota informatīva rakstura literatūra, tomēr fizisko aktivitāšu nozīmi ikviena cilvēka dzīvē 
sabiedrība joprojām pietiekami nenovērtē.  

Latvijas Sabiedrības veselības aģentūras sniegtajos datos ir teikts, ka skolēnu pusaudžu 
vecumā, kas būtu fiziski pietiekami aktīvi, Latvijā ir mazāk nekā puse (46,3%) no visiem 
skolēniem. Turklāt, palielinoties respondenta vecumam, fiziskā aktivitāte būtiski samazinās. 
Aptauja liecina, ka liela daļa skolēnu fiziskās aktivitātes vietā savu brīvo laiku pavada, skatoties 
TV vai sēžot pie datora. Vidējais pie televizora pavadīto stundu skaits darbdienās ir 4,78 stundas, 
nedēļas nogalēs – 5,48 stundas. Spēlējot datorspēles, sazinoties ar draugiem sociālajos tīklos vai 
pildot mājas darbus, skolēni pie datora pavada vidēji 3,25 stundas darba dienās un 3,51 stundu 
nedēļas nogalēs (Sabiedrības Veselības aģentūra, 2006). Šobrīd datortehnoloģiju integrācija 
mūsu ikdienā notiek ļoti strauji. Tikpat strauji bērni un jaunieši cenšas apgūt visu jauno un 
interesanto. Bieži vien šādā dzīves ritmā tiek pazaudētas prioritātes, mainās vērtību orientācija. 
Mūsdienu skolēns – kāds viņš ir šajā tik strauji mainīgajā tehnoloģiskajā laikmetā? Kādas ir viņa 
prioritātes? Nereti avīžu un žurnālu virsrakstos varam lasīt: ir jāstimulē cilvēka vēlme apgūt 
jaunākās tehnoloģijas! Nenoliedzami, ka ir jāapgūst, tomēr cilvēka panākumu atslēga ir 
sabalansētība starp fiziskajām un garīgajām aktivitātēm. Līdzsvarotība, kas palīdz mums saglabāt 
gan fizisko, gan garīgo veselību. Patiesībā cilvēka veselība ir bijusi vislielākā vērtība vienmēr, 
jebkurā laikmetā. Veselība ir fiziskā, garīgā un sociālā labklājība. 

Kas ir tā lielā vērtība, ko mūsdienās spēj un var dot skolotājs? Jo, kā zināms, tieši 
skolotājs ir tā saikne, kas nodrošina šīs līdzsvarotības stabilitāti skolēniem, kurš izskaidro un ar 
savu piemēru demonstrē, motivē skolēnus pieņemt pareizo lēmumu vienā vai otrā dzīves 
situācijā. Kaut arī literatūrā sastopam, ka „skolas uzdevums ir ar fiziskās audzināšanas 
līdzekļiem veidot ieradumus un stabilu interesi par sistemātiskām nodarbībām ar fiziskiem 
vingrinājumiem visa mūža garumā” (Jansone, 1999), skolēni tomēr nevēlas sevi apgrūtināt ar 
papildu fizisko aktivitāti, un tas nozīmē, ka skolēnos nav izveidojusies stabila interese par 
fiziskajām aktivitātēm kā dzīves nepieciešamību. Sporta skolotājs ir pirmā persona, kas skolēnu 
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varētu ieinteresēt pievērsties sistemātiskām aktivitātēm, kas veicinātu skolēnu fizisko aktivitāti 
ikdienā. Jautājums ir – kā to izdarīt? Kā ieinteresēt?  

Šī problēma ir pētīta gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām. Tika analizēti pētījumi, 
kas veikti gan Eiropā, gan citur pasaulē. 
Tika analizēti pētījumi tādos zinātniskajos izdevumos kā „Preventive medicine”, „Physical 
Therapy”, „Eurepean Journal of Public health” un citi. Tika apskatīti zinātniskie raksti par 
iespējām sekmēt skolēnu fizisko aktivitāti un eksperimentiem, kuri tika veikti šajā jomā.  

Analizējot zinātniskās publikācijas par iepriekš veiktajiem pētījumiem par fiziskās 
aktivitātes veicināšanu skolēniem, tika secināts, ka pieaugot skolēni kļūst fiziski neaktīvāki 
(Global Strategy on diet, Physical activity and Health, 2003; School report, 2005/2006), un, 
ņemot vērā, ka Eiropas iedzīvotāji demogrāfiski noveco, ir ļoti svarīgi, kā iedzīvotāji spēs uzturēt 
aktivitāti visa mūža garumā (Ståhl, Wismar, 2006). 

Zinātniskajās publikācijās tika analizēti pētījumi par fiziskās aktivitātes sekmēšanu skolēniem, 
kuros publicēti vairāki pētnieku novērojumi šajā jomā. Piemēram, ka fiziskās aktivitātes 
pieaugumu skolēniem sekmē fiziskajās aktivitātēs nepieciešamā inventāra nodrošinājums stundu 
starpbrīžos skolā (Verstraete, Cardon, 2006), kā arī novērots, ka skolēnu fiziskajai aktivitātei nav 
statistiski nozīmīgas kopsakarības ar aktivitāšu realizācijā pielietojamā laukuma segumu (asfalts 
vai zāle), bet fiziskās aktivitātes realizācijā lielāka nozīme ir laukuma seguma marķējumam 
(Willenberg, Ashbolt, 2007). Šajā pētījumā tikai kā blakus novērojums tika atzīts, ka tikai 
skolotāja klātbūtne fizisko aktivitāšu veikšanas vietā pozitīvi ietekmē un paaugstina skolēnu 
fizisko aktivitāti – zēniem 5 reizes, meitenēm 4 reizes. Tiek atzīts, ka zēnu lielākā aktivitāte 
saistās ar vēlmi skolotājam demonstrēt savas prasmes. 
Neskatoties uz daudzajiem skolēnu fiziskās aktivitātes pētījumiem, ir sastopams apgalvojums, ka 
pētījumi pusaudžu vecumposmā ir būtiski un nepietiekami un rezultāti ir neviennozīmīgi 
(Tassitano, Bezerra, 2007). Tas apliecina to, ka nepieciešams veikt vairāk šādu pētījumu, lai 
labāk varētu izprast, kas ir noteicošais skolēnu fiziskās aktivitātes sekmēšanā. 
Analizētajos zinātniskajos pētījumos ir daudz runāts par skolu programmu pilnveidi vai 
papildināšanu, atvēlot fiziskās aktivitātes realizācijai vairāk laika, kā arī tiek runāts par sporta 
stundās izmantoto līdzekļu dažādošanu un ģimenes iesaistīšanu aktivitātēs ārpus skolas, bet tikai 
nedaudz tiek pievērsta uzmanība skolotāja darbībai un ir maz runāts par sporta skolotāja darbības 
modeļa vai skolotāja lomas maiņu, strādājot ar skolēniem sporta stundās un organizējot 
ārpusskolas aktivitātes. 

Savā darbā es vēlētos pievērst uzmanību skolotāja lomai skolēnu fiziskās aktivitātes 
paraduma formēšanās procesā, kā arī skolēna fiziskās aktivitātes sekmēšanā.  

Kas attur skolēnus no regulāras fiziskās aktivitātes un vēlmes savu brīvo laiku pavadīt 
aktīvi, nevis sēžot pie datora vai televizora? Kā vienu no iemesliem, kas attur skolēnus no 
fiziskās aktivitātes, M. Sauka un V. Lāriņš, „Latvijas Ārsts” pielikumā, „Sports Veselībai”(2008. 
gada decembris) min nepareizu izpratni par nepieciešamās fiziskās aktivitātes intensitāti. 
Speciālisti norāda, ka pastāv maldīgs uzskats, ka tikai ilgstoša un intensīva fiziska aktivitāte 
labvēlīgi ietekmē veselību, bet tā nogurdina (Sauka, Lāriņš, 2008). Tādēļ liela daļa cilvēku 
nevēlas veikt jebkādas aktivitātes. Bet katra indivīda veselība lielā mērā ir atkarīga no viņa 
dzīvesveida, no darba un atpūtas režīma, ēšanas ieradumiem un fiziskās aktivitātes. Fiziskā 
aktivitāte ir viens no dzīves stila faktoriem (Pipere, 2005) 

Analizējot esošos pedagoģiskās mijiedarbības modeļus, tika analizēts gan 
biheiviorālais, gan uz kognitīvām teorijām vērstais, gan humanitārais sadarbības modelis 
(Lieģeniece, 1999), kā arī tika apskatīti izstrādātie modeļi, kuri vairāk attiecas uz pedagoģiskā 
darba organizēšanu, piemēram, spectrum teaching style model (Doherty, 2003). Vairāki autori ir 
aprakstījuši savus izveidotos pedagoģiskās darbības modeļus, bet šie modeļi ir izstrādāti un 
pielietojami vairāk darbam vispārizglītojošās iestādēs darbam mācību stundās, piemēram, 
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matemātikā, valodu apguvē, bet sporta nodarbību organizēšanai ir sava specifika. Tādēļ ir 
nepieciešams izstrādāt tādu pedagoģiskās darbības modeli fiziskās aktivitātes sekmēšanai 
skolēniem, kuru varētu pielietot Latvijas kultūrvidē sporta skolotāji darbā gan skolas sporta 
stundās, gan ārpusskolas aktivitāšu organizēšanā un vadīšanā. Būtu nepieciešams izstrādāt 
zinātniski pamatotus pedagoģiskās mijiedarbības modeļa komponentus (faktorus) un paralēli 
modeļa izstrādei būtu nepieciešams arī izvēlēties instrumentu, ar kura palīdzību varētu noteikt 
izmaiņas skolēnu fiziskās aktivitātes paradumā. Darba gaitā tika analizētas vairākas iepriekš 
izveidotas aptaujas, tādas kā IPAQ (International Physical Activity Questionnaire – starptautiskā 
fiziskās aktivitātes aptauja), TEE (Total Energy Expenditure – kopējās patērētās enerģijas tests), 
PAL (Physical Activity Level – fiziskās aktivitātes līmeņa tests) noteikšana, kā arī PVO (Pasaules 
Veselības organizācija) aptaujas anketa Latvijas skolēniem, tomēr, tā kā pētījuma gaitā ir 
nepieciešams noteikt skolēnu fiziskās aktivitātes paradumu, kas sastāv no vairākiem faktoriem, 
ne tikai no fiziskās aktivitātes noteikšanas, tika secināts, ka ir nepieciešams izveidot valīdu un 
ticamu instrumentu, kas piemērots Latvijas kultūrvidei, ar kura palīdzību varētu noteikt šī 
modeļa darbības ietekmi uz skolēnu uzvedības maiņu, kas izpaustos tādos faktoros kā regulāra 
fiziskā aktivitāte ikdienā, emocijas, veicot aktivitātes, un skolēnu interese par fiziskās aktivitātes 
izpausmes formām.  

Problēmas aktualitāte, instrumenta izstrādes nepieciešamība un praktiskās realizācijas 
izpētes nepieciešamība noteica promocijas tēmas izvēli: „Pedagoģiskā mijiedarbība un skolēnu 
fiziskā aktivitāte”.  

Pētījuma zinātniskā novitāte:  
1. Izstrādāts zinātniski argumentēts pedagoģiskās mijiedarbības modelis un tā saturs ikdienas 

fiziskās aktivitātes paraduma sekmēšanai skolēniem. 
2. Izstrādāts un psihometriski pārbaudīts tests ”Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” 

fiziskās aktivitātes paraduma noteikšanai, atbilstošs Latvijas kultūrvidei. 
Darba praktiskā nozīme: 

1. Izstrādāto testu ”Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” var praktiski pielietot sporta 
skolotāji savā pedagoģiskajā darbībā. 

2. Eksperimentāli pamatotu pedagoģiskās mijiedarbības modeļa saturu fiziskās aktivitātes 
paraduma sekmēšanai skolēniem, sporta skolotāji var pielietot savā pedagoģiskajā darbībā.  

Pētījuma mērķis: zinātniski pamatota pedagoģiskās mijiedarbības modeļa fiziskās 
aktivitātes paraduma sekmēšanai skolēniem satura izstrāde un pielietojuma iedarbības 
izvērtējums fiziskās aktivitātes paraduma optimizācijā. 

Pētījuma hipotēze: fiziskās aktivitātes paradums tiks sekmēts, ja:  
- tiks izstrādāts un realizēts eksperimentāli un zinātniski pamatots pedagoģiskās 

mijiedarbības modelis fiziskās aktivitātes paraduma sekmēšanai skolēniem;       
- pirms pedagoģiskās mijiedarbības modeļa satura pielietojuma tiks kompleksi novērtēta 

skolēna interese par fizisko aktivitāti, emocijas, veicot fiziskās aktivitātes, un fizisko 
aktivitāšu veikšanas biežums. 

Objekts: skolēnu un sporta skolotāju pedagoģiskā mijiedarbība, veicot fiziskās 
aktivitātes.  

Priekšmets: skolēnu fiziskās aktivitātes paraduma sekmēšana.  
Pētījuma uzdevumi:  

1. Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” konstruēšana un psihometrisko rādītāju 
pārbaude. 

2. Pedagoģiskās mijiedarbības modeļa fiziskās aktivitātes paraduma sekmēšanai un tā faktoru 
satura izstrāde. 
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3. Pedagoģiskās mijiedarbības modeļa fiziskās aktivitātes paraduma sekmēšanai analīze, 
izvērtējot satura realizācijas iedarbības efektivitāti uz skolēna interesi par fizisko aktivitāti, 
skolēnu emocijām, veicot fiziskās aktivitātes, fizisko aktivitāšu veikšanas biežumu. 

 
Pētījuma organizēšana un pētījuma bāze: 
Pētījuma pamata datu ieguvei piedalījās 339 skolēni vecumā no 11 līdz 19 gadiem, 147 

zēni un 192 meitenes. Dalībnieku vidējais vecums – 14,6 gadi. 
Konstatējošajā pedagoģiskajā eksperimentā tika iesaistīti 75 skolēni vecumā no 14 līdz 

19 gadiem, 33 meitenes un 42 zēni. Dalībnieku vidējais vecums – 16,3 gadi. Konstatējošajā 
pedagoģiskajā eksperimentā piedalījās 3 sporta skolotāji. Eksperiments norisinājās divās skolās: 
Natālijas Draudziņas ģimnāzijā un Kandavas internātskolā „Dzīvesprieks”. Konstatējošā 
eksperimenta laikā skolotāji darbā sporta stundās pielietoja izstrādāto pedagoģiskās 
mijiedarbības modeli. Eksperiments katrā skolā ilga 14 nedēļas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.attēls. Pētījuma organizēšanas shēma 
 

Pēc eksperimenta sporta skolotāji un skolēni intervijās izteica viedokli par izstrādātā 
modeļa pielietojumu un efektivitāti. 

Pētījums ilga 4 gadus (no 2008. gada līdz 2011. gadam) un tika veikts vairākos 
posmos (1. attēls).  

Pētījuma pirmajā posmā notika zinātniskās literatūras analīze, uz kuru pamatojoties 
notika pamata datu ieguves anketas izstrāde, kā arī notika skolēnu anketēšana pamata datu 

Zinātniskās literatūras analīze 

Testa konstruēšana (n=339) 
 

1.posms 

2.posms 
 

Psihometrisko rādītāju noteikšana un analīze 

Modeļa un tā faktoru satura izstrāde 
  
 

Modeļa satura realizācijas ietekmes uz fiziskās aktivitātes 
paradumu analīze (n=75) 

3.posms 
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ieguvei (n=339), kā arī testa konstruēšana, pamatojoties uz bāzes datu ieguves rezultātiem, un 
testā izmantoto psihometrisko rādītāju noteikšana.  

Pētījuma otrajā posmā, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika izstrādāts skolēna un 
skolotāja pedagoģiskās mijiedarbības modelis un tā saturs, kā arī modeļa pielietojums apskatīts 
pilota pētījumā (n=10).  

Pētījuma trešajā posmā tika veikts pedagoģiski konstatējošais eksperiments un modeļa 
satura analīze, pamatojoties uz pedagoģiskajā eksperimentā iegūtajiem datiem (n=75)  

 
Pētījuma metodoloģisko pamatu veido zinātnieku teorētiskās un empīriskās atziņas:  
- Teorētiskie pamati: atziņas par vispārējo pedagoģiju, sporta pedagoģiju, atziņas par 

audzināšanu un pašaudzināšanu: L.Žukovs (Žukovs, 1999); R.Jansone (Jansone, 1999, 2005); 
V.Zelmenis (Zelmenis, 2000); K.Levins (Левин, 2000); A.Špona (Špona, 2001, 2006). 

 
- Personības struktūra, biheiviorālās un kognitīvās teorijas: A.Bandura (Bandura 1969, 1977); 
I.Ajzen (Ajzen, 1991, 2002; 2006); F.Burdje (Burdje, 2004); Ā.Karpova (Karpova, 1998); 
G.Svence (Svence, 1999); L.Festingers (Фестингер, 2000) . 

 
 - Pedagoģijas atziņas par pedagogu un audzēkņu sadarbību: L.Vigotskis (Выготский, 1991); 
D.Lieģeniece (Lieģeniece, 1999); A.Špona (Špona, 2001., 2006.); J.Kolominskis (Коломинсий 
2003); J.Dohertijs (Doherty, 2003). 
 
 - Atziņas par fiziskajām aktivitātēm, to nozīmi un nepieciešamību un skolēnu fiziskās aktivitātes 
sekmēšanu: K.Kaspersens (Caspersen 1985); R.Jansone (Jansone, 1999, 2005); S.Verstraete, 
G.Cardon (Verstraete, Cardon 2006); C.Loucaides (Loucaides, 2009); S.Racette (Racette,  
2010); J.Kruk (Kruk, 2009); R.Tassitano, J.Bezerra, (Tassitano, Bezerra, 2007); 
I.Neissaar, L.Raudsepp (Neissaar, Raudsepp , 2011). 

 
- Atziņas par pedagoga lomu fiziskās aktivitātes sekmēšanā skolēniem: L.Villenbergs 
(Willenberg, 2007). 

 
- Atziņas par fizisko aktivitāšu ietekmi uz cilvēka veselību: S.Paluska (Paluska 2000); K.Harris 
(Harris, 2009); J.Van den Bulk (Van den Bulk, 2009); S. Batalha, (Batalha, 2011); C.Rodriguez 
(Rodriguez, 2003).  

 
- Atziņas par fiziskās aktivitātes ietekmi uz skolēnu sekmēm: D.Hellisons (Hellison's, 2003), 
A.Escarti, M.Gutierrez, C.Paskals, D.Marin (Escartí, Gutiérrez, Pascual, Marín, 2010 ). 

 
- Atziņas par mūsdienu pedagoģijas problēmām: C.Čung, J.Higbi (Chung, Higbee 2005); 
Z.Čehlova (Čehlova, 2006); M.Čehlovs (Čehlovs, 2008). 
- Atziņas par paraduma veidošanos: V.Zelmenis (Zelmenis, 2000); G.Turconi (Turconi, 2008); 
F.Burdje (Burdje, 2004); D.Neal, V.Vood , J.Kvinn (Neal, Wood , Quinn, 2006). 
 
- Testu konstruēšana: M.Raščevska, (Raščevska,2005); D.Albrehta, (Albrehta, 1998); P.Kline, 
(Kline,1986); A.Anastazi, S.Urbina ( Анастази, Урбина 2001). 
 
Tēzes promocijas darba aizstāvēšanai:  

1. Konstruētais tests „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” ir ticams, valīds un 
pielietojams skolēnu fiziskās aktivitātes paraduma noteikšanai.  

2. Izstrādātais pedagoģiskās mijiedarbības modelis sekmē: 
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  - skolēnu fizisko aktivitāti; 
  - interesi par fiziskajām aktivitātēm; 
  - pozitīvas emocijas fizisko aktivitāšu veikšanas laikā.  

 
 
Atslēgas vārdi un to skaidrojums: 

  
Fiziskā aktivitāte – ķermeņa jebkura kustība, ko veic skeleta muskuļi, izraisot enerģijas patēriņu, 
kas pārsniedz atpūtai patērēto enerģijas daudzumu (Caspersen, Powell, Christenson, 1985); 

- neatņemama ikdienas dzīves sastāvdaļa. Fizisko aktivitāti veido rotaļas, spēles, ikdienas 
mājas uzkopšana, ikdienas mājsaimniecības darbi, dažādi vingrinājumi, sporta stundas 
skolā, kā arī organizētas un neorganizētas sporta nodarbības (Jansone, Krauksts, 2005); 

Fiziskās aktivitātes – jebkuras ķermeņa daļas kustības, kuras nodrošina skeleta muskuļu 
kontrakcijas ar palielinātu enerģētisko patēriņu (Jansone, Krauksts, 2005);    
Paradums – noturīga rīcība, darbība, kas, sākotnēji ārēju apstākļu noteikta, bieži atkārtojoties, 
automatizējusies, kļuvusi par dzīves nepieciešamību (Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca, 
2000); 
- bieži atkārtotas ikdienišķas darbības, kas pakāpeniski automatizējas un iesakņojas cilvēka 
raksturā (Zelmenis, 2000). 
 Pedagogs – fiziskā persona, kurai ir šajā vai citā izglītību reglamentējošā likumā noteiktā 
izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā 
izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē (pedagoģisko terminu vārdnīca, 2000) 
Skolēns – tas, kas mācās skolā vai apgūst ar skolu saistītu mācību programmu; skolas audzēknis 
(Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000); 
 Mijiedarbība – saskarsmes interaktīvā puse – savstarpēji saistīta ietekme, kad vienas puses 
izturēšanās kalpo par stimulu otras puses reakcijai un otrādi (Omarova, 2003).  

 Modelis – mākslīgi izveidots eksperimentāla pētījuma līdzeklis un objekts, kas ietver 
oriģināla īpašības un eksperimenta brīdī aizstāj oriģinālu. Tas ir vienkāršots oriģināla 
atveidojums, kas aizstāj oriģinālu tik lielā mērā, ka modeļa pētīšana sniedz jaunu informāciju par 
attiecīgo objektu (Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000);  

 Tests – tests ir sistematizēta procedūra divu vai vairāku cilvēku uzvedības 
salīdzināšanai (Cronbach, 1960). 
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1. SKOLĒNU FIZISK Ā AKTIVIT ĀTE, TĀS 
NOTEIKŠANA UN PEDAGOĢISKĀS MIJIEDARB ĪBAS 

TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS  
 

1.1. Fiziskā aktivit āte, fiziskās aktivitātes paradums un tā 
veidošanās teorētiskie aspekti  

 
1.1.1. Fiziskā aktivitāte un tās sekmēšana dažādu autoru pētījumos 

 

Par mazkustīga dzīvesveida piekritēju bērns sāk sevi veidot kopš agras bērnības, kad 
viņš vēl neprot lasīt, rēķināt, bet jau iemācījies datorspēles. Mazkustība turpina attīstīties un 
nostiprināties mājās un skolā. Līdz ar to tiek veidoti nopietni draudi veselībai visa mūža garumā 
(Jankovskis, Beldava, Līviņa, Strēlis, Čūrišķis, 2009).  

Jēdzienam „fiziskā aktivitāte” literatūrā sastopam dažādus skaidrojumus. Zinātniskajā 
literatūrā sastopam šādu fiziskās aktivitātes definējumu: fiziskā aktivitāte ir ķermeņa jebkura 
kustība, ko veic skeleta muskuļi, izraisot enerģijas patēriņu, kas pārsniedz atpūtai patērēto 
enerģijas daudzumu (Caspersen, Powell, Christenson, 1985). Fizisko aktivitāti veido rotaļas, 
spēles, ikdienas mājas uzkopšana, ikdienas mājsaimniecības darbi, dažādi vingrinājumi, sporta 
stundas skolā, kā arī organizētās un neorganizētās sporta nodarbības (Jansone, Krauksts, 2005). 
Jēdziens „fiziskās aktivitātes” literatūrā latviešu valodā tiek skaidrots kā ķermeņa jebkuras 
kustības, kuras nodrošina skeleta muskuļu kontrakcijas un palielinātu enerģētisko patēriņu 
(Jansone, Krauksts, 2005). LR Veselības ministrijas dokumentos tiek minēts, ka „fiziskās 
aktivitātes ir skeleta muskuļu nodrošinātas aktīvas ķermeņa kustības, kas jūtami palielina 
enerģijas patēriņu, salīdzinot ar miera stāvokli. Galvenās veselību veicinošās fiziskās aktivitātes 
ir vienkāršas un jau pierastas darbības – tādas kā pastaiga, riteņbraukšana, fizisks darbs, 
peldēšana, mājsaimniecības darbi, pārgājieni, dārza darbi, izklaides sports un dejas” (LR 
Veselības ministrija, 2011). Spāņu literatūrā atrodam skaidrojumu jēdzienam „fiziskās 
aktivitātes”. Spāņu valodā šis jēdziens tiek definēts kā „sporta un fiziskie vingrinājumi”. Sporta 
un fiziskie vingrinājumi ir fiziskā aktivitāte, kas ir plānota, strukturēta un realizēta ar mērķi 
uzlabot fizisko kondīciju. Sporta un fiziskie vingrinājumi iekļaujas fiziskajā aktivitātē, tos veic 
brīvajā laikā un katram no tiem ir sava atšķirīga nozīme (Serra, Roman, Aranceto, 2006).    

Fiziskās aktivitātes cilvēki veic regulāri, un tās ir daļa no mūsu ikdienas rutīnas 
(ģērbšanās, mazgāšanās, kāpšana pa kāpnēm, iešana kājām); visas minētās fiziskās aktivitātes 
sauc par parastajām darbībām, savukārt tīšas darbības ir tās, kuras tiek veiktas papildus 
parastajām darbībām, šie pasākumi tiek plānoti un bieži vien veikti brīvajā laikā (Kruk, 2009).  

Fiziskās aktivitātes, neatkarīgi no to veida (sadzīves, darba, rekreācijas – sauktas par 
brīvā laika aktivitātēm, pastaigas, izbraukumi ar velosipēdu), raksturojas ar biežumu (piemēram, 
trīs reizes nedēļā), ilgumu, kas informē par pavadīto kopējo laiku minētajā darbībā (piemēram, 
30 minūtes katru dienu) un intensitāti (Kruk, 2009).  

Lai varētu precīzāk raksturot fiziskās aktivitātes jēdzienu (FA), tiek izdalīti sekojoši 
parametri: intensitāte, veids un mērķis aktivitātes realizēšanai. Tā kā fiziskā aktivitāte varētu 
izpausties arī tādās darbībās kā mājas darbi, dārza darbi, tad fiziskās aktivitātes, kas tiek veiktas 
sportisko mērķu realizēšanai, parasti tiek pētītas, izdalot tās no kopējā FA apjoma (Caspersen, 
Powell, Christenson 1985). 

Viens no būtiskākajiem parametriem, kas raksturo FA, ir intensitāte. Intensitāte var būt 
izteikta gan absolūtajās, gan relatīvajās mērvienībās. Aerobo aktivitāšu raksturošanai parasti tiek 
izmantots metabolā ekvivalenta (ME) rādītājs. ME ir lielums, kas norāda, cik daudz skābekļa tiek 
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patērēts fiziskas aktivitātes laikā. Viens ME pieaugušajiem vidēji ir 3,5 ml skābekļa uz 1 
kilogramu ķermeņa masas minūtē vai 4,184 kJ uz 1 kg ķermeņa masas stundā (Ainsworth, 
Haskell, 1993). Šādu daudzumu organisms patērē miera stāvoklī organisma pamatfunkciju 
nodrošināšanai. Fizioloģiskās atbildes reakcijas uz slodzi (piemēram, sirdsdarbības un elpošanas 
paātrināšanās), pārvietošanās ātrums un spēka vingrinājumos paceltā smaguma svars arī tiek 
vērtēti kā absolūti raksturlielumi. 

FA veids (izpausme) atspoguļo kādu noteiktu darbību vai kustību, kas tiek realizēta 
dažādos apstākļos (Caspersen, Powell, Christenson 1985). Lai gan fiziskā aktivitāte ikdienas 
dzīvē (iešana vai braukšana ar velosipēdu uz skolu vai darbu, iešana uz veikalu, kāpšana pa 
kāpnēm, aktīva mājas dzīve u.c.) ir saistīta ar veselību, sporta aktivitātes brīvajā laikā var būtiski 
paaugstināt fiziskās aktivitātes līmeni (ES pamatnostādnes fiziskās aktivitātes jomā, 2008).        

FA mērķi parasti literatūrā tiek izdalīti sekojoši: aktivitātes brīvajā laikā, aktivitātes, 
veicot darba pienākumus, aktivitātes mājsaimniecībā un aktivitātes pārvietojoties (Caspersen, 
Powell, Christenson 1985).  

Fiziskās aktivitātes veselības saglabāšanai un uzlabošanai ir svarīgs priekšnoteikums 
jebkurā vecumā, bet īpaši bērniem. Tas jau sen ir pierādīts, ka fiziskai aktivitātei cilvēka attīstībā 
un veselīga dzīvesveida uzturēšanā ir vadošā un noteicošā loma. Tas izpaužas gan bērna 
augšanas un attīstības periodā dažādos vecumposmos, gan pieauguša cilvēka dzīvē (Mauriņa, 
Tripāne 1999). 

Fiziskās aktivitātes ciešo saistību ar cilvēka veselību varam redzēt Dahlgren un 
Whitehead izstrādātajā modelī. Veselības sociālajā modelī, pēc Dahlgren un Whitehead, 
(25.pielikums), atspoguļoti ietekmes līmeņi uz cilvēka veselību. Ietekmes līmeņus raksturo 
sociālās ekoloģijas teorijas attiecībā uz veselību. Modelī ir atspoguļotas attiecības starp indivīdu, 
vidi un saslimšanām. Modeļa centrā ir indivīds ar savu gēnu komplektu. Attēlotajā modelī 
indivīdu aptver vairāku līmeņu ietekme uz veselību, ko indivīds var mainīt. Piemēram, pirmajā 
līmenī ir personas uzvedība un dzīvesveids, kas var gan veicināt veselību, gan tai kaitēt. 
Piemēram, izvēle regulāri nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm ir indivīda paša rokās. Nākamais 
līmenis ir sociālā un kopienu ietekme, kas nodrošina savstarpējo atbalstu kopienas locekļiem. 
Trešais līmenis ietver strukturālos faktorus: pārtikas rūpniecība, izglītība, darba un dzīves 
apstākļi, nodarbinātība, piekļuve pakalpojumiem (Dahlgren, Whitehead, 2001). Kā redzams 
pielikumā, tad individuālie dzīves stila faktori, kas attiecas arī uz fiziskajām aktivitātēm, ir 
pirmais un vistuvākais līmenis, ar kura palīdzību varam ietekmēt savu veselību.  

Cilvēka fiziskā kondīcija ir cieši saistīta ar fiziskajām aktivitātēm. Fiziskā kondīcija var 
nodrošināt pretošanās spējas dažāda veida deģeneratīvajām slimībām, piemēram, sirds un 
asinsvadu slimībām, muskuļu un kaulu slimībām (Jansone, Krauksts, 2005).   

Dažādu sporta veidu un fizisko aktivitāšu ietekme uz organismu ir daudzpusīga. 
Fiziskajām aktivitātēm, vingrinājumiem ir vispārēja tonizējoša iedarbība, aktivizējoša ietekme uz 
audu vielu maiņu un trofiku. Fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē visas organisma sistēmas, 
normalizējot to darbību. Palielinās sirds muskuļa saraušanās spējas, sirds minūtes tilpums, 
uzlabojas visa organisma asins cirkulācija, asinsvadu tonuss un elastība. Notiek labvēlīgas 
izmaiņas asins sastāvā. Fiziskās aktivitātes stabilizē nervu sistēmu. Pakāpeniski pazūd ātrā 
nogurdināmība, bezmiegs, uzbudinājums. Uzlabojas kustību koordinācija, līdzsvars, reakcijas 
ātrums. Pamazām pieaug fiziskās un garīgās darbaspējas (Mauriņa, Tripāne 1999). 

Fizisko aktivitāšu veikšanas laikā stresa radītās negatīvās emocijas „sadeg” un cilvēka 
ķermenī notiek pozitīvas bioloģiskas pārmaiņas (Jansone, 1999). Fiziskā aktivitāte samazina 
aptaukošanās risku, 2. tipa cukura diabētu, hipertensiju, sirds un asinsvadu slimības, vēzi un 
priekšlaicīgu nāvi.  

Fizisko aktivitāšu ietekmi uz depresijas mazināšanos novēroja pētnieki no Tartu 
(Igaunija), viņi atzīmē, ka savā pētījumā novēro statistiski nozīmīgu savstarpējo korelāciju 
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depresijas simptomu izteiktībai un fiziskajām aktivitātēm. Jo augstāka fiziskā aktivitāte, jo 
mazāk izteikti depresīvie simptomi (Neissaar, Raudsepp,2011).  

 Fiziskā aktivitāte samazina daudzu neinfekcijas slimību risku un, palielinot sociālo 
mijiedarbību un sabiedrības iesaistīšanos, ir ieguvumus visai sabiedrībai. Fiziskā aktivitāte ne 
tikai palīdz risināt sabiedrības veselības problēmas, bet arī veicina labklājīgu kopienu un vides 
aizsardzību un ietver ieguldījumu nākamajām paaudzēm, tā teikts Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) desmit ieteikumos Eiropas iedzīvotāju fiziskajai aktivitātei.  

 Fizisko aktivitāšu nepietiekamība sabiedrībā ir problēma ne tikai Latvijā, par to runā 
visā pasaulē. Katru gadu aptuveni 1,9 miljonu cilvēku nāves iemesls ir nepietiekama fiziskā 
aktivitāte. Vairāk nekā 60% iedzīvotāju fiziskā aktivitāte visā pasaulē neatbilst PVO fiziskās 
aktivitātes ieteikumiem veselības saglabāšanai iedzīvotajiem. ASV gadā 1 no 10 cilvēkiem mirst 
no nepietiekamas fiziskās aktivitātes, kas izraisījusi dažādas saslimšanas, piemēram, koronāro 
sirds slimību, 2. tipa cukura diabētu, krūts, resnās zarnas un taisnās zarnas vēzi (Danaei, Ding, 
Mozaffarian, 2009). 

Pētījumos Portugālē tika konstatēts, ka fiziski aktīva dzīvesveida sekmēšana ir saistīta 
ne tikai ar cīņu pret aptaukošanos, fiziskās sagatavotības uzlabošanu, bet arī ar miega kvalitātes 
uzlabošanos, pašcieņas un pašefektivitātes uzlabošanos, smēķēšanas samazināšanos, uztura 
kvalitātes uzlabošanos un dzīvesveida kvalitātes uzlabošanos kopumā (Batalha, Sousa, 2011). 

Escartí, Gutiérrez, Pascual, Marín veica pētījumu riska pusaudžu grupā. Pētnieki sporta 
stundās pielietoja Helisona modeli – izglītot ar fizisko aktivitāšu palīdzību, kas balstās uz divām 
vērtībām: labklājības un personības attīstības atbalstu un pašorganizētību. Modeļa satura 
realizācijā skolotāja atbildība bija šāda:  

• veidot savstarpējās attiecības, kurās ir izteiktas rūpes vienam par otru, un fokusēties uz 
lietām, kas padodas labāk, kā arī uz pozitīvu uzvedību; 
• dot iespēju skolēniem pašiem pieņemt lēmumus; 
• iekļaut fiziskās izglītības programmā aktivitātes, kas sekmētu atbildības sajūtas 
veidošanu; 
• sniegt skolēniem iespēju izpausties.  

Pēc eksperimenta beigām pētnieki secināja, ka ir uzlabojusies skolēnu pašefektivitāte, ir 
uzlabojušās skolēnu sekmes, un tika atzīts, ka sporta stundas varētu būt laba darba vide cīņai ar 
riska skolēnu problēmām (Escartí, Gutiérrez, Pascual, Marín, 2010). 

 PVO pamatnostādņu dokumentos fiziskā aktivitāte ir aplūkota kā uz iedzīvotājiem 
orientēts primārs profilakses līdzeklis, un to pamatā ir jaunākie zinātniskie pierādījumi. 

PVO 2002. gadā pieņēma ieteikumu, nosakot, ka ikvienam katru dienu vajadzētu 
vismaz 30 minūtes nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. 2010. gadā PVO ieteikumos „Global 
recommendations on physical activity for health” teikts, ka ieteicamais fizisko aktivitāšu līmenis 
5–17 gadus veciem bērniem un jauniešiem ir vidēji augstas intensitātes fiziskās aktivitātes 60 
minūtes katru dienu. Lielākajai daļai dienas fizisko aktivitāšu ir jābūt aerobām, augstas 
intensitātes fiziskajās aktivitātēs ir jāiekļauj muskuļu stiepšanas vingrinājumi vismaz 3 reizes 
nedēļā (Global recommenddations on physical activity for health, 2010).  

Literatūrā teikts, ka fiziskās aktivitātes līmeņa noteikšanai visbiežāk izmantotā metode 
ir aptauja (ES pamatnostādnes fiziskās aktivitātes jomā, 2008) .         

Kopsavilkumā varam teikt, ka fiziskā aktivitāte tiek definēta kā ķermeņa jebkura kustība, 
ko veic skeleta muskuļi, izraisot enerģijas patēriņu, kas pārsniedz atpūtai patērēto enerģijas 
daudzumu. To veido rotaļas, spēles, dažādi vingrinājumi, sporta stundas skolā, kā arī organizētās 
un neorganizētās sporta nodarbības. Fiziskās aktivitātes, ko cilvēki veic regulāri, ir daļa no 
ikdienas rutīnas. Fiziskajām aktivitātēm, vingrinājumiem ir gan vispārēja tonizējoša iedarbība, 
gan aktivizējoša ietekme uz audu vielmaiņu, kā arī tās labvēlīgi ietekmē visas organisma 
sistēmas, normalizējot to darbību. Fizisko aktivitāšu ietekmē notiek labvēlīgas izmaiņas asins 
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sastāvā un stabilizējas nervu sistēma, pakāpeniski pazūd nogurdināmība, bezmiegs, 
uzbudinājums, kā arī uzlabojas kustību koordinācija, līdzsvars, reakcijas ātrums, pieaug fiziskās 
un garīgās darbaspējas. Tātad organismā notiek pozitīvas bioloģiskas pārmaiņas. Fizisko 
aktivitāšu ietekmē arī samazinās dažādu saslimšanu risks, un viss iepriekš minētais norāda uz to, 
ka indivīda fiziskajai aktivitātei ir noteicošā loma veselības saglabāšanā un veicināšanā; 
nepietiekama fiziskā aktivitāte bērnībā un skolas gados var iespaidot indivīda augšanu un 
attīstību. Fizisko aktivitāti raksturo sekojoši parametri: intensitāte, veids un mērķis.   

Promocijas darbā lietotais termins „fiziskā aktivitāte” tiek lietots, lai apzīmētu skolēnu 
aktivitāti, kas izpaužas noteiktos izpausmes veidos – fiziskajās aktivitātēs; spāņu valodā tos 
apzīmē ar jēdzienu „sporta un fiziskie vingrinājumi”. Termins „fiziskās aktivitātes” iekļauj sevī 
tādus fiziskās aktivitātes izpausmes veidus kā sporta stundas skolā, kā arī organizētas un 
neorganizētas sporta nodarbības skolā un ārpus tās, piemēram, sporta spēles, rotaļas, 
riteņbraukšana, skriešana, peldēšana u.tml. Promocijas darbā fiziskās aktivitātes mērījumam tiek 
izmantota Likerta skala, kurā zemākā vērtība ir „nekad” un augstākā vērtība „ļoti bieži”.  

 
1.1.2. Fiziskās aktivitātes paradums 

 
Paradums ir cilvēka personības iezīme, bet literatūrā sastopam, ka psihologu vidū 

nav vienota uzskata ne tikai par personības būtību izskaidrojošu teoriju, bet arī par tās 
definīciju. Ā. Karpova raksta: „Kā ļoti mūsdienīgas un produktīvas skan šādas definīcijas: 
personība ir visu indivīda īpašību sintēze unikālā struktūrā, kuru nosaka un maina 
adaptācija dinamiskajā vidē; personība ir psihi integrējoša instance (kodols), iekšējās un 
ārējās viengabalainības nodrošinātāja” (Ā.Karpova,1998.14). 

 Pētot literatūru par paraduma veidošanos, tika izskatīti daudzi gan pašmāju, gan 
ārzemju autoru pētījumi, zinātnisko rakstu publikācijas un grāmatas.  

 Pedagoģijas vārdnīcā teikts, ka „paradums ir noturīga rīcība, darbība, kas, sākotnēji 
ārēju apstākļu noteikta, bieži atkārtojoties, automatizējusies, kļuvusi par dzīves nepieciešamību”. 
Savukārt V. Zelmenis to definē šādi: „Bieži atkārtotas ikdienišķas darbības pakāpeniski 
automatizējas un iesakņojas cilvēka raksturā kā paradumi. To pamatā ir pietiekami izkoptas 
iemaņas un maz apjaustas vajadzības izpildīt attiecīgās darbības noteiktā veidā, laikā un 
apstākļos.” Viņš arī skaidro paradumu veidus. Tie var būt derīgi, nevēlami vai kaitīgi. Derīgi 
paradumi ir vajadzība ievērot kārtību, tīrību, precizitāte utt. Nevēlami paradumi ir pretstats 
derīgajiem, bet kaitīgie paradumi ir, piemēram, smēķēšana, alkohola un narkotisko vielu 
lietošana (Zelmenis, 2000). 

Mūsdienu psiholoģijā par paradumiem runā kā par iepriekš iegūtām asociācijām 
(priekšstati) starp iegūtajām atbildēm un nākotnes darbības (plānotās) kontekstu (vieta, apkārtējie 
cilvēki, iepriekšējās darbības). Vienreiz izveidojies paradums tiek uztverts un tūlīt saglabāts 
atmiņā (Neal, Wood, Quinn, 2006; Wood, Neal, 2007). 

Ikdienā šo jēdzienu mēs lietojam bieži. Runājot to saistām ar personību, tās ikdienas 
darbībām. Personības attīstības ceļš ir garš un sarežģīts. To ietekmē iedzimtība, sociālā vide, 
mērķtiecīga audzināšana un apzināta pašaudzināšana (Zelmenis, 2000). Šajā sadaļā tiks apskatīts 
paraduma veidošanās mehānisms. 

Literatūrā ir sastopams vēl viens jēdziens, kurš saistās ar paraduma skaidrojumu, un tas 
ir „ieradums”. Pedagoģijas skaidrojošajā vārdnīcā ir uzsvērts, ka jēdzienam „ieradums” ir vairāk 
negatīvs skanējums un to varētu lietot, runājot par kaitīgajiem vai nevēlamajiem paradumiem.  

Paradumu var definēt kā iemācītu darbību, kas ir kļuvusi par automātisku darbību uz 
specifiskiem darbības ierosinātājiem un tiek veikta, lai sasniegtu noteiktu mērķi. Tātad pirmā 
paraduma iezīme ir atkārtošanās. Jo biežāk veic kādu darbību, jo ātrāk tā kļūst pastāvīga. 
Paraduma veidošanās ir process, kas ir mentālās saistības un darbības mērķa rezultāts.  
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   Ja paradums nav tikai psiholoģisks veidojums un nav tikai iepriekšējās uzvedības 
atspoguļojums, tad to var izmērīt (Verplanken, Orbells, 2003).  
Pētnieki D. Neal un W. Wood ir veikuši vairākus pētījumus par paradumu veidošanos un cilvēku 
ikdienas uzvedību. Un vienā no saviem zinātniskajiem rakstiem skaidro, ka paraduma veidošanās 
ir process, kura laikā uzvedība kļūst ikdienišķa. Tas nozīmē, ka, atkārtojoties kādai aktivitātei, tā 
automatizējas. Lai darbība automatizētos, ir jābūt augstai saistībai starp kontekstu un darbību 
(Wood, Neal, 2007; Aldrich, Montgomery, Wood, 2010). 

 Krievu autors M. I. Stankins raksta, ka paradums veidojas pēc nosacījuma refleksa 
mehānisma. Lai paradums veiksmīgi izveidotos, nepieciešams atkārtot tās darbības, kuras 
jānostiprina un jāpārvērš paradumā. Paradumu veidošana ir daudz grūtāka nekā apziņas 
audzināšana. Pirmā paraduma izstrādāšana ir daudz grūtāka nekā nākamo radniecisko paradumu 
veidošana. Lai izstrādātais paradums neizzustu, to nepieciešams nostiprināt ilgāku laiku. 
Apzināta paraduma veidošana saīsina paraduma veidošanās laiku un padara paradumu izturīgāku 
un plastiskāku (Станкин, 1987). 

Tālāk, domājot par paradumu veidošanās mehānismu, nepieciešams saprast, kādus 
etapus iziet personība, pirms izveidojas paradums. Literatūrā sastopam, ka paradumi ir 
attieksmju veidošanās pamats, bet attieksme ir integrētas personības īpašība, kas veidojas 
pieredzes, zināšanu apguves pārdzīvojuma un gribas piepūles vienībā (Vorobjovs, 2000). Gribas 
darbība jāsaprot kā atspoguļošanas un darbības procesu sistēma. Šī procesu sistēma ietver sevī 
vajadzību vai izvirzīto prasību apzināšanos, nodoma un dzīves apstākļu korelēšanu un tā 
saskaņošanu ar tikumisko pārliecību, kā arī ar mērķa noteikšanu, lēmumu pieņemšanu un 
izpildīšanu (Kovaļovs, 1967). 

 Tātad attieksme un griba, kas veidojas caur pieredzi, zināšanām, lēmumu pieņemšanas 
un realizācijas darbību, ir daži no elementiem paraduma veidošanās sistēmā. Kas tad ir griba? 
Par gribu sauc psihisku procesu, kas izpaužas apzinātā un mērķtiecīgā cilvēka rīcībā un ir saistīta 
ar grūtību pārvarēšanu. Analizējot gribu kā psiholoģisku procesu, tajā varam izšķirt vairākus 
posmus. Vienkāršākajos gribas aktos tie ir tikai divi: mērķa izvirzīšana un īstenošana. Tā kā šāda 
rīcība nav saistīta ar sevišķu piepūli, tad daži psihologi to pat neuzskata par gribas aktu, bet tikai 
par mērķtiecīgu un apzinātu darbību.  

 Saliktā gribas aktā izšķir vairākus posmus: mērķa izvirzīšana, darbības plānošana, tās 
īstenošanas ceļu un līdzekļu izvēle un beidzot – realizēšana (Meikšāne, 1998). A. Špona savā 
grāmatā „Audzināšanas teorija un prakse” saka, ka gribas attīstība saistīta ar motivāciju (Špona, 
2001, 2006). Griba var pārveidot cilvēka motivācijas sfēru – tā var motīvus pārlikt no augstākā 
stāvokļa uz zemāko, tādējādi veicot rosināšanas vai bremzēšanas funkcijas. Gribu bieži dēvē par 
rakstura „mugurkaulu”. Gribas audzināšana – tā vispirms ir darbaudzināšana, jo griba veidojas 
uz rūpīga ikdienas darba pamata. Gribas attīstību efektīvi ietekmē cilvēka intelektuālā sfēra. 
Viens no svarīgākajiem cilvēka gribas veidošanas ceļiem ir darbības mērķa, motīvu un darbības 
rezultāta svarīguma apzināšanās process (Vorobjovs, 2000.165).  

Motivācija, savukārt, ir motīvu kopums, kas rosina un pamato skolēna darbību, rīcību, 
uzvedību (Krastiņa, Pipere, 2004). Motivācija vienmēr ir ierosmju komplekss: vajadzības, 
motīvi, ideāli, mērķi, vērtību orientācijas utt. Visas šīs ierosmes ir savstarpēji saistītas un veido 
sistēmu, kura tad arī nosaka viengabalainu cilvēka uzvedību, piešķir tai ievirzi un intensitāti. 
Motivācija veic vairākas funkcijas: rosina uzvedību, vada un organizē to, dod tai personisku jēgu 
un nozīmību (Vorobjovs, 2002.200.). Jebkura cilvēka darbība sākas ar vajadzību, bet tās darbību 
konkrētā virzienā vada motīvi.  

Paraduma veidošanās procesā svarīgi izprast motīvus un ar ko tie ir saistīti. Psiholoģijā 
izdala trīs motīvu grupas: motīvi, kas saistīti ar darbības saturu vai tās procesu; motīvi, kas 
saistīti ar personības sociālo apkārtni; motīvi, kas saistīti ar personības aktivitāti rosinošo faktoru 
apzināšanās līmeni. Motīvi, kas saistīti ar darbības saturu vai tās procesu, piemēram, ar skolēna 
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mācību saturu saistītie motīvi, var būt šādi: vēlēšanās uzzināt jaunus faktus, apgūt jaunas 
zināšanas, darbības veidus, iedziļināties parādības būtībā utt. Motīvus, kas saistīti ar personības 
sociālo apkārtni, parasti iedala plaši sociālajos, šauri personiskajos un negatīvajos.  

Plaši sociālie motīvi parasti izpaužas kā pienākuma un atbildības sajūta sabiedrības, 
ģimenes, kolektīva, draugu priekšā, kā pašnoteikšanās motīvi, kas izpaužas zināšanu nozīmes 
izpratnē, vēlmē sagatavot sevi nākamajai darba dzīvei, kā garīgās un fiziskās pašattīstības motīvi.  

Šauri personiskie motīvi izpaužas cilvēka tieksmē saņemt uzslavu, atzinību, labu 
vērtējumu no citiem cilvēkiem, vēlmē būt līderim, dominēt. 

Negatīvie motīvi var izpausties centienos izvairīties no nepatikšanām dažādās situācijās 
(no soda par izdarīto pārkāpumu).  

Starp motīviem, kas saistīti ar personības aktivitāti veicinošo un noteicošo faktoru 
apzināšanos, izšķir apzinātos un neapzinātos motīvus.  

Pie apzinātajiem motīviem pieder pasaules uzskats, interese, centieni, bet pie 
neapzinātajiem – tieksmes un nostādnes (Vorobjovs, 2002). 

Dz. Meikšānes grāmatā varam lasīt, ka motīvi raksturo konkrēta cilvēka domu, jūtu un 
mērķu sistēmu, kas viņu rosina noteiktā veidā darboties. Tātad darbības motivācijā piedalās 
pārējie apziņas komponenti – domas, jūtas u.c. (Meikšāne, 1998). 

Motivāciju iedala ārējā un iekšējā motivācijā. Iekšējās motivācijas pamatā ir faktori, 
kurus nosaka cilvēks pats, ārējo motivāciju nosaka ārējie faktori. Iekšējā motivācija ir ilgstošāka 
par ārējo motivāciju (Ābele, 2009). Būt motivētam nozīmē virzību uz kādas darbības veikšanu. 
Personu, kurai nav stimula šādi darboties, var nosaukt par „nemotivētu”. Lielākā daļa 
motivācijas teoriju atspoguļo šo motivācijas fenomenu, kas svārstās no ļoti zemas motivācijas 
līdz ļoti augstai darbības motivācijai. Cilvēkiem motivācija izpaužas dažādos veidos, ne tikai ar 
motivācijas līmeni (zems vai augsts), bet arī ar veidiem, kas sekmē motivāciju. Motivācijas 
pamatā ir attieksmes un mērķi. Pašnoteikšanās teorijas, kas balstās uz darbības mērķu un iemeslu 
izzināšanu, autori R. Deci un E. Rayan raksta, ka svarīga ir gan iekšējā, gan ārējā motivācija un 
ne vienmēr var paļauties uz skolēna iekšējo motivāciju, jo daudzi no skolotāju uzdevumiem nav 
skolēnam interesanti un saistoši, zināšanas, kā veicināt skolēnu interesi, var kļūt par stratēģiski 
nozīmīgu faktu sekmīgas mācīšanas procesā (Deci, Rayan, 2000).  

Jēdzienu „motivācija” lieto arī, lai noteiktu iemeslus, no kā veidojas cilvēka uzvedības 
tipiskās tendences. Motivācija vienmēr ir ierosmju komplekss. Katram cilvēkam ir motīvu 
sistēma. Motivācija veic vairākas funkcijas: rosina uzvedību, vada un organizē to, dod tai 
personisku jēgu un nozīmību. Nosacīti var izdalīt šādus motivācijas tipus: labklājības motivācija, 
prestiža motivācija, sasnieguma motivācija, dominēšanas motivācija u.c. Atkarībā no tā, kurš 
motivācijas tips ir pārsvarā, var prognozēt cilvēka uzvedību (Vorobjovs, 2000).  

Motīvi ir rosinošie spēki cilvēka darbības aktu izpildē. Turklāt pašlaik notiekošās 
darbības nosaka motīvs, kas ieņem augšējo stāvokli cilvēka motīvu sistēmā. Pēc Festingera 
domām, motivācijas pamatā ir kognitīvā disonanse. Ar „kognīciju” saprot jebkuras cilvēka 
zināšanas, uzskatus vai pārliecību, bet ar „disonansi” – to neatbilstību citu cilvēku zināšanām, 
uzskatiem vai pārliecībai (Festinger, 1957).  

Motivācija veidojas dažādu faktoru ietekmē. Būtiskākie ir sociālā vide, audzināšana, 
pedagogu un vienaudžu uzskati un attieksmes formas, darbības rezultāti un individuālā attieksme 
pret tiem.  

Literatūrā, pēc Michell, sastopam šādu motivācijas definējumu: 
• motivācija ir tipizēta un individualizēta parādība;  
• motivācija ir daudzpusīga. Divas galvenās ir aktivitātes izraisīšana un piesaiste 

konkrētai, izvēlētai uzvedībai vai darbības veidam;  
• motivācija ir tīša, pārdomāta darbība, tā ir saistīta ar personības darbības kontroli 

izvirzīto mērķu sasniegšanā (Michell, 1982).  
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Sporta darbības motivācijas izpētē psihologi R. Vallerands un G. Losīrs, vērtējot 
jauniešu nevēlēšanos iesaistīties regulārās sporta nodarbībās, pievēršas motivācijas trūkuma 
cēloņu analīzei. Viņi ir izvērtējuši, ka jauniešu vidū vislielākās negācijas pret sporta nodarbībām 
izraisa konkrētu darbības apstākļu trūkums, kā arī pašvērtējums par nespēju sasniegt pašu 
personību apmierinošus rezultātus (Vallerand, Losier, 1999).  

Ticība saviem spēkiem un tas, ka tavām spējām tic, pieder vissvarīgākajiem 
nosacījumiem spēju izkopšanā (Meikšāne, 1998).  

Jauniešu motivēšanai ir nepieciešama sasniedzamu mērķu izvirzīšana, atbalstoša sociālā 
vide un kvalitatīva sporta darbības iespēju palielināšana (Ābele, 2009).  

Runājot par paraduma veidošanos, nepieciešams uzsvērt, ka tieši uz atdarināšanas 
pamata cilvēkam veidojas daudzas nozīmīgas cilvēkam piemītošas rakstura īpašības. A. 
Vorobjovs raksta, ka viens no nozīmīgākajiem gribas audzināšanas veidiem ir tieša novērošana. 
No iepriekš minētā var secināt, ka motivēt varētu arī ar pozitīvu piemēru. Piemēram, motivēt 
fiziskajām aktivitātēm varētu sporta skolotājs ar savu pozitīvo piemēru. Iepriekš minētais 
sasaucas arī ar Dz. Meikšānes grāmatā teikto, ka pusaudžu vecumā, kad strauji pilnveidojas 
izziņas procesi, uzkrājas zināšanas, kad skolēns sāk censties apzināti izprast sevi, savu vietu 
sabiedrībā, kolektīvā, savas stiprās un vājās puses, pareizi virzīta pašaudzināšana var kļūt par 
lielu palīgu tam audzināšanas darbam, ko veic skola un ģimene. Šajā nolūkā var izmantot 
dažādus paņēmienus. Viens no tiem – iepazīstināt skolēnu ar to, kā sevi audzinājušas izcilas 
personības, ar viņu audzināšanas programmām (Meikšāne, 1998). 

Paraduma veidošanās kontekstā ļoti svarīga ir pašaudzināšana. Pašaudzināšana ir 
mērķtiecīgs, apzināts, ar gribas piepūli saistīts process, kuru pastāvīgi un patstāvīgi, balstoties uz 
pašanalīzi un pašapziņu, vada pats cilvēks jebkurā vecumā, veidojot sevi atbilstoši savām 
tieksmēm, ideāliem, attīstot un pilnveidojot personības īpašības, personīgi nozīmīgu attieksmi 
pret sevi, cilvēkiem, dabu, darbu, kultūras vērtībām, sabiedrību un valsti, arī sociālās 
kompetences un prasmes. Tātad pašaudzināšana ir savas pašattīstības mērķtiecīga vadība.  

Pašaudzināšanas laikā notiek internalizācija – psihisks process, kurā ārējie iespaidi un 
uztvērumi kļūst par iekšēju subjektīvu tēlu. Ir arī eksteorizācijas psihiskais process, kurā notiek 
pāreja no iekšējās prāta darbības formas uz ārējo praktisko darbību, uzvedību. Pašaudzināšanas 
process ir savas vispusīgas un harmoniskas personības attīstības vadība. Audzināšanas 
pašaudzināšanas mērķis ir sekmēt fiziskās, psihiskās un sociālās attīstības līdzsvaru, atklātības un 
uzticības attiecību veidošanos starp vienaudžiem un pieaugušajiem (Špona, Čamane, 2009), kas 
ir svarīgi jebkura derīga paraduma veidošanas procesā.  

 Lai fiziskās aktivitātes būtu patīkamas un skolēnam būtu vēlme darboties, un lai vēlme 
darboties un veikt fiziskās aktivitātes katru dienu izveidotos kā paradums, būtiski ir zināt, ka, 
pirmkārt, apmācībai ir jābūt ar pakāpeniski pieaugošu grūtības pakāpi, otrkārt, vingrinājums ir 
daudzkārt, turklāt regulāri jāatkārto līdz pilnīgai tā automatizācijai. Treškārt, kustību iemaņu 
apmācībai ir jābūt daudzveidīgai, ceturtkārt, apmācības procesam ir jābūt individuālam 
(Brēmanis, 1991). Apmācības procesa individualizācija sniegs skolēnam pašaudzināšanas 
pieredzi.  

 Speciālistu vidū ir neformāls viedoklis, ka fiziskā aktivitāte var radīt arī kaitējumu. No 
sporta negatīvajiem efektiem pētnieki biežāk min vingrinājumu adikciju.  

 Literatūras avotos minēts, ka jēdzienu „vingrinājumu adikcija” pirmo reizi minēja P. 
Bekelands (Baekeland). Tieši augsto sasniegumu sports un ekstremālais sports sevī ietver lielāko 
adiktīvo potenciālu. Vingrinājumu adikcija biežāk sastopama jauniem un vidēja vecuma 
cilvēkiem ar aktīvu dzīvesveidu.  

 Pamatojoties uz D. Vīla definējumu, vingrinājumu adikcija ir sportista uzvedības 
paterns ar sliktu adaptāciju, kas rada klīniski nozīmīgu pasliktināšanos vai nespēku, kas izpaužas 
trīs vai vairāk turpmāk uzskaitīto pazīmju veidā:  
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• tolerance – vajadzība pēc aiz vien pieaugoša treniņu skaita; 
• abstinences simptomi (trauksme, nogurums), kuru novēršanai nepieciešams ierastais 

(vai pat lielāks) fiziskās slodzes apjoms; 
• nodoma efekti – fiziskās slodzes paaugstināšana attiecībā pret ieplānoto;  
• kontroles zudums – uzstājīga vēlēšanās vai neveiksmīgi centieni samazināt treniņu 

apjomu vai tos kontrolēt; 
• laiks – laika palielināšana darbībai, kas nepieciešama fiziskās slodzes saņemšanai; 
• konflikts – samazinās tādas svarīgas darbības kā saskarsme, darbs vai atpūta, jo tās 

traucē ieplānotajam treniņu apjomam; 
• ilgums – treniņu ilgums par spīti informētībai par fiziskām vai psiholoģiskām 

problēmām, kuras izraisa vai padziļina treniņi (Jegorovs, 2009).  
 

Runājot par adikcijām, ir jāsaprot, kā atšķirt sliktu ieradumu no adikcijas. Literatūrā 
sastopam skaidrojumu, ka galvenais faktors, kas atšķir sliktu ieradumu no atkarības, ir – 
gribasspēks. Ja personai joprojām ir kontrole pār savu rīcību, tad tas ir tikai slikts ieradums 
(Valverde, 1998). 

Analizējot fiziskās aktivitātes paraduma veidošanos, vēl viens no motivatoriem 
darboties aktīvi ir pozitīvās emocijas, ko sniedz fiziskās aktivitātes, ja intensitāte ir atbilstoša 
skolēna spējām, jo pozitīvas emocijas tonizē, paaugstina aktivitāti, mazina noguruma radīto 
aizturi (Meikšāne, 1998).  

Emocija ir tas, kas tiek pārdzīvota kā jūtas (feeling), kas motivē, organizē un virza 
uztveri, domāšanu un darbību. Emocija motivē. Tā mobilizē enerģiju, un šī enerģija dažos 
gadījumos realizējās kā tendence darbības veikšanai. Emocija vada indivīda fizisko un 
domāšanas aktivitāti.  

Daudzi zinātnieki apskata emocijas kā divējādu fenomenu: vienlaikus gan kā stāvokli, 
gan kā iezīmi. Stāvoklis un iezīme atšķiras ar pārdzīvojuma ilgumu un izteiktuma pakāpi.  

Ģenētiskajiem priekšnoteikumiem ir svarīga loma emociju veidošanās procesā.  
Attiecībā uz emocijām eksistē vairāki viedokļi: daži zinātnieki apgalvo, ka emocijas 

nekādi nav saistītas ar uzvedību, bet dažiem zinātniekiem ir pretējs viedoklis, proti, ka emocijas 
veido pirmatnējo cilvēka motivācijas sistēmu. Emocija rodas neirofizioloģisko procesu rezultātā, 
kuri savukārt var tikt izsaukti kā iekšējo, tā arī ārējo faktoru ietekmē. Emocijas iespaido 
personības iezīmju veidošanos.  

Darbībai, kas izsaukta ar emocijām, piemīt organizējoša ietekme uz turpmāko 
audzināšanas un uztveres procesu. Turpretī intuitīvais novērtējums un emocionālā atsauksme 
izrāda tendenci uz pastāvību. 

 Konkrētu emociju funkciju var analizēt trīs līmeņos. Pirmkārt, emocija pilda specifisku 
bioloģisku funkciju; otrkārt, emocija veic motivējošu iedarbību uz indivīdu, organizējot, virzot, 
un mudinot tā audzināšanu, domāšanu, uzvedību; treškārt, katra no emocijām pilda sociālo 
funkciju. 

Emocija – sarežģīts fenomens, kas ietver sevī neirofizioloģisko, kustību – ekspresīvo un 
sajūtu komponentu. Šo komponentu savstarpējās mijiedarbības introindividuālais process, kura 
rezultātā rodas emocija, ir evolucionāli bioloģisks process. Lielākā daļa zinātnieku dala emocijas 
pozitīvajās un negatīvajās. Tādas emocijas kā dusmas, bailes attiecināmas uz negatīvajām. Lai 
runātu par pozitīvajām un negatīvajām emocijām, jāzina, ka ir emocijas, kuras atvieglo 
konstruktīvo uzvedību (Изард, 2000).  

Viena no pozitīvajām emocijām ir interese. Šim jēdzienam literatūrā sastopams šāds 
skaidrojums, ka interese ir pozitīva emocija, kuru cilvēks pārdzīvo biežāk nekā citas emocijas. 
Interesei ir ļoti svarīga, motivējoša loma iemaņu prasmju un intelekta veidošanās procesā 
(Изард, 2000). Interese izpaužas personības apzinātā tendencē virzīt uzmanību, domas un 
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darbību uz emocionāli pievilcīgu priekšmetu. Intereses attīstība parasti notiek divos etapos. 
Sākotnējam etapam raksturīga situatīvās intereses rašanās, bet otrajā etapā interesi uztur cilvēka 
spēju uz noteiktu darbības veidu stimulēšana, labvēlīga attieksme vai atzinība. Tāpēc noturīgas 
intereses pamatā vienmēr ir pozitīvs emocionālais stāvoklis (Vorobjovs, 2002.198). Skolotāja 
darbība sporta stundās, kura izpaužas kā labvēlīga attieksme pret skolēniem un atzinību 
izteikšana, sekmētu skolēnu interesi par fiziskajām aktivitātēm un sekmētu skolēnu fizisko 
aktivitāti kopumā, jo interese ir vienīgā motivācija, kura nodrošina cilvēka darba spējas (Изард, 
2000).  

Lai sekmīgi veicinātu skolēnu interesi par sporta aktivitātēm, svarīgi izprast intereses 
stimulatorus. Literatūrā teikts, ka apkārtējo apstākļu maiņa darbojas kā intereses emocijas 
stimulators. Apstākļu maiņa kā interesi sekmējošais faktors veicina divu citu faktoru veidošanos: 
apgarotība un jauninājums (Изард, 2000).   

Cilvēkam piedzimstot, gēnu līmenī viņš nes sevī jau kaut kādu „sociālu interesi”, un šī 
interese ir daļa no cilvēka būtības. Pateicoties tam, cilvēks veido saskarsmi sabiedrībā un attīstās 
kā sociāla būtne. Sociālie biologi ir atzīmējuši, ka sociālo sakaru veidošanas prasmes, sociālās 
mijiedarbības prasmes un piedalīšanās sociālās grupās ir cilvēka būtības neatņemama sastāvdaļa. 
Šīs prasmes arī līdz mūsdienām nav zaudējušas savu nozīmi un aktualitāti cilvēka vispārējās 
attīstības, fiziskās un psihiskās veselības attīstības veidošanās procesā.  

Zinātnieki ir pierādījuši, ka cilvēkiem ir iedzimta interese ne tikai pret sejas izteiksmi, 
bet arī pret cilvēka ķermeņa kustībām, ko dēvē par spēku, kas motivē mūsu socializēšanos. Viens 
no obligātajiem intereses veicināšanas faktoriem ir jauninājums. 

Jebkura emocija pilda motivējošas funkcijas, un šīs funkcijas var attiecināt uz vienu no 
diviem tipiem. Pirmais motivāciju tips ir saistīts ar iekšējiem procesiem, kuri virza indivīdu uz 
noteiktu virzienu vai noteiktu mērķi. Otrais motivāciju tips ir saistīts ar sociālo motivāciju, kas 
izpaužas kā indivīda emocionālā ekspresija, kas motivē apkārtējos ar viņu saistītos cilvēkus.  

Intereses emocijas sociālā funkcija visuzskatamāk parādās spēlē un sociālajā 
komunikācijā (Изард, 2000). 

Interese izpaužas personības apzinātā tendencē virzīt uzmanību, domas un darbību uz 
emocionāli pievilcīgu priekšmetu. Noturīgas intereses pamatā vienmēr ir pozitīvs emocionāls 
stāvoklis, ko veido cilvēkam nozīmīgu vajadzību apmierināšanas process, panākumi cilvēka 
darbībā (Vorobjovs, 2002). 

Pozitīvs emocionālais fons ir svarīga skolas pedagoģiskā procesa sastāvdaļa. Skolas 
vidē pusaudži mācās apgūt emocijas. Pusaudžu emocionālo attīstību veicina skolotāja 
individuālā pieeja visiem pusaudžiem. (Lapiņa, Rudiņa, 1997). Pozitīvās emocijas nodrošina 
darba efektivitāti. 

 
No iepriekš minētā varam secināt, ka paradums ir noturīga rīcība, darbība, kas, sākotnēji 

ārēju apstākļu noteikta, bieži atkārtojoties, automatizējusies, kļuvusi par dzīves nepieciešamību. 
Paradumi var būt derīgi, nevēlami vai kaitīgi. Svarīgi ir apzināties, ka apzināta paraduma 
veidošana saīsina paraduma veidošanās laiku un padara paradumu izturīgāku un plastiskāku, kā 
arī pirmā paraduma izstrādāšana ir daudz grūtāka nekā nākamo radniecisko paradumu veidošana. 
Paradumu veidošanās procesā svarīga loma ir vecākiem, un paradumi, kas izveidojušies bērnībā 
un pusaudža gados, saglabājas līdz pieaugušo vecumam un ir nozīmīgi veselības saglabāšanā un 
veicināšanā.  

Pozitīvs emocionālais fons ir svarīga skolas pedagoģiskā procesa sastāvdaļa. Tā kā 
interese izpaužas personības apzinātā tendencē virzīt uzmanību, domas un darbību uz emocionāli 
pievilcīgu priekšmetu, bet noturīgas intereses pamatā vienmēr ir pozitīvs emocionāls stāvoklis, 
ko veido cilvēkam nozīmīgu vajadzību apmierināšanas process, panākumi cilvēka darbībā, 
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varam teikt, ka pozitīvs emocionālais fons sporta stundā varētu sekmēt skolēnu pozitīvās 
emocijas un līdz ar to arī interesi par fiziskajām aktivitātēm.  

Skolēnu emocijas, veicot fiziskās aktivitātes, un interese par fiziskajām aktivitātēm 
fiziskās aktivitātes paraduma kontekstā ir būtiski paraduma veidošanās elementi. No sporta 
skolotāja puses gan emocijas, gan intereses var tikt sekmētas, skolotāja darbībā liekot uzsvaru uz 
pozitīvas mikrovides (stundā) veidošanu, konstruktīvu savstarpējo attiecību veidošanu, uzslavu 
izteikšanu skolēniem. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā skolēna fiziskās aktivitātes paraduma 
kritērijus var definēt: skolēna regulāra (vismaz 2-3 reizes nedēļā) nodarbošanās ar dažādiem 
fiziskās aktivitātes izpausmes veidiem, pozitīvas emocijas (prieks, laba emocionālā pašsajūta), 
veicot fiziskās aktivitātes un pēc to veikšanas, kā arī interese par fiziskās aktivitātes izpausmes 
veidiem, kas var izpausties kā informācijas meklēšana internetā un citos masu saziņas līdzekļos, 
sporta pasākumu apmeklējums un vēlme apgūt jaunus fiziskās aktivitātes izpausmes veidus.   

 
   

1.1.3. Paraduma veidošanās personības teoriju kontekstā un uzvedības maiņa 
 
 Jebkura uzvedība ir mērķtiecīga. Visa pusaudžu rīcība ir mērķtiecīga un atbilstoša viņu 

pūlēm integrēties sabiedrībā (Špona, Čamane, 2009). Darba mērķu sasniegšanai ir nepieciešams 
saprast uzvedības maiņas stimulus, motīvus, kas palīdzētu un sekmētu paradumam izveidoties 
cilvēka raksturā. Tādēļ tiek apskatītas vairākas personības teorijas, kas izskaidrotu iepriekš 
minēto.  

Personība ir apzinīga būtne, tā var no daudziem iespējamiem dzīves veidiem izvēlēties 
vienu vai otru dzīves veidu. Personības būtiskās attiecības ir attiecības pret sabiedrību un 
cilvēkiem, pret sevi, saviem sabiedriskajiem un darba pienākumiem (Kovaļovs, 1967). 

Personības attīstības ceļš ir garš un sarežģīts. To ietekmē iedzimtība, sociālā vide, 
mērķtiecīga audzināšana, kā arī apzināta pašaudzināšana. Šai procesā izpaužas dabas, sabiedrības 
un audzināšanas likumsakarību mijiedarbība. Cilvēks šīs likumsakarības nevar mainīt, bet var tās 
lietderīgi izmantot. Tāpēc audzinātājam tas ir jāzina un jāievēro darbā (Zelmenis, 2000). 

B. Skinners (Skinner) atklāja likumsakarības sociālajā uzvedībā, norādot, ka nevis 
subjekts izvēlas uzvedību, bet uzvedība ir subjekta darbības sekas (Berns, 2000). 

Lai noteiktu iemeslus, kā veidojas cilvēka uzvedības tipiskās tendences, lieto iepriekš 
apskatīto jēdzienu – „motivācija”. Motivācijai ir svarīga loma uzvedības maiņā. Tālāk darbā 
apskatīsim dažādu autoru izvirzītās uzvedības un mācīšanās teorijas.  

 
• A. Banduras sociāli kognitīvā personības teorija 
Alberts Bandura (A. Bandura) ir amerikāņu psihologs, iemācīšanās teorijas tradīciju 

turpinātājs personības psiholoģijā. Līdzās tam, ka A. Bandura atzīst ārējā pastiprinājuma 
svarīgumu personības uzvedības veidošanā, viņš neapskata pastiprinājumu kā vienīgo veidu. 
Daudz svarīgāku vietu šai procesā ieņem iemācīšanās ar novērošanas palīdzību (Bandura, 1977). 
Autors parādīja, ka jaunu uzvedības repertuāru cilvēks var iegūt, atdarinot tos cilvēkus, kurus 
viņš novēro. Šajā gadījumā svarīgu vietu personības uzvedības organizācijā ieņem pašregulācija.  
Pašregulācija ir iekšējs kontroles mehānisms, kas nosaka, kāda rīcība tiek veikta, kā arī nosaka 
sekas, kas jāsasniedz ar šo rīcību, kā arī pašregulācija ir mehānisms, kas nodrošina ārējās 
uzvedības kontroles aizstāšanu ar iekšējo uzvedības kontroli attīstības procesā, tā ietver 
motivāciju, kā arī sociālos un morālos standartus. 

Tātad, pašregulācija var īstenoties ar iemācīšanos, kurā galvenā loma ir modelēšanai. 
Šajā gadījumā personības kognitīvo tēlu veido novērotā un apkopotā citu cilvēku uzvedība 
līdzīgās situācijās. Piemēram, bērns vērojot citu braukšanu ar velosipēdu, modelē savu kognitīvo  
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braukšanas ar velosipēdu, tēlu. Braucot pats, viņš šo kognitīvo tēlu sāk savienot ar visām 
braukšanai nepieciešamajām kustībām un darbībām.  

Otrkārt, pašregulācija var īstenoties caur iemācīšanos, kuras galveno funkciju veic no 
četriem komponentiem – uzmanības, saglabāšanas atmiņā, motoriski reproduktīvā un motivatīvā 
procesa – sastāvošas darbības novērošana.  

Vērtējot personības veselumfunkcionēšanas rezultātus, zinātnieks ievieš tās 
pašefektivitātes rādītāju. Pašefektivitāte nosaka personības sociālā brieduma līmeni.  

Pašefektivitāte – apzināta personības spēja vērtēt situāciju daudzveidību un izvēlēties 
adekvātas uzvedības formas to risinājumam.  

 A.Bandura savā darbā „Sociālās apmācības teorija” (Social learning theory) norāda, ka 
brīvības analīze no psiholoģijas viedokļa gala rezultātā noved pie metafiziskās dabas 
determinisma (Bandura, 1977). Tas nozīmē to, ka cilvēki paši tikai daļēji ietekmē savu uzvedību 
vai uzvedība tiek vadīta no to spēku pozīcijas, kas ir ārpus viņu kontroles.  

No jauna jautājums tiek aktualizēts ar zinātnieka Skinera (Skinner) viedokli, ka paralēli 
ģenētisko faktoru ietekmei, cilvēka uzvedība daļēji tiek ietekmēta ārējo apstākļu rezultātā. 
Uzvedība veido ārējos apstākļus un vide ietekmē cilvēku uzvedību. To apstiprina viedoklis, ka, 
izmainot ārējos apstākļus, mainīsies uzvedība. Uzvedība tiek izskaidrota ar vides ietekmi. Viens 
no galvenajiem sociālās apmācības teorijas principiem ir tas, ka uzvedību var iemācīties, jo 
vairums cilvēku uzvedību apgūst savstarpējā mijiedarbībā. Tā kā visa uzvedība ir veidojama un 
uzvedību pastiprinošos apstākļus var kontrolēt, tad izmaiņas ir iespējamas (Vorobjovs, 2002). 

 
• Dž. Rotera personības sociālās iemācīšanās teorija 
Amerikāņu psihologs Džulians Bernards Roters (Rotter) (1916–1995) nodarbojās ar 

cilvēka uzvedības prognozēšanu mijiedarbībā ar viņam nozīmīgu apkārtējo vidi. Izstrādājot savu 
teoriju, zinātnieks postulē piecas pamatnostādnes: 

o Konkrētajā momentā personība ir relatīvi stabila, un tāpēc tās uzvedību var prognozēt. 
o Izmaiņas personībā ir saistītas ar iemācīšanos. 
o Iemācīšanās tiek nodrošināta ar situācijas nozīmes un svarīguma personībai subjektīvu 

piedēvēšanu un pozitīvu ārējo un iekšējo pastiprinājumu. 
o Personības uzvedību lielā mērā nosaka gaidas (iedarbības empīriskais likums), ka šāda 

uzvedība viņu tuvinās mērķim (uzslavas). 
o Personības vajadzības (tās zinātnieks visbiežāk saprot kā mērķus) ir selektīvās 

uzvedības virzošie spēki.  
Galvenā ideja Dž. Rottera (Rotter) sociālās mācīšanās teorijā ir, ka personība ir 

mijiedarbībā ar apkārtējo vidi. Autors uzsver, ka nevar runāt par personību, kura ir neatkarīga no 
vides. Tāpat var teikt, ka uzvedība ir automātiska atbilde uz vides stimulu. Lai saprastu indivīda 
uzvedību, ir jāņem vērā gan dzīves, gan mācīšanās pieredze, kā arī vide, kurā tas atrodas. Pēc 
zinātnieka domām, uzvedība sastāv no motorajiem aktiem, verbālās uzvedības, neverbālās 
uzvedības un emocionālajām reakcijām (Rotter, Chance, Phares,1972; Mearns 2010).  

„Gaidas ir cilvēka subjektīvs vērtējums par pozitīva pastiprinājuma gūšanas iespējas 
mēru tai vai citai uzvedībai situācijas risinājumā.” Dž. Roters izstrādāja gaidu klasifikāciju un 
iedalīja tās trīs tipos: ģeneralizētās gaidas, konkrētās gaidas un kopējās panākumu gaidas. 
Uzticību cilvēku savstarpējās attiecībās zinātnieks uztver kā cilvēka kopējās gaidas, kas izpaužas 
apstāklī, cik var uzticēties cilvēkiem attiecībā uz viņu izteicieniem, solījumiem, apgalvojumiem. 
Uzticēšanās ir viens no svarīgākajiem sabiedrības funkcionēšanas mehānismiem. Pamatojoties uz 
to, ka uzticības līmenis ir ļoti svarīgs cilvēka uzvedības prognozēšanā, Dž. Roters izstrādāja 
cilvēcisko attiecību uzticības skalu.  

 Jēdzienu „vajadzība” Dž. Roters raksturo kā personības uzvedības aktu, sociālu mērķu 
sasniegšanai. Šajā sakarā viņš apraksta sešas galvenās vajadzību kategorijas. 
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Cilvēka pamatvajadzība, pēc zinātnieka domām, ir fiziskais komforts. Šī vajadzība 
vieno visus ar ēdiena iegūšanu un savas fiziskās veselības saglabāšanu saistītos cilvēka 
uzvedības aktus.  

Atzinības vajadzība ietver visas uz panākumiem mācībās, sportā, darbā virzītās 
uzvedības reakcijas.  

Zinātnieks mēģināja izveidot divas formulas, uz kuru pamata varētu paredzēt un 
prognozēt personības uzvedību: paredzēšanas vispārīgo formulu un paredzēšanas pamatformulu. 
Šīs formulas sastāvdaļas parāda, ka cilvēkam ir tieksme visiem zināmajiem līdzekļiem 
apmierināt viņam vērtīgās vajadzības un uz šī pamata viņš vēlas saņemt augstvērtīgu 
pastiprinājumu. Gaidas un pastiprinājuma vērtība, pēc zinātnieka domām, nosaka nevis 
personības ģenerālo līniju, bet risināmo uzdevumu izvēli (Rotter, Hochreich, 1975). 

 
• Ajzena uztvertās uzvedības kontroles teorija (perceived beheivioral control) parāda, 

cik lielā mērā indivīds vēlamo uzvedību uztver kā reāli veicamu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. attēls. Uztvertās uzvedības kontroles teorija (Ajzen, 1991) 
 
Pārliecības trūkums var likt cilvēkam atteikties pat no mēģinājuma kaut ko uzsākt. 

Saskaņā ar uztvertās uzvedības kontroles jeb plānotās rīcības teoriju cilvēks sāks kaut ko darīt, ja 
būs pārliecināts, ka:  

o tas dos pozitīvu rezultātu; 
o to atbalstīs tuvākie cilvēki – draugi, ģimene; 
o spēs pārvarēt grūtības ar uzdevuma veikšanu.  
Lai mērāmās attieksmes varētu prognozēt noteiktu uzvedību, gan attieksmes, gan 

uzvedība ir jāraksturo pēc četriem rādītājiem:   
o darbības elementi; 
o mērķa elementi; 
o konteksta elementi (naudas līdzekļi utt.); 
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o laika komponente (kurā laika periodā un cik bieži ir jānotiek konkrētai darbībai) 
(Ajzen, 2002).  

 
• P. Burdje „habitus” teorija  
Habitus ir termins, ko izmanto Pjērs Burdje (1930–2002), lai aprakstītu personu sociālo 

piederību, kas ietekmē cilvēku rīcību. Kaut arī jēdziens „habitus” ietver sajūtu praktisko pieredzi, 
tās nav apzinātas zināšanas, drīzāk to var uzskatīt par veselo saprātu.  

Objektīvisms veido sociālo pasauli kā izrādi vērotājam, kuram ir viedoklis par darbību 
un kurš, iedvesmodams objektā savas attieksmes pret to principu, rīkojas tā, it kā viņa 
eksistences vienīgais pamatojums būtu zināšanu apguve un visas viņa mijiedarbības ar objektu 
reducētas uz simboliskām apmaiņām. Prakses teorija aplūkota kā prakse, pretēji pozitīvistu 
materiālismam atgādina, ka, no vienas puses, izziņas objekti ir konstruēti, nevis pasīvi 
iereģistrēti, un, no otras puses, pretēji intelektuāļu ideālismam, – šīs konstrukcijas princips ir 
strukturēts un strukturējošo dispozīciju sistēma, habitus, kas veidojas praksē un vienmēr ir 
orientēts uz praktiskām funkcijām. 

Nosacījumi, apvienoti ar īpašu eksistences nosacījumu šķiru, rada habitus ilgstošu nu 
pārvietojumu dispozīciju sistēmas, strukturētas struktūras, kas sliecas funkcionēt kā 
strukturējošas struktūras, t.i., kā prakses un priekšstatus ģenerējoši un organizējoši principi, kas 
var būt objektīvi pielāgoti to mērķim, bet nepieļauj apzinātu virzību uz šo mērķi vai 
nepieciešamo operāciju apgūšanu, lai to sasniegtu. Objektīvi „sakārtoti” un „parasti” habitus 
tomēr nekādā mērā nav likumu paklausības produkts un tātad – kolektīvi radīti – tie arī nav kāda 
diriģenta organizējošas iedarbības produkts. 

Habitus jēdziens, kas ar savu vēsturisko lietojumu iezīmē iegūtu pastāvīgu un 
ģenerējošu dispozīciju sistēmu, var būt ir visvērtīgākais ar to, ka atbrīvo no neīstām problēmām 
un neīstiem risinājumiem, ļauj skaidrāk uzdot un risināt jautājumus, liek ieraudzīt izteikti 
zinātniskas grūtības. 

Praktiskā pasaule, kas tiek konstruēta attiecībās ar habitus, kas darbojas kā kognitīvu un 
motivējošu struktūru sistēma, ir jau realizētu mērķu sekojoša procedūra vai attīstības, kas 
jāturpina, pasaule; tā ir objektu (kas apveltīti ar „pastāvīgām tehnoloģiskām īpašībām”, kā saka 
Huserls), instrumentu vai institūciju pasaule. Tas ir tāpēc, ka patvaļīgam stāvoklim (Sosīra vai 
Mosa nozīmē) piemītošas likumsakarības tiecas atklāties kā nepieciešamas un pat dabiskas tāpēc 
vien, ka šīs likumsakarības ir uztveres un novērtēšanas shēmu pamats, ar kuru palīdzību tās ir 
apjēdzamas.  

Paši apstākļi, kādos formējas habitus – nepieciešamības veidotais tikums, nozīmē to, ka 
anticipācijas, ko rada habitus, tiecas novērot ierobežojumus, kuriem pakļaujas jebkuru 
iespējamību paredzējuma ticība, proti, tiecas aizmirst, ka eksperimentālie nosacījumi netiek 
minēti.  

Habitus anticipācijas – zināmā mērā praktiskas hipotēzes, kas ir dibinātas iepriekšējās 
pieredzēs, piešķir pārāk lielu nozīmi agrākajām pieredzēm (Burdje, 2004).  

Apskatot un izanalizējot informāciju par paraduma veidošanās svarīgākajiem 
komponentiem, dažādajām uzvedības maiņas un personības teorijām, varam teikt, ka paradumu 
pamatā ir pietiekami izkoptas iemaņas un maz apjaustas vajadzības izpildīt attiecīgās darbības 
noteiktā veidā, laikā un apstākļos. Izšķir vairākus paradumu veidus. Tie var būt derīgi, nevēlami 
vai kaitīgi.  

Paradumi ir attieksmju veidošanās pamats, bet attieksme ir integrētas personības 
īpašība, kas veidojas pieredzes, zināšanu apguves pārdzīvojuma un gribas piepūles vienībā. Par 
gribu sauc psihisku procesu, kas izpaužas apzinātā un mērķtiecīgā cilvēka rīcībā un ir saistīts ar 
grūtību pārvarēšanu. Gribas attīstība ir saistīta ar motivāciju. Kā plaši sociālie motīvi izpaužas 
fiziskās pašattīstības motīvi. Motīvi var būt gan pozitīvi, gan negatīvi, negatīvie motīvi var 



 24 

izpausties centienos izvairīties no nepatikšanām dažādās situācijās (no soda par izdarīto 
pārkāpumu). Uzvedības maiņā svarīga nozīme ir darbības motivācijai, kurā piedalās pārējie 
apziņas komponenti – domas un jūtas. Motivācija mēdz būt iekšējā un ārējā, un iekšējā 
motivācija ir ilgstošāka par ārējo motivāciju. 

Projicējot Festingera teoriju uz motivāciju veikt fiziskās aktivitātes, varam saprast, ka 
„kognīcija” šajā gadījumā ir zināšanas par fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēka veselības 
saglabāšanā, bet apziņa, ka tās ir nepietiekošas, rada „disonansi” un, pēc Festingera domām, rada 
cilvēkam diskomforta stāvokli, no kura viņš cenšas izkļūt ar savu uzvedību – veicot fiziskas 
aktivitātes. 

Sadaļā par uzvedības maiņu un personības teorijām tika apskatītas vairākas – A. 
Banduras, Dž. Rotera, I. Ajzena, P. Burdje – teorijas. Uzvedību ietekmē iedzimtība, sociālā vide, 
mērķtiecīga audzināšana, kā arī apzināta pašaudzināšana. Teorijās tika uzsvērts, ka uzvedību var 
izmainīt, mainot ārējos apstākļus, un uzsvērta mijiedarbības loma uzvedības maiņā, jo cilvēki 
uzvedību apgūst savstarpējā mijiedarbībā. Ne tikai cilvēku savstarpējā mijiedarbība ir svarīga 
uzvedības maiņas motivācijā, bet arī mijiedarbība ar vidi. Dž. Rotera teorijā teikts, ka personība 
ir mijiedarbībā ar apkārtējo vidi, un autors uzsver, ka, runājot par uzvedības maiņu, nevar runāt 
par personību, kura ir neatkarīga no vides. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, varam teikt, ka, lai panāktu cilvēka uzvedības maiņu, 
jāņem vērā, ka liela nozīme šajā procesā ir kognitīvajam faktoram, kura ietekmē cilvēks var 
apzināties rezultāta svarīgumu un mainīt savu uzvedību. Skolēnus varētu motivēt ar sasniedzamu 
mērķu izvirzīšanu, atbalstošu sociālo vidi un kvalitatīvu sporta darbības iespēju palielināšanu, kā 
arī, demonstrējot pozitīvo piemēru fizisko aktivitāšu veikšanas laikā un aicinot apkārtējos (klases 
biedrus, ģimeni), atbalstīt skolēnu fiziskās aktivitātes. Turpmākā gaitā apskatīsim fiziskās 
aktivitātes sekmējošos faktorus.  

 
1.1.4. Skolēnu fizisko aktivitāti sekmējošie faktori  

 
 Gan Veselības ministrija, gan arī Izglītības un zinātnes ministrija Latvijā realizē 

programmas, kuru mērķis ir veicināt sportiskās aktivitātes bērnu un jauniešu vidū, tomēr 
nepieciešama mērķtiecīgāka koordinācija starp institūcijām, lai pieejamos līdzekļus fizisko 
aktivitāšu popularizēšanai un īstenošanai realizētu racionālāk un efektīvāk. Šāds secinājums tika 
izdarīts sanāksmē, kurā pēc Sabiedrības veselības aģentūras uzaicinājuma piedalījās Veselības 
ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Sporta medicīnas valsts aģentūras pārstāvji.  

Latvijā ir veikti vairāki pētījumi fizisko aktivitāšu jomā un skolēnu paradumu pētījumi. 
Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) Skolēnu veselības paradumu pētījums apliecina, ka 
skolēnu īpatsvars, kuriem vispārējās fiziskās aktivitātes līmenis būtu uzskatāms par pietiekamu 
(vismaz 5 dienas nedēļā vismaz 60 minūtes dienā), ir tikai 46,3%. Kā atzina Sabiedrības 
veselības aģentūras speciālisti: ”Šis pētījums ir nopietns signāls, ka jāstrādā efektīvāk. Turpmāk 
ir jāsadarbojas ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Pašvaldību savienībām, Vides ministriju un 
citu ar fizisko aktivitāšu veicināšanu saistītu organizāciju pārstāvjiem. Zināšanas, pieredze un 
iestrādes jāapvieno, lai panāktu, ka bērni un jaunieši izaugtu par veselām, fiziski un garīgi 
attīstītām personībām.”  

Par galvenajām sadarbības jomām sanāksmes dalībnieki atzina daudzpusīgas 
ārpusstundu fiziskās aktivitātes un plašas tautas sporta un ģimeņu sporta aktivitātes. Kopējo 
aktivitāšu mērķis ir iekļaut līdz šim fiziskajās aktivitātes neiesaistījušos bērnus, vairāk strādājot 
pie interešu izglītības programmām, kas balstās uz piedalīšanos fiziskajās aktivitātēs prieka pēc, 
nevis sportošanu sacensību sistēmā. Klātesošie uzsvēra nepieciešamību atjaunot un stiprināt 
veselību veicinošo skolu sistēmu Latvijā (Sabiedrības Veselības aģentūra, 2006). 
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 2006. gadā jau piekto reizi tika veikta aptauja par Latvijas iedzīvotāju veselību 
ietekmējošajiem paradumiem. Šis pētījums ataino 15 līdz 64 gadus vecu Latvijas iedzīvotāju 
veselības pašvērtējumu, veselību ietekmējošo dzīvesveida paradumu (smēķēšanas, alkohola 
lietošanas, uztura, fiziskās aktivitātes, mutes higiēnas, satiksmes drošības) raksturojumu, kā arī 
sniedz datus par veselības aprūpes izmantošanu un pieejamību. 

Pētījumā gūtie secinājumi par iedzīvotāju fizisko aktivitāti.  
• Mazāk nekā puse respondentu savu veselību vērtē kā labu vai diezgan labu, tomēr šis 

vērtējums pakāpeniski uzlabojas kopš 1998. gada. 
• Tikai vienai trešdaļai respondentu ir pietiekama fiziskā aktivitāte, diemžēl vēl arvien 

sabiedrībā dominē pasīvi brīvā laika pavadīšanas veidi. 
Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma dati liecina, ka 2006. gadā 

tikai 27,2% pusaudžu un jauniešu 15–24 gadu vecumā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm vismaz 
pusstundu dienā divas vai trīs reizes nedēļā. Moderno tehnoloģiju attīstība ir radījusi jaunus brīvā 
laika izmantošanas veidus, kas neveicina izvēli par labu veselīgam dzīvesveidam. Piemēram, TV 
četras vai vairākas stundas dienā skatās vidēji 1/3 skolēnu, bet brīvdienās gandrīz 1/2 
(Sabiedrības Veselības aģentūra, 2006). 

Interesantus secinājumus atklāja Pasaules Veselības organizācijas (PVO) atbalstītā 
starptautiskā, iepriekš minētā, Skolēnu veselības paradumu pētījuma pēdējā aptauja, ko Latvijā 
2002./2006. gadā veikusi Sabiedrības veselības aģentūra. Izmantojot standartizētu anketu, tika 
aptaujāti 4245 piekto, septīto un devīto klašu skolēni. Skolēnu veselības paradumu pētījuma 
galvenais mērķis ir iegūt informāciju par skolas vecuma bērnu veselības paradumiem un 
dzīvesveidu. Pētījums tiek veikts ik pēc četriem gadiem.  

Aptauja parādīja, ka fizisko aktivitāšu vietā liela daļa skolēnu savā brīvajā laikā 
labprātāk izvēlas televīzijas skatīšanos vai laika pavadīšanu pie datora. Vidējais pie TV pavadīto 
stundu skaits darbadienās ir 4,78 stundas, bet nedēļas nogalēs – 5,48 stundas. Spēlējot 
datorspēles, sazinoties ar draugiem vai pildot mājas darbus, skolēni pie datora vidēji pavada 3,25 
stundas darbadienās un 3,51 stundu nedēļas nogalēs. 

Palielinoties vecumam, fiziskās aktivitātes būtiski samazinās. Meiteņu īpatsvars ar 
pietiekamu fizisko aktivitāti 11 gadu vecumā ir 45,5%, bet 15 gadu vecumā – vairs tikai 35,8% 
(Sabiedrības Veselības aģentūra, 2006). 

Lai vispusīgi apskatītu minēto problēmu, ir nepieciešams plašāks redzējums uz 
problēmas risināšanas iespējām. Ārvalstīs ir veikti daudzi pētījumi skolēnu fiziskās aktivitātes 
sekmēšanā, un turpmākajā darba gaitā apskatīsim daļu no tiem. 

Fiziskās aktivitātes ietekme uz cilvēka veselības veicināšanu dažādā vecumā ir zināma 
un zinātniski pierādīta. Neskatoties uz to, joprojām mazkustīgs dzīvesveids visos vecumos ir 
plaši izplatīts. Tomēr svarīgi pētījumi pusaudžu vecumposmā ir būtiski un nepietiekami un 
rezultāti ir strīdīgi (Tassitano, Bezerra, 2007). 

Mūsdienās tiek pievērsta liela uzmanība dzīves kvalitātei, un tas ir divkārt svarīgi, jo 
nākamajās desmitgadēs Eiropas iedzīvotāji demogrāfiski novecos un ir ļoti svarīgi, kā iedzīvotāji 
spēs uzturēt aktivitāti visa mūža garumā. Lai arī tiek pieliktas lielas pūles, veselība ir sarežģīts 
jautājums, ne vienmēr ir iespējas paredzēt jaunu pasākumu ietekmi, tādēļ ir nepieciešama kopīga 
novērtēšanas un uzraudzības sistēma. Ir nepieciešams veikt vairāk pētījumu un statistikas darbu, 
lai veselības aizsardzības iekļaušana valsts politikā būtu ne tikai kā vienreizējs pasākums, bet gan 
galvenā darbība nākotnē (Ståhl, Wismar, 2006). 

Sabiedrībā joprojām ir dzirdamas debates par fiziskajām aktivitātēm skolēniem. 
Fiziskajām aktivitātēm ir noteicoša loma garīgo saslimšanu profilaksē, it īpaši tādās kā depresija 
un anoreksija. S. A. Paluska, T. L. Schwenk žurnāla „Sports Medicine” 2000. gada martā raksta, 
ka cilvēkiem, kas cieš no depresijas, ir zemāka fiziskā aktivitāte ikdienā nekā tiem, kas necieš no 
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depresijas; palielinot fizisko aktivitāti ar aerobikas nodarbībām un nodarbību biežumu, var 
novērot depresīvo simptomu pazemināšanos (Paluska, Schwenk, 2000).  

Kaut arī sabiedrībā joprojām debatē par fizisko aktivitāšu optimālo līmeni skolēniem, 
tomēr jauniešiem visā pasaulē joprojām ir nepietiekošs fizisko aktivitāšu līmenis veselības 
saglabāšanai, kā rekomendēts PVO vadlīnijās (Global Strategy on diet, Physical activity and 
Health, 2003). 

2006. gadā PVO Eiropas Vides un veselības komiteja Oslo, Norvēģijā, 21. sanāksmē 
ziņojumā minēja 10 galvenos faktus par iedzīvotāju fizisko aktivitāti Eiropas reģionā. 

Varam minēt dažus no tiem.  
•  Katru gadu fiziskās aktivitātes trūkums ir minams kā nāves iemesls 600 000 cilvēkiem 

reģionā (aptuveni 6% no kopējā skaita), un fizisko aktivitāšu trūkums izraisa lieko 
svaru un aptaukošanos vairāk nekā 1 miljonam cilvēku.  

• Vairāk nekā puse no reģiona iedzīvotājiem nav pietiekami aktīvi.  
• Īpaši neaktīvas ir divas trešdaļas pieaugušo iedzīvotāju (cilvēki vecumā virs 15 

gadiem).  
 Eiropas Savienībā (ES) nesasniedz ieteicamo aktivitātes līmeni (30 minūtes dienā 

vairākas reizes nedēļā). Tika ziņots, ka vidēji tikai 31% respondentu ir pietiekama fiziskā 
aktivitāte (Global recommenddations on physical activity for health, 2010). 

Austrālijas veselības departamenta ieteikumos fiziskajām aktivitātēm Austrālijas 
iedzīvotājiem tāpat kā „Fizisko aktivitāšu pamatnostādnēs amerikāņiem", bērniem un jauniešiem 
būtu jāpiedalās 60 minūšu ilgās, vismaz vidēji spēcīgas intensitātes fiziskajās aktivitātēs katru 
dienu. Piemēram, veiktajā pētījumā tika konstatēts, ka 44% un 21% no Austrālijas pirmsskolas 
vecuma bērnu nav pietiekami aktīvi darba dienās un arī brīvdienās (Okely, Trost, 2009).  

Vairāk aktivitātes būtu nepieciešamas svara kontrolei. Bērniem ieteicama vismaz 60 
minūšu vidējas intensitātes fiziskā aktivitāte katru dienu. Vismaz divas reizes nedēļā tajā būtu 
jāietver pasākumi, lai uzlabotu kaulu veselību, muskuļu spēku un elastību (Global 
recommenddations on physical activity for health, 2010).  

Literatūrā tiek apskatītas dažādas iespējas skolēnu fiziskās aktivitātes sekmēšanai, kā, 
piemēram, žurnāla „Preventive medicine” vienā no zinātniskajiem rakstiem tika piedāvāts 
palielināt skolēnu fizisko aktivitāti skolā, stundu starpbrīdī piedāvājot veikt fiziskas aktivitātes 
skolas pagalmā. Pētījums tika veikts Kipras skolās. Pētījumā tika pierādīts, ka, atvēlot speciālu 
vietu skolas teritorijā skolēnu fiziskajām aktivitātēm starpbrīdī, tiks sekmēta skolēnu fiziskā 
aktivitāte (Loucaides, Jago, 2009). 

Citā pētījumā tika runāts par vienas ārpusplāna fizisko aktivitāšu stundas nedēļā ietekmi 
uz skolēnu paradumu skatīties televizoru un aptaukošanās tendences likumsakarībām. Un 
secinājumos min, ka viena ārpusplāna fizisko aktivitāšu stunda nedēļā var divos gados pazemināt 
aptaukošanās risku skolēniem par 14% (Van den Bulk, Hofman, 2009). 

S. Racette, W. Cade, L. Becman savā pētījumā runā par skolas programmas maiņu, 
palielinot fiziskajam aktivitātēm atvēlēto laiku, palielinot laiku fiziskajām aktivitātēm ar lielu 
intensitāti, nodrošinot ar fiziskajām aktivitātēm nepieciešamo inventāru, apmācot skolotājus, kā 
īstenot jauno skolu programmu, iesaistīt programmas realizācijā skolēnu vecākus, iesaistīt 
pašvaldības, masu saziņas līdzekļus, īstenojot fizisko aktivitāšu politiku (Racette, Cade, 2010).  

S. Verstraete, G. Cardon un citi autori pētījumā par fiziskajās aktivitātēs nepieciešamā 
inventāra nodrošinājumu skolas stundu starpbrīžos un skolēnu fiziskās aktivitātes pieauguma 
kopsakarībām saka, ka šis nodrošinājums veicina skolēnu fiziskās aktivitātes nelielu pieaugumu 
(Verstraete, Cardon, 2006).  

K. C. Harris, L. K. Kuramoto un citi Canadian Medical Association 2009. gada marta 
ziņojumā par skolu programmās iekļauto fizisko aktivitāšu ietekmi uz skolēnu ķermeņa masas 
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indeksu ziņo, ka šo fizisko aktivitāšu ietekme uz ķermeņa masas indeksu ir ar tendenci 
samazināties (Harris, Kuramoto, 2009).  

Lisa J. Willenberg, R. Ashbolt un citi autori savā pētījumā apskata skolēnu fizisko 
aktivitāti un aktivitāšu izvēli atkarībā no sporta aktivitāšu laukuma seguma (asfalts vai zāle). Šajā 
pētījumā tikai kā blakus novērojums tiek atzīts, ka tikai skolotāja klātbūtne fizisko aktivitāšu 
veikšanas vietā pozitīvi ietekmē un paaugstina skolēnu fizisko aktivitāti, īpaši zēniem – 5 reizes, 
meitenēm – 4 reizes. Tiek atzīts, ka zēnu lielākā aktivitāte saistās ar vēlmi skolotājam demonstrēt 
savas prasmes (Willenberg, Ashbolt, Holland, Gibbs, Mac Dougall, Garrard, Green, Waters, 
2010).  

 Daudzos pētījumos ir piedāvāti risinājumi par fizisko aktivitāšu veicināšanu skolēniem, 
pasaulē. Ir pētīti vairāki veidi, kā sekmēt skolēnu fizisko aktivitāti.  

Spānijas veselības ministrijas mājaslapā ievietotajā informācijā (aptauja) par skolēnu 
fizisko aktivitāti redzam, ka spāņu skolēni fiziski aktīvāki ir 10–11 gadu vecumā, vēlāk skolēnu 
fiziskā aktivitāte mazinās, proti, 10–11 gadu vecumā vairākas reizes nedēļā ar fiziskām 
aktivitātēm nodarbojas 45% zēnu un nedaudz vairāk par 20% meiteņu, bet 18–19 gadu vecumā 
vairs tikai 25% zēnu un nedaudz vairāk par 10% meiteņu. Šajā mājaslapā ir arī ievietota 
„Rokasgrāmata vecākiem” par fiziskajām aktivitātēm un to nozīmi. Šeit ir uzskaitīti 10 iemesli 
vecāku zināšanai, lai bērnus motivētu nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm: 

• sekmēt fizisko aktivitāti no bērnības; 
• veikt fiziskās aktivitātes, kas bērnam patīk (rotaļas, spēles);  
• lietot fizisko aktivitāšu veikšanai piemērotu apģērbu; 
• ievērot bērna fiziskās aktivitātes sekmējošos apstākļus (meitenēm – estētiskā 

motivācija, ārējais izskats); 
• neievērot dzimuma atšķirības fizisko aktivitāšu izvēlē; 
• pastāv uzskats, ka fiziskās aktivitātes dala zēniem un meitenēm, bet vecākiem nav par 

to jāuztraucas un jāļauj bērnam izvēlēties un neuztraukties, ja meitene vēlas spēlēt 
futbolu vai zēns lēkt ar lecamauklu; 

• meitenēm, veicot dažādus darbus mājās, palīdzot, arī var būt vidējas intensitātes 
slodze, bet tā var būt garlaicīga, tādēļ tos varētu ģimene veikt kopā,  

• meitenēm sporta preces pērk mazāk nekā zēniem, piemēram, dāvanās dominē 
neaktīvas spēles. Ieteikums – pirkt meitenēm sporta inventāru; 

• izceliet sportistu sociālo vērtību; 
• iedrošiniet bērnus, motivējiet regulāri nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm;  
• izglītojiet bērnus, stāstiet par aktīvu dzīvesveidu, sekmējiet bērnu fizisko aktivitāti, 

sniedzot visus iespējamos argumentus (Guia para padres y madres, 1999). 
 

ASV 2005–2006 HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) aptaujas rezultātu 
publikācijās uzsver, ka fizisko aktivitāšu veikšana bērnībā un pusaudža gados ir svarīgs 
priekšnosacījums fiziskās aktivitātes paraduma veidošanās procesā, jo tieši bērna un pusaudža 
gados izveidotais fiziskās aktivitātes paradums saglabājas līdz pieauguša cilvēka vecumam. 
Pētījumos tika apstiprināts, ka pastāv kopsakarība starp fiziskajām aktivitātēm bērnībā un 
aptaukošanos pieaugušo vecumā. Tika atklāts, ka fiziskās aktivitātes gan īstermiņā, gan 
ilgtermiņā uzlabo fizisko, garīgo veselību un ar veselību saistīto dzīves kvalitāti, turklāt ir daudz 
pētījumu, kas pierāda, ka palielināta fiziskā aktivitāte uzlabo mācību un izziņas darbības (School 
report 2005/2006).  

Hellison's (2003) pieeja mācību rezultātu uzlabošanā ar fizisko aktivitāšu un sporta 
palīdzību ir izrādījusies veiksmīga. Viņš strādā ar riska pusaudžiem, lai palīdzētu viņiem apgūt 
uzvedības normu ievērošanu un citu cilvēku respektēšanu. Par pozitīvajiem rezultātiem liecināja 
pašdisciplīna, piedaloties un pūloties palīdzēt citiem, un pēc tam piemērot šo uzvedību citos 
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aspektos savā dzīvē. Hellisons uzskata, ka skolotāji var mudināt skolēnus uzņemties lielāku 
personīgo un sociālo atbildību, lai saprastu, kā tas ietekmē citus (Lumpkin, 2008). 

Zinātnieki kādā pētījumā ir noskaidrojuši, ka, ja paradums iegūts pusaudža gados, tas 
var saglabāties līdz pieaugušo vecumam, un uzvedība, kas izveidota jauniešu vecumā, var atstāt 
sekas uz veselību ilgtermiņā (Turconi, 2008).  

Viss iepriekš minētais sasaucas arī ar Ciro Romelio Rodriguez Añez promocijas darbā 
teikto, ka ir skaidrs, ka fiziskās aktivitātes ir kā aizsargmehānisms veselībai – ne tikai fiziskajai, 
bet arī garīgajai. Fiziskās aktivitātes ir kā veselības veicināšanas programmu elements un 
saprotams gan šaurākā, gan plašākā kontekstā (Rodriguez, 2003). 

Pasaulē skolēnu fiziskās aktivitātes sekmēšanai ir veltīti ļoti daudzi pētījumi, bet visos 
šajos pētījumos runā par skolas mācību programmas papildināšanu, maiņu, par fiziskajām 
aktivitātēm atvēlētā laika palielināšanu, par fizisko aktivitāšu organizēšanā pielietoto līdzekļu 
dažādošanu, ģimenes iesaistīšanu fiziskajās aktivitātēs, bet reti kurš pētnieks savā darbā pievērš 
uzmanību pedagoga lomai skolēnu fiziskās aktivitātes sekmēšanā.  

Eiropas pamatnostādnēs fiziskās aktivitātes jomā ir teikts, ka visplašāk pieejamais 
risinājums fiziskās aktivitātes veicināšanai jauniešu vidū ir fiziskā audzināšana skolā. Teikts, ka 
skolā jādara viss iespējamais, lai veicinātu skolēnu ieinteresētību fiziskās aktivitātēs visa mūža 
garumā un pedagogs ir viena no galvenajām personām bērnu un jauniešu fiziskās aktivitātes 
veicināšanā (ES pamatnostādnes fiziskās aktivitātes jomā, 2008).        

 
Apakšnodaļas noslēgumā varam secināt, ka fiziskajām aktivitātēm ir liela nozīme 

cilvēka veselības saglabāšanā, vingrinājumiem ir vispārēja tonizējoša iedarbība, aktivizējoša 
ietekme uz audu vielu maiņu un trofiku. Fiziskie vingrinājumi labvēlīgi ietekmē visas organisma 
sistēmas, normalizējot to darbību. Latvijā ir veikti vairāki pētījumi fizisko aktivitāšu jomā un 
skolēnu paradumu pētījumi un konstatēts, ka tikai 46,3% Latvijas skolēnu vispārējās fiziskās 
aktivitātes līmenis būtu uzskatāms par pietiekamu (vismaz 5 dienas nedēļā vismaz 60 minūtes 
dienā). 2006. gadā tikai 27,2% Latvijas pusaudžu un jauniešu 15–24 gadu vecumā nodarbojās ar 
fiziskām aktivitātēm vismaz pusstundu divas vai trīs reizes nedēļā. Gan Latvijā, gan ārzemēs, 
palielinoties vecumam, skolēnu fiziskā aktivitāte būtiski samazinās. Fiziskās aktivitātes gan 
īstermiņā, gan ilgtermiņā uzlabo fizisko, garīgo veselību un ar veselību saistīto dzīves kvalitāti, 
turklāt ir daudz pētījumu, kas pierāda, ka palielināta fiziskā aktivitāte uzlabo mācību un izziņas 
darbības.  

Lai sekmētu skolēnu fizisko aktivitāti, būtu nepieciešams izprast faktorus, kuri ietekmē 
skolēnu fiziskās aktivitātes paraduma veidošanos. Šie faktori tika aprakstīti, gan vadoties pēc 
informācijas analīzes, ko ieguvu literatūrā no zinātniskajiem žurnāliem un grāmatām. Tika 
analizēta informācija par paraduma veidošanos un secināts, ka paraduma veidošanās ir process, 
kura laikā uzvedība kļūst ikdienišķa. Skolotājs, veicot apzinātas pedagoģiskās darbības, var 
sekmēt skolēna fiziskās aktivitātes paraduma veidošanos. Svarīgi ir arī tas, ka skolēns apzinās 
paraduma nepieciešamību un nozīmi viņa dzīvē. Apzināta paraduma veidošana saīsina paraduma 
veidošanās laiku un padara paradumu izturīgāku un plastiskāku. Tika noskaidrots, ka ne tikai 
kādas fiziskās aktivitātes regulāra veikšana veicina fiziskās aktivitātes paraduma veidošanos, bet 
paraduma veidošanās procesā liela nozīme ir motivācijai – interesei veikt fiziskās aktivitātes. Tā 
kā noturīgas intereses pamatā vienmēr ir pozitīvs emocionāls stāvoklis, ko veido cilvēkam 
nozīmīgu vajadzību apmierināšanas process, panākumi cilvēka darbībā, tad emocionālais 
stāvoklis arī ir svarīgs faktors paraduma veidošanās procesā.  

Tā kā paradums, kas iegūts pusaudža gados, var saglabāties līdz pieaugušo vecumam, 
un uzvedība, kas izveidota jauniešu vecumā var atstāt sekas uz veselību ilgtermiņā, tad skolēnu 
fiziskās aktivitātes paraduma izpētei ir nepieciešams pievērst lielāku uzmanību un ir 
nepieciešams izveidot instrumentu, ar kura palīdzību mēs varētu to izdarīt.  
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Ņemot vērā to, ka promocijas darbs ir vērsts uz fiziskās aktivitātes paraduma izpēti un 
skolēna uzvedības maiņu, tad pētījumā kā skolēna fiziskās aktivitātes paraduma kritērijus var 
definēt: skolēna regulāra (vismaz 2-3 reizes nedēļā) nodarbošanās ar dažādiem fiziskās 
aktivitātes izpausmes veidiem, pozitīvas emocijas (prieks, laba emocionālā pašsajūta) veicot 
fiziskās aktivitātes un pēc to veikšanas, kā arī - interese par fiziskās aktivitātes izpausmes 
veidiem, kas var izpausties kā, informācijas meklēšana internetā un citos masu saziņas līdzekļos, 
sporta pasākumu apmeklējums un vēlme apgūt jaunus fiziskās aktivitātes izpausmes veidus. 
Fizisko aktivitāšu biežums darbā tiek noteikts robežās no zemākās vērtības „retāk kā 1 reizi 
mēnesī” l īdz augstākai vērtībai „katru dienu”. Emociju fiziskās aktivitātes laikā (prieks 
piedalīties sporta stundā, gandarījums par veikto fizisko aktivitāti) un intereses par fiziskajām 
aktivitātēm (informācija, sarunas ar draugiem) raksturojošo lielumu tiek izmantots skolēna 
vērtējums testā, izmantojot Likerta skalu, kurā zemākā vērtība ir „nekad” un augstākā vērtība 
„ ļoti bieži”.   

 
1.2. Saskarsmes un mijiedarbības zinātniski teorētiskais pamatojums, 

pedagoģiskais process, sporta pedagoga personība  
 

Mijiedarbība ir saskarsmes interaktīvā puse un, pirms runāt par mijiedarbību, ir 
nepieciešams apskatīt saskarsmes jēdzienu, tās struktūru.  

Dzīvojot sabiedrībā, tās loceklim vienmēr nākas kontaktēties ar citiem cilvēkiem, 
izmantojot dažādas zīmes un citus paņēmienus. Jebkuru mijiedarbību starp cilvēkiem sauc par 
saskarsmi. Saskarsme ir pamatmehānisms, uz kura pamata realizējas cilvēku attiecības 
(Vorobjovs, 2002).  

Jēdziens „saskarsme” ir viens no sociālās psiholoģijas pamatjēdzieniem. Sociālajā 
psiholoģijā var atrast dažādas pieejas šī jēdziena skaidrojumā. Tomēr, nenoliedzami, personības 
attīstība un socializācija norisinās saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Saskarsme dod cilvēkiem 
iespēju apmainīties ar informāciju – saņemt to vai nodot citam (Svence, 1999). Saskarsme ir 
kontaktu nodibināšanas, uzturēšanas un attīstības process (Pļaveniece, Šuškovnika, 2002) un tai 
ir liela nozīme pedagoģiskajā procesā. 

 
1.2.1. Saskarsme, saskarsmes struktūra 

 
Saskarsme ir cilvēka sociālās dabas izpausme un realizācija. Ir divas pieejas saskarsmes 

interpretācijā: socioloģiskā un sociālpsiholoģiskā.  
Plašākā – socioloģiskā – pieeja traktē saskarsmi kā vienu no cilvēka pastāvīgām 

darbības formām ar specifiskiem mērķiem un uzdevumiem līdztekus darbam, izziņai un 
vērtēšanai kā to obligāto komponentu. Saskarsmes process ir reālais, aktuālais konteksts, kurā 
notiek cilvēku mijiedarbība un nodibinās cilvēciskie sakari. 

Sociālpsiholoģiskā pieejā saskarsme tiek definēta šaurāk – saskarsme ir tiešs vai netiešs 
kontaktēšanās process, kura mērķis ir ietekmēt partnera (partneru) uzvedību, emocijas, 
dispozīcijas (nostādnes un attieksmes), aktivitātes pakāpi un darbību (Pļavniece, Šuškovnika, 
2002). Ietekme var būt gan pozitīva, gan negatīva. 

Saskarsmē cilvēki apmierina ne tikai savas vajadzības pēc sapratnes, bet arī mēģina 
ietekmēt sev vēlamā veidā cita uzvedību, domas, jūtas attieksmi, jo bez tā nav iespējams 
mijiedarbošanās process (Svence, 1999). 

Fromms savā darbā uzsver, ka katram cilvēkam ir vismaz piecas sociālās vajadzības un, 
tikai visas tās apmierinot, cilvēks var pilnvērtīgi dzīvot. Autors atzīmē, ka katram cilvēkam ir:  

• vajadzība pēc cilvēciskiem sakariem, vajadzība būt elementam kādā lielākā „mēs”;  
• vajadzība pēc pieķeršanās, simpātijām;  
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• vajadzība pēc pašapziņas – cilvēkam nepieciešams apzināt sevi kā neatkārtojamu 
personību; 

• vajadzība pēc pašapliecināšanās. Nepieciešamība just savu nozīmīgumu; 
• vajadzība pēc informācijas un vērtību orientācijas sistēmas. Cilvēkam nepieciešams 

sevi identificēt ar kādu noteiktu kultūru, reliģiju, piederēt kādai cilvēku grupai. 
Visas šīs vajadzības cilvēks var apmierināt tikai saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Savukārt 

saskarsmes kvalitāte un attiecības, kas veidojas saskarsmes procesā, būtiski ietekmē cilvēku dzīvi, 
pašsajūtu un darba spējas (Fromm, 1997).  

Mēs esam atkarīgi cits no cita, ietekmējam cits citu, lai: 
• mainītu situāciju, 
• ietekmētu partneri, 
• mainītu kaut ko sevī. 
Saskarsme ir cilvēku savstarpējās attiecības, praktiska un garīga sadarbība. Saskarsme ir 

kontaktu nodibināšanas, uzturēšanas un attīstības process, ko rada vajadzība mijiedarboties 
(Svence, 1999).  

Vienotas klasifikācijas saskarsmes veidiem nav. Tos var izdalīt pēc mērķiem, 
normativitātes pakāpes, pēc sarunas dalībnieku statusa, pēc kontaktu vēlamības vai nevēlamības.   
Pēc mērķiem var izdalīt: 

• sociālā komunikācija, kuras mērķis ir uzturēt partneru attiecības, parādīt uzmanību, 
apliecināt cieņu; 

• izziņas komunikācija, kuras mērķis ir jaunas informācijas iegūšana; 
• ekspresīvā komunikācija, mērķis – jūtu un emociju izpausmes;  
• pamudinošā komunikācija, mērķis – kaut ko panākt no partnera, piemēram, izpildīt  

lūgumu, mainīt viņa attieksmi, uzvedību; 
• pārliecinošā komunikācija, mērķis – mainīt partnera viedokli, novirzīt viņa domas uz 

mūsējām; 
• konfliktregulējošā komunikācija, mērķis – konfliktu atrisināšana, partneru attiecību 
noregulēšana. 

Pēc normativitātes pakāpes: 
• oficiālā jeb lietišķā saskarsme, kad cilvēki kontaktējas, rēķinoties ar iepriekš noteiktām 

normām, kā lomu un statusa pārstāvji; 
• neoficiālā saskarsme ir brīvāka, to regulē vispārcilvēciskas normas. Mēs kontaktējamies 

kā personības un pārstāvam paši sevi. 
Atkarībā no tā, kāda statusa cilvēki sarunājas:  

• vertikālā; 
• horizontālā. 

Pēc kontaktu vēlamības–nevēlamības pakāpes: 
• nepieciešamos jeb obligātajos – bez kuriem jebkura kopīga darbība kļūst praktiski 

neiespējama; 
• vēlamajos – tādos personīgajos kontaktos, kuri veicina kopīgo sadarbību, sekmē 

darbības rezultātus; 
• neitrālajos – tādos personīgajos kontaktos, kuri ne sekmē, ne kavē kopīgo darbību; 
• nevēlamos kontaktos – kuri traucē kopīgas darbības mērķu sasniegšanu (Pļavniece, 

Šuškovnika, 2002).  
Katram saskarsmes veidam ir sava specifika un psiholoģiskās īpatnības. Saskarsme ir 

sarežģīts process, kurā katrs partneris domā un rīkojas tikai sev raksturīgi, atbilstoši savai 
intuīcijas izpratnei (Miķelsone, 2002). Sekmīgai saskarsmei svarīgs ir priekšnosacījums: 
cilvēkam jāapzinās gan sevi, gan otru kā unikālu, neatkārtojamu vērtību. Saskarsmē jāņem vērā, 
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ka mēs visi esam strukturāli l īdzīgi, bet saturā atšķirīgi, mums katram ir savs ģenētiskais 
mantojums un individuālā biogrāfija. Mēs katrs pasauli redzam un uztveram tieši mums 
raksturīgā veidā (Meikšāne, 1998). 

 
2.attēls. Saskarsmes struktūra (Pļaveniece, Šuškovnika, 2002) 

 
Visbiežāk starppersonu saskarsme tiek saistīta tikai ar informācijas apmaiņu ar vārdu 

palīdzību, taču pats saskarsmes jēdziens ir daudz plašāks, un atkarībā no tā, kādā sistēmā – 
„cilv ēks-daba”, „cilvēks-cilvēks” vai „grupa-grupa” – veidojas attiecību sistēma, to nodrošina 
trīs daļas: komunikatīvā, perceptīvā un interaktīvā (Vorobjovs, 2002). Jebkurā cilvēku saskarsmē 
vienmēr var izšķirt trīs sastāvdaļas: sociālo percepciju, komunikāciju un interakciju (2.attēls) 
(Omarova, 2003).  

Perceptīvā (lat. perceptio – uztvere) saskarsmes daļa ir savstarpējā uztvere jeb 
percepcija. Saskarsme sākas ar savstarpēju uztveri, un no tās ir atkarīgs, kā saskarsme veidosies 
tālāk. Sociālā percepcija nav tikai cita cilvēka vai grupas fiziskā tēla uztvere, bet arī priekšstats 
par viņa nodomiem, spējām, emocijām, vēlmēm un darbību (Omarova, 2003). Uztvert otru 
cilvēku nozīmē uztvert viņa ārējās pazīmes, salīdzināt tās ar indivīda personības īpašībām un uz 
tā pamata interpretēt viņa uzvedību. (Андреева, 1980). Katra mijiedarbības situācija ir līdzīga 
nelielai izrādei, kurā cilvēki, līdzīgi aktieriem uz skatuves, izmanto visdažādāko līdzekļu klāstu, 
lai atstātu uz partneri iecerēto iespaidu (Miķelsone, 2002).   

Komunikācija ir informācijas apmaiņas process starp partneriem (Андреева, 1980). 
Komunikatīvā (lat. communicatio – sasaistu, padaru par kopīgu) saskarsmes daļa nodrošina 
informācijas nodošanu no cilvēka cilvēkam ar dažādu zīmju sistēmas palīdzību; valoda, zīmes. 
Informācijas apmaiņa jeb komunikācija izpaužas informācijas nodošanā no cilvēka uz cilvēku 
dažādos veidos. Komunikācijas procesā var izdalīt divas komunikācijas sistēmas: verbālo un 
neverbālo. Informācija var tikt nodota vārdiski – to sauc par verbālo komunikāciju. Liela daļa 
informācijas tiek nodota bez vārdiem, ar ķermeņa kustībām, žestiem, pozu, balss intonāciju, 
mīmiku, – to sauc par neverbālo komunikāciju. Kā verbālajai, tā neverbālajai saskarsmei ir ļoti 
svarīga loma cilvēku mijiedarbības procesā (Omarova, 2003).    

Ikdienas dzīvē mēs maz uzmanības veltām neverbālajai saskarsmei, galvenokārt 
pievēršoties verbālajai saskarsmei, jo mums šķiet, ka ar vārdu var translēt visu. Ar vārdu var 
izsmeļoši sniegt faktus, bet ne vienmēr iespējams izteikt jūtas. Neverbālos saskarsmes 
paņēmienus personības attīstības procesā cilvēks apgūst agrāk nekā verbālos. Prasme izmantot 
neverbālos saskarsmes līdzekļus (starppersonu telpa, vizuālais kontakts, ekspresija, empātija) 

Sociālā 
percepcija 

Komunikācija Interak- 
cija 
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nosaka personības saskarsmes spēju un tās sabiedriskumu. Neverbālajā saskarsmē vissvarīgākā 
loma ir jau iepriekš pieminētajai ekspresijai, kas ietver mīmiku, pantomīmu, balss intonāciju.  

Par cilvēka emocionālo stāvokli var spriest arī pēc tā, kā viņš stāv, sēž, žestikulē. 
Speciālie pētījumi parādījuši, ka žesti un mīmika saskarsmē var sniegt līdz 40% informācijas. 
Pantomīmas izmantošana bagātina saskarsmi.  

Verbālā (runas) saskarsme aizņem trīs ceturtdaļas no visa cilvēku mijiedarbības procesa. 
Verbālās saskarsmes process ietver kā runu, tā arī klausīšanos. Pēc funkcijām nosacīti var izdalīt 
šādas verbālās saskarsmes formas:  

• referāts, uzstāšanās – monoloģiska publiska runa ar noteiktu tematu bez personiskiem 
komentāriem; 

• lekcija – monoloģiska publiska runa ar improvizācijas elementiem par tematu; 
• dialogs – divpusīga improvizēta saruna ar domu apmaiņu; 
• diskusija – strīds, apspriešana, daudzpusīga domu apmaiņa.  
No tā, cik pilnīgi un dziļi katrs partneris spēj saprast otru, ir atkarīga saskarsmes 

efektivitāte. Mehānismi, uz kuriem balstās saskarsmes partneru savstarpējās saprašanās process, 
ir šādi: empātija, identifikācija un refleksija.  

Empātija (gr. empathea – līdzjūtība) ir īpašs otra cilvēka saprašanas paņēmiens, 
iedziļinoties viņa emocionālajos pārdzīvojumos, t.i., atsaucība, līdzjūtība. Šīs īpašības ir ļoti 
svarīgas tajās darbības jomās, kur līdzjūtība ir sevišķi nepieciešama (pedagoģija, medicīna, 
vadība u.c.).  

Identifikācija (lat. identificare – pielīdzināt) ir sevis pielīdzināšana citam. Tā ir iespēja 
nostādīt sevi cita vietā, iedziļināties viņa intelektuālajā sfērā, iekšējā pasaulē, pārliecībā utt. Šī 
spēja ir ļoti tuva empātijai, taču atšķiras ar lielāku ievirzi sarunu biedra zināšanu un pārliecības 
izpratnē.  

 Refleksija (lat. reflexio – pagriešana atpakaļ) ir sarežģīts process, kurā starp saskarsmes 
partneriem rodas, piemēram, šādas uztveres un izpratnes pozīcijas: kādi viņi ir īstenībā, kā katrs 
no viņiem redz pats sevi, kā viņi redz viens otru un kādi ir viņu priekšstati par to, kā viņus redz 
saskarsmes partneris. Šī sarežģītā uztveres un priekšstatu sistēma vienam par otru ļoti stipri 
ietekmē saskarsmes procesu un vai nu apgrūtina to, radot barjeras, vai paaugstina tā efektivitāti 
saskarsmes partneru labi attīstītas refleksijas gadījumā (Vorobjovs, 2002). 

Komunikatīvie procesi var būt aksiāli, kad informācija tiek virzīta uz atsevišķiem 
adresātiem, un retiāli, kad informācija ir domāta daudziem iespējamajiem saņēmējiem (radio, 
televīzija) (Omarova, 2003).   

Saskarsmes partneru mijiedarbība jeb interakcija. Interaktīvā (angl. interaction – 
mijiedarbība) saskarsmes daļa izpaužas cilvēku kopdarbības organizācijā. Šī saskarsmes daļa 
palīdz apvienot grupas pūles (Reņģe, 2002). Saskarsmes procesā, veicot kādu kopīgu darbību, 
cilvēki cits citu ietekmē. Analizējot interakciju, uzmanība tiek pievērsta tam, kā notiek 
mijiedarbība starp diviem vai vairākiem cilvēkiem vai kā mijiedarbojas divas vai vairākas 
grupas. Mijiedarbība saskarsmē var izpausties kā sadarbība vai konkurence. Sadarbība ir virzīta 
uz vienotu mērķi, savukārt konkurences gadījumā saskarsmes partneru mērķi ir atšķirīgi 
(Pļaveniece, Šuškovnika, 2002). 

Nerakstītie, bet katrai kultūrai raksturīgie interakciju noteikumi, kurus cilvēks ielāgo no 
bērnības un kuri tāpēc dziļi ir iesakņojušies viņa personībā, bieži vien ir šķērslis kontaktiem starp 
atšķirīgu kultūru pārstāvjiem, kuri vienas un tās pašas lomas izpilda dažādā stilā. Ar jautājumiem 
par to, kā cilvēks sevi lomā „pasniedz” partnerim, veido saskarsmes situācijas klimatu un 
iespaidu par sevi, nodarbojas tā saucamās sociālās dramaturģijas skola. Iespaida radīšanai var 
izmantot fizisko vidi – apģērbu, runas stilu, izskatu. Interakcijas situācijās katrs cilvēks ir pats 
savas lomas režisors, pats izvēlas savu prezentācijas stratēģiju, kura, viņaprāt, vislabāk atbilst 
saskarsmes mērķiem. Sociālie indivīdi ar attiecīgā iespaida radīšanas palīdzību cenšas realizēt 
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savus mērķus. Katrs no partneriem cenšas panākt, lai otrs pieņemtu viņa situācijas izpratni, 
reaģētu uz to informāciju, kuru par mums saņem citi interakcijas dalībnieki (Miķelsone, 2002).  

Šie komponenti – sociālā percepcija, komunikācija, interakcija – saskarsmes procesā 
darbojas kā vienota sistēma. Izolēti cits no cita tie neeksistē, to šķiršana ir svarīga tikai analīzes 
nolūkos (Pļaveniece, Šuškovnika, 2002). 

Saskarsmes prasmei ir vairākas būtiskas funkcijas, kurām vienlaicīgi ir arī didaktiska 
vērtība: 

• informācijas iegūšana un partnera informēšana, kas saskarsmē bagātina kā mācību 
saturu, tā mācīšanās paņēmienus, – saskarsme ir pamats zināšanu bagātināšanai; 

• situācijas novērtēšanas un kontrolēšanas funkcija, kas pamatojas individuālajās 
interesēs un vajadzībās, saskarsmes prasme kontrolē kā savu, tā partneru rīcību; 

• attieksmes izpausme, pārdzīvojuma izpausme un jauna pieredze, kas didaktisko procesu 
padara personisku, emocionālu, dzīvu, kā arī pamats kultūras saskarsmes prasmes 
veidošanai; 

• mijiedarbības bagātināšana; 
• kultūras tradīciju pārmantošana un bagātināšana; 
• radošās darbības, domāšanas rosināšana, domāšanas disciplinēšana; 
• verbālās un neverbālās valodas skaidrība valodas loģiskums, neverbālo līdzekļu un 

kustību izkopšana; 
• relaksējošā funkcija (Miķelsone, 2002).  
 Saskarsme ir cilvēku savstarpējās attiecības, praktiska un garīga sadarbība, un tas ir 

sarežģīts process, kurā katrs partneris domā un rīkojas tikai sev raksturīgi, atbilstoši savai 
intuīcijas izpratnei. Gan verbālajai, gan neverbālajai saskarsmei jābūt līdzsvarotām. 

Neverbālā saskarsme reizēm ir nepelnīti nenovērtēta. Verbālā (runas) saskarsme aizņem 
trīs ceturtdaļas no visa cilvēku mijiedarbības procesa, turpretī žesti un mīmika saskarsmē var 
sniegt līdz 40% informācijas. Pantomīmas izmantošana bagātina saskarsmi.  

Saskarsmes procesā svarīga ir starppersonu telpa vai saskarsmes distance starp 
partneriem. Tā ir atkarīga no viņu vecuma, sociālā statusa, nacionālajām tradīcijām. Pareizi 
izvēlēts partneru izvietojums un attālums nodrošina saskarsmes efektivitāti. 

Neprasme klausīties sarunu biedru ļoti bieži rada konfliktus, nesaprašanos. Dažādas 
saskarsmes barjeras apskatīsim nākamajā sadaļā. 

 
1.2.2. Saskarsmes un komunikatīvās barjeras un saskarsmes optimizācija 

 
 Saskarsmes psiholoģijā izdala psiholoģiskās un sociālās nesaderības iemeslus, un tos 

sauc par saskarsmes barjerām. Psiholoģisko raksturojumu nesaderība, kas traucē saskarsmes 
procesā, visbiežāk ir: 

• vērtību orientācijas krasa atšķirība; 
• rakstura vai intelektuālo īpatnību atšķirības; 
• individuāli tipoloģisko īpatnību atšķirības; 
• sociālo raksturojumu nesaderība. 
 Šīs barjeras nerodas tieši konkrētajā saskarsmes situācijā, bet radušās jau iepriekš. 

Tomēr tās nav nepārvaramas, ja cilvēks ir attīstījis komunikatīvās iemaņas, saskarsme noris 
sekmīgi (Reņģe, 2002). 

 Ir arī tādas barjeras, kuras rodas kādā konkrētā saskarsmes situācijā. Ne vienmēr 
saskarsme ar partneri ir veiksmīga. Ir situācijas, kad partneris nesaprot vai negrib saprast, 
pārprot, nepareizi interpretē teiktos vārdus vai vispār nevēlas uzklausīt. Cilvēks it kā aizsargājas 
no vārdiem. Ja padomā, katram cilvēkam ir ko aizsargāt. Komunikācija – tā ir ietekme. Efektīvas 
komunikācijas gadījumā jānotiek kaut kādām pārmaiņām partnera uzskatos par sevi, situāciju, 
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citiem cilvēkiem. Ne katrs cilvēks, kuram adresēta informācija, vēlas šīs pārmaiņas. Mūsu 
informācija var traumēt partneri, izjaukt viņa priekšstatus par sevi un pasauli, ietekmēt viņa 
domas, viņa attiecības ar citiem cilvēkiem, iztraucēt viņa dvēseles mieru. No tādas informācijas 
cilvēks aizsargājas. Katrs runājošais iedarbojas uz partneri, un viņa vārdiem ir suģestējošs spēks. 

 Ja partneris mums uzticas, ja protam izteikties tā, lai neaizskartu otra cilvēka pašcieņu, 
tad klausītājs pozitīvi uzņem mūsu informāciju. Ja uzticības runātājam nav, tad ieslēdzas 
kontrsuģestjas mehānismi un cilvēks dāvā savu uzticību partnerim mazām porcijām un tikai tad, 
ja partneris prot viņu pārliecināt par informācijas noderīgumu. Kontrsuģestijas mehānismi ir 
pamatā komunikatīvajām barjerām. Krievu vēsturnieks un psihologs B. Prošņevs akcentē trīs 
komunikatīvās barjeras: 

• izvairīšanās barjera. Ja cilvēks partneri ir novērtējis kā bīstamu, nelabvēli, ienaidnieku. 
Kardinālākais aizsargāšanās līdzeklis ir izvairīšanās no kontaktiem. Šajā gadījumā 
nekāda saskarsme vairs nav iespējama. Izvairīšanās izpaužas kā neuzmanība;  

• autoritāte kā komunikatīvā barjera. Saskarsmē cilvēks partnerus iedala sev autoritatīvos 
un tādos, kuri viņam nav autoritātes. Cilvēks uzticas pirmajiem un ne sevišķi ieklausās 
otrajos; 

• nesapratne – komunikatīvā barjera (Прошнев, 1979). 
 Pēc satura nesapratne nozīmē to pašu, ko „ne dzirdu, ne redzu”. Dzīvē bieži mēs uzreiz 

nevaram novērtēt partneri kā nelabvēlīgu, naidīgu vai neautoritatīvu un tādējādi izsargāties no 
viņa ietekmes komunikācijā. Nereti potenciāli bīstama informācija var nākt arī no cilvēkiem, 
kuriem mēs kopumā uzticamies, „savējiem” un pietiekami autoritatīviem. Šajā gadījumā 
aizsardzības mehānisms ir nesapratne (Pļavniece, Šuškovnika, 2002).  
Pēc vēsturnieka un psihologa B.Prošņeva domām, nesapratnei var būt četri varianti: 

o fonētiskā – parādās situācijās, kad ar mums runā svešvalodās. Nepilnīga sapratne būs 
arī tad, ja partneris runā ar stipru akcentu, dialektā, pārāk ātri, neizrunājot noteiktas 
skaņas; 

o semantiskā – kad partneris pēc fonētikas ir „savējais”, bet pēc informācijas jēgas un 
satura – „svešais”; 

o  stilistiskā. Stils ir veids, kādā mēs panākam informācijas satura un formas atbilstību. 
Grūti saprast runu, ja cilvēks neievēro gramatikas likumus; 

o loģiskā – ja viens no partneriem nepieņem otra loģiku un argumentus (Прошнев, 
1979). Cilvēkam liekas, ka pastāv tikai viena pareizā loģika un tā ir viņējā. Ikdienas 
komunikācijā ir dzirdēts, ka saka „sieviešu loģika”, „bērnu loģika”, „v īriešu loģika” u.tml. 
Atteikušies saprast partnera loģiku, cilvēki izveido savā starpā nesapratnes barjeras.  

Dzīvē bieži vien signalizācija iedarbojas laikus un cilvēks patiešām izvairās no viņam 
bīstamas, nepieņemamas, traumējošas iedarbības. Bet var būt arī citi varianti. Kad barjeras 
iedarbojušās, cilvēks var zaudēt viņam svarīgu informāciju. Piemēram, students neizlasa ļoti 
vajadzīgu rakstu, kurš ir uzrakstīts pārāk sarežģītā valodā (Pļavniece, Šuškovnika, 2002).  

Literatūrā atrodamas vairākas iemeslu grupas, kas rada saskarsmes barjeras. Pirmajai 
grupai pieskaitāmas partneru individuāli tipoloģiskās īpatnības (temperamenta, rakstura, 
emocionālā stāvokļa īpatnības). Temperamentu barjera saskarsmē sastopama cilvēkiem ar spilgti 
izteiktu temperamentu. Rakstura barjera saskarsmē starp partneriem rodas kā rakstura 
akcentācija (lat. accentus – uzsvars), no vienas puses, un kā saskarsmes partneru zemas 
empātijas rezultāts, no otras puses (Vorobjovs, 2002). 

Negatīvo emociju barjerai var būt liela loma, jo emocijas vispār bieži ir cilvēka 
uzvedības motīvs. Tāpēc, piemēram, kaut kādu iemeslu dēļ izjusta nepatika, riebums pret 
partneri var kļūt par visai nepārvaramu saskarsmes barjeru. Un otrādi – patika un sarunu biedra 
asprātība bieži vien to iezīmē „rožainās krāsās”. Un tomēr tikai ļoti noturīgas negatīvās emocijas 
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rada noturīgu saskarsmes barjeru. Amerikāņu psihologs K. Izards (Изард) uzskata, ka tās ir: 
ciešanas, naids, riebums, nicināšana, bailes, kauns, vaina, noskaņojums. 

Ciešanu barjera var būt saistīta ar to, ka, piemēram, svešā panākums vai prieks var 
izraisīt skaudību vai radīt egoismu. Dažreiz, sevišķi bērnus, ciešanas var novest pie agresijas. 
Naida barjera izpaužas gadījumā, ja vienam no saskarsmes partneriem rodas šķērslis nozīmīgas 
vajadzības apmierināšanai vai ja to negaidīti apvaino, liek izdarīt kaut ko viņam nepieņemamu 
u.tml. 

Riebīguma un pretīguma barjeru visbiežāk rada partnera nevīžība (netīrs apģērbs, 
nelaba smaka u.c.), sliktas manieres, vāja paškontrole. Šī barjera rada kontaktu skaita 
samazināšanos ar partneri.  

Nicināšanas barjera parasti rodas uz sarunu biedram nepieņemamu rakstura īpašību, 
pasaules uzskata, uzvedības, stabilas negatīvas reputācijas pamata.  

Baiļu barjeru izraisa kā bioloģiski (piemēram, bažas par dzīvību un veselību, bailes no 
sakropļojuma u.c.), tā arī sociāli apstākļi (bailes no soda, bažas par materiālo un morālo 
labklājību). 

Vainas un kauna barjera rodas kā nevietā notiekošā izjūta, kā neērtības izjūta par sevi un 
citiem. Kauns visbiežāk pārņem cilvēku, kad to kritizē, bet dažreiz arī nevajadzīgi uzslavē. 
Vainas izjūta var rasties arī bez kritikas, gadījumos, kad cilvēks pārstāj saņemt pierasto atzinību. 
Šāds kluss nosodījums var iedarboties stiprāk par asiem nosodījumiem.  

Slikta noskaņojuma barjera rodas uz noturīga un relatīvi ilgstoša emocionālā stāvokļa 
pamata, kas kopumā ietekmē saskarsmi. Kā labs, tā slikts noskaņojums obligāti „translējas” uz 
sarunu biedru.  

Otru svarīgu iemeslu grupu, kas nosaka saskarsmes barjeras, veido uztveres un izpratnes 
nostādņu atšķirības, kas balstās uz kļūdām partnera novērtējumā (Изард, 2000). 

Pamatojoties uz cilvēku saskarsmes īpatnību dziļas analīzes rezultātiem, D. Kārnegī 
(Carnegie) formulēja noteikumus efektīvas saskarsmes organizēšanai dažādās dzīves situācijās. 
Lūk, seši noteikumi, kuru ievērošana pēc autora domām, ļauj atstāt uz cilvēku labu iespaidu:  

• atklāti interesējieties par citiem cilvēkiem; 
• smaidiet; 
• atcerieties, ka cilvēka vārds – tā viņam ir vissaldākā un vissvarīgākā skaņa jebkurā 

valodā; 
• esiet labs klausītājs, mudiniet citus runāt par sevi; 
• runājiet par to, kas interesē jūsu sarunu biedru; 
• iedvesiet savam sarunu biedram viņa nozīmības apziņu un dariet to no visas sirds. 

 
Divpadsmit noteikumi, kas, pēc autora domām, ļauj piesaistīt sarunu biedru savam redzes 

viedoklim:  
• vienīgais paņēmiens, kā uzvarēt strīdā, – izvairīties no tā; 
• cieniet sava sarunu biedra uzskatus, nekad nesakiet cilvēkam, ka viņam nav taisnība; 
• ja jums nav taisnība, atzīstiet to ātri un noteikti; 
• no paša sākuma izvēlieties draudzīgu toni; 
• rosiniet sarunu biedru uzreiz atbildēt jums ar „jā”; 
• lai laika lielāko daļu runā jūsu sarunu biedrs; 
• lai jūsu sarunu biedrs uzskata, ka šī ir viņa doma; 
• centieties skatīties uz lietām no jūsu sarunu biedra viedokļa; 
• izturieties iejūtīgi pret citu domām un vēlmēm; 
• aiciniet meklēt cildenākus motīvus; 
• dramatizējiet savas idejas, izklāstiet tās efektīvi; 
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• metiet izaicinājumu, aizskariet jūtas! (Carnegie, 1981). 
Lai saskarsme būtu efektīva, ir jāievēro daži pamatnoteikumi: partnerim ir jāsniedz 

nepieciešamā informācija, informācijai jābūt abām saskarsmes pusēm saprotamā valodā, pēc 
informācijas sniegšanas ir jāpārliecinās, vai informācija ir saprasta. Ja ievēro šos noteikumus, tad 
saskarsme būs maksimāli efektīva.  

1.2.3. Mijiedarbības jēdziens 
  

 Iepriekšējā sadaļā tika apskatīta saskarsmes jēdziena skaidrojums. Mijiedarbība ir 
saskarsmes interaktīvā puse – savstarpēji saistīta ietekme, kad vienas puses izturēšanās kalpo par 
stimulu otras puses reakcijai un otrādi (Omarova, 2003). 

 Psihiskais kontakts saskarsmē tiek raksturots kā divpusēja darbība, savstarpēja saikne 
starp cilvēkiem. Krievu psihologi to raksturo kā sarežģītu, daudzšķautnainu procesu, kas 
vienlaicīgi var būt gan mijiedarbības process, gan informācijas apmaiņas, gan attieksmes vienam 
pret otru, gan savstarpējās apmaiņas ar emocijām process. Saskarsme notiek dažādos cilvēku 
mijiedarbības dziļuma līmeņos. 

• Rituālā saskarsme – cilvēki apmainās ar pieklājības frāzēm, apjautājas, īpaši 
neiedziļinoties partnera noskaņojumā („Čau!”, „Sveiks!”, „Kā klājas?”). 

• Saskarsme vērsta uz faktu atstāstīšanu un apspriešanu Ja cilvēkam izdodas realizēt šādu 
saskarsmi, rodas možums, labsajūta un sava nozīmīguma izjūta. Ja tas nenotiek, cilvēks 
jūtas sarūgtināts, atstumts un vientuļš. 

• Saskarsme vērsta uz domu un jūtu atklāšanu. Šajā līmenī cilvēks atklāj sevi, atklāj 
savas domas, izjūtas. Pēc šādas sarunas cilvēks jūt gandarījumu, jūtas pieņemts, un tas 
paaugstina viņa pašvērtējumu. Ja saruna nerealizējas iecerētajā gultnē, cilvēks jūtas 
nepieņemts un lieks. 

• Saskarsme vērsta uz vaļsirdīgu pašatklāsmi. Šis līmenis ir reti sastopams, jo prasa 
abpusēju dziļu sapratni. Ja tas izdodas, cilvēki izjūt patiesu savstarpēju harmoniju un 
gandarījumu. Tādas attiecības ir raksturīgas mīlētājiem vai labiem draugiem. 

Mijiedarbībā saskarsmes partneri pilda dažādas sociālās lomas. Savstarpējā mijiedarbība 
saskarsmē var izpausties atšķirīgos veidos: sadarbībā vai konkurencē. 

Sadarbībā – cilvēkiem ir kopējs mērķis, kura sasniegšanai viņi var: 
• darboties cits no cita neatkarīgi, 
• darboties savstarpēji saistīti, noteiktā secībā, kad viena darbība ir atkarīga no otra 

paveiktā, 
• vienlaicīgi darboties vairāki, veidojot vienotu komandu. 
Konkurencē – cilvēkiem var būt viens mērķis, pēc kā tikties, vai atšķirīgi mērķi, taču to 

sasniegšanai partneri sacenšas cits ar citu, cenšas pārspēt viens otru. Saskarsmē, it sevišķi 
pedagoģiskā procesa laikā, ir svarīgi apmainīties ne tikai ar informāciju, bet arī organizēt un 
plānot kopīgu darbu.  

Mijiedarbības mērķis ir panākt izmaiņas situācijā, otrā cilvēkā vai arī mainīt kaut ko 
sevī pašā (Omarova, 2003).  

Cilvēki nespēj normāli dzīvot, apmainīties ar pieredzi, darba un sadzīves iemaņām, 
nekontaktējoties cits ar citu un cits citu neietekmējot.  

Mijiedarbības efektivitātē ir svarīgi abpusēji pieņemamas saskarsmes formas un 
noteikumi – psiholoģiskās tuvības pakāpe, dominēšanas–pakļaušanās attiecības, kopējās darbības 
veids, mijiedarbības ilgums u.c. Sociālās psiholoģijas vēsturē ir bijuši vairāki mēģinājumi 
aprakstīt mijiedarbības struktūru. Viens no virzieniem ir darbības teorija, kurā dažādos variantos 
tiek piedāvāts individuālās darbības apraksts. Cita pieeja, lai strukturēti aprakstītu mijiedarbību, 
– transaktīvā analīze, kuras autors ir Ēriks Berns.  
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Transakcija jeb mijiedarbība ir jebkura uzvedība, kas izsauc atbildes reakciju. Atbildes 
reakciju var izsaukt ne tikai runāšana, bet arī acu skatiens, it kā nejaušs žests, runas intonācija, 
pauze u.c. Ē. Berns nošķir trīs ego stāvokļus, kas ir pilnīgi atsevišķi un skaidri noteikti viņa 
uzvedības avoti:  

• vecāka ego, 
• pieaugušā ego, 
• bērna ego (Berns, 2002). 
Ē. Berns ego stāvokli definē kā „pastāvīgas izjūtas un pārdzīvojumus, kas tieši saistīti ar 

atbilstošu izturēšanās veidu”.  
Citi autori šos ego stāvokļus mēdz dēvēt arī par pozīcijām vai lomām (Pļaveniece, 

Šuškovnika, 2002).  
Vecāks nozīmē nostāju un uzvedību, kas pārņemta no kādiem ārējiem avotiem, 

galvenokārt no vecākiem. Ē. Berns uzskata, ka bērns 5–6 gadu vecumā kopē, mehāniski atdarina 
savus vecākus un tos pieaugušos, kuri ir tuvi. Veidojas ”programma”, kura sastāv no prasībām, 
aizliegumiem un baušļiem, aizspriedumiem, tradīcijām un sociālajām normām. Tā ir vērtību 
sistēma, ko cilvēks pārņem no vecākiem, audzinātājiem, masu informācijas līdzekļiem, t.i., no 
savas apkārtējās vides. Ārēji tas izskatās kā aizspriedumaina, kritiska un mūžam audzinoša 
izturēšanās, jo cilvēkam ir tieksme šo vērtību sistēmu uzspiest apkārtējiem. 

Bērni nepiedzimst ar jau gatavu iekšējo cenzoru, viņu pirmie sirdsapziņas pārmetumi 
rodas kā vecāku un bērnu mijiedarbības sekas. Šos agrīnos sirdsapziņas dūrienus var just iekšējā 
dialoga veidā starp vecāka un bērna ego stāvokļiem. 

 Bērns, kura uzvedību stingri ieprogrammējuši vecāki, var pieņemt viedokli, ka viņam 
jābūt maksimāli labam, godīgam, drosmīgam. Viņam vajag spēt visu izturēt, visu paspēt, visu 
izdarīt teicami. Pārmērīgi ierobežojošie vecāka signāli bremzē prieka izpausmes un ierobežo 
radošo garu. Vecāka programmā ir ielikta arī palīdzēšana, aprūpēšana un atbalstīšana. 

 Pastāv: 
• kritizējošais vecāka ego stāvoklis, kas izpaužas noteiktos žestos, pozā vai sejas 

izteiksmēs, kā arī daudzos raksturīgos izteicienos;  
• atbalstošais vecāka ego stāvoklis, kas izpaužas kā palīdzēšana, aprūpēšana, 

atbalstīšana. 
Bērns cilvēkā izpaužas spontānās, emocionālās reakcijās. Bērna stāvoklim ir raksturīga 

emocionālā attieksme: patīk/nepatīk, darīšu/nedarīšu, gribu/negribu, pārspīlējumi – burvīgi, 
brīnišķīgi, baigi, šausmīgi, briesmīgi, visskaistākais, vislabākais utt. Autors uzskata, ka bērna 
stāvoklis ir daudz komplicētāks nekā pieaugušā vai vecāka. Bērns katram cilvēkam ir 
individuāls, t.i., tāds, kāds viņš pats bija 5–6 gadu vecumā, tā vairs nav atdarināšana, bet gan 
atgriešanās atpakaļ savā bērnībā emocionālā un psiholoģiskā ziņā. 

Ego stāvoklim bērns tiek izdalīti trīs komponenti:  
• dabiskais bērns; 
• pielāgojies bērns (adaptējies); 
• mazais profesors. 
Dabiskais bērns ir sirsnīgs, impulsīvs, juteklisks, neapvaldīts un ziņkārīgs. Viņam patīk 

sajūtas, kas sagādā prieku, – vārtīties pa gultu, šļakstināties ar ūdeni, sildīties saulītē, fantazēt, 
vērot, izzināt un izjust apkārtējo pasauli. Dabiskajam bērnam ir liela nozīme cilvēka dzīvē, 
neraugoties uz viņa vecumu. Tas viņa personībai dod burvību un šarmu. Tomēr dabiskais bērns 
nav tikai burvīgs, bet arī bailīgs, egocentrisks, niķīgs, agresīvs un tiecas apmierināt tikai savas 
iegribas. 

Pielāgojies bērns veidojas jau no pašas dzimšanas, kad zīdainis sāk pielāgoties savu 
tiešo autoritāšu prasībām; to viņš dara, lai izdzīvotu, un tāpēc, ka viņam ir bail. No uzslavām un 
sodiem bērns iemācās, kā pareizi rīkoties, viņš savā ziņā piemērojas daudzajiem ”vajag”. 
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Parastie adaptācijas paraugi ir – piekrišana, piekāpšanās, atkāpšanās, novilcināšana. Bērns 
iemācās rēķināties ar citiem cilvēkiem – dalīties, pagaidīt, būt pieklājīgam, būt sabiedriskam. 
Iekšējais pielāgojies bērns ir sarežģītākā personības daļa. Reizēm cilvēks, atrodoties šajā 
stāvoklī, ir paklausīgs, neuzņēmīgs, baidās kļūdīties, pieņemt lēmumus, jo, ja viņš kļūdīsies, viņš 
saņems sodu, būs slikts, viņu nemīlēs – tātad labāk nedarīt. Reizēm cilvēkam ir nepieciešama 
psihologa palīdzība, lai atgūtu savu dabisko bērnu. 

 Mazais profesors ir bērna ego iedzimti intuitīvā, radošā un manipulējošā daļa. Neko 
nezinot par pasauli, bērns daudz ko no tā, kas notiek apkārt, intuitīvi nojauš. Viņš var pieņemt 
interesantus, bet reizēm nepareizus lēmumus, izdarīt kļūdainus secinājumus. Mazais profesors 
bez vainas apziņas un bailēm spēj radīt kaut ko oriģinālu. Ar radošu pieeju viņš padara visas 
savas fantāzijas reālistiskas. Agrā bērnībā bērni saprot, ka spēj manipulēt ar cilvēkiem un lietām. 
Ja mazais profesors ir aktīvā stāvoklī arī vēlāk, pieaudzis cilvēks spēj ietekmēt savu dzīvesbiedru 
un apkārtējos, bērns – savu draugu, skolotāju, izmantojot ziedus, koķetus smaidus, medainus 
vārdus. Cilvēks izmanto tos pašus paņēmienus, kuri viņam palīdzēja agrā bērnībā. 

 Pieaugušā ego stāvoklis tiek izmantots prātojot, novērojot gūtos stimulus, ievācot 
speciālu informāciju, izdarot secinājumus nākotnei. Ē. Berns uzskata, ka pieaugušais ir 
organizēts un saprātīgs, labi pielāgojas, un tas izpaužas kā objektīva saikne ar apkārtējo vidi, 
kuras pamatā ir neatkarīgi veikta reālās situācijas novērtēšana. Tas nozīmē – atdalīt faktus no 
iedomām, tradīcijām, viedokļiem un senām izjūtām. Tas nozīmē arī uztvert un novērtēt esošo 
situāciju un salīdzināt jaunos datus ar agrākajām zināšanām un pieredzi. Pieaugušā stāvokli 
cilvēks veido dzīves gaitā, uzkrājot pieredzi. Šis stāvoklis palīdz būt paškritiskam, paskatīties uz 
sevi no malas, objektīvi sevi analizēt un vērtēt, ļauj no kļūdām izdarīt secinājumus un mācīties, 
nekrītot izmisumā vai veltīgā sevis vainošanā. Šajā stāvoklī cilvēks parasti ir ieinteresēts, 
uzmanīgi klausās citos, uzdod noskaidrojošus, konkretizējošus jautājumus, cenšas saprast un 
nesteidzas ar savas attieksmes paušanu. Ja cilvēks pietiekami neapzinās savu pieaugušo, lielākā 
daļa impulsu no ārienes tiek uztverti un uz tiem tiek atbildēts no vecāka vai bērna ego stāvokļa 
(Бернс, 1986). 

Efektīva mijiedarbība noteikti atvieglo kopīgās darbības un pedagoģiskā procesa 
organizēšanu un vadīšanu. Attiecībā uz mijiedarbību analīzi, jāatzīmē, ka katrā mijiedarbībā ļoti 
svarīgi ir žesti, sejas izteiksme, ķermeņa stāvoklis, distance, balss tonis, intonācija utt., kas palīdz 
pilnīgāk atklāt izteikto vārdu nozīmi. Kā Ē. Berns raksta, tad transakcija jeb mijiedarbība ir 
jebkura uzvedība, kas izsauc atbildes reakciju, un pedagoģiskajā procesā ļoti svarīgi ir apzināties, 
ka skolēna uzvedības avoti izriet no viņa ego stāvokļa. Pedagoģiskā procesa mijiedarbība tiks 
apskatīta nākamajā sadaļā. 

 
1.2.4. Mijiedarbība pedagoģiskajā procesā  

 
Mijiedarbība, atkarībā no pedagoga izstrādātās filozofijas, audzēkņu pieredzes un valsts 

izstrādātās koncepcijas, realizējas dažādi. Turpinājumā apskatīsim vairākus mijiedarbības 
modeļus. Mijiedarbību pedagoģiskajā procesā ir apskatījuši vairāki pētnieki. Pētnieki norāda, ka 
pedagoģiskajā mijiedarbībā ir ietverta ne tikai pedagoga plānotā pedagoģiskā darbība, bet arī 
audzēkņa pašattīstošā reakcija un rīcība, kas ir arī variatīva un individuāla. Līdz ar to 
pedagoģiskajā procesā gan pedagogs, gan audzēknis ir aktīvi un viens otru ietekmē. 

D.Lieģeniece ir apkopojusi vairākus pedagoģiskās darbības modeļus, kuri balstās uz 
dažādu zinātnieku paustajām atziņām.  

Biheiviorisma modelī visaktīvākais ir pedagogs, kas labi sagatavo stundu, lekciju vai 
nodarbību un māca pēc formulas: stimuls → reakcija. Mācības, kas balstās uz šo modeli, ir 
centrētas uz pedagogu, kuram „pieder” visa informācija. Pedagoga uzdevums ir „piepildīt” 
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audzēkni ar šīm zināšanām. To, ko audzēknis ir iemācījies, var objektīvi novērtēt un izmērīt – 
„zina” vai „nezina”. 

Biheiviorisma orientācijas psihologi ir izvirzījuši 3 relatīvi atšķirīgas teorijas par 
mācīšanās procesu. Visas trīs teorijas ir saistītas ar mācīšanos skolas apstākļos. Klasiskajā 
nosacījumu refleksu veidošanās teorijā galveno uzmanību piešķir organisma uzvedībai, 
pārmaiņām muskuļu vai dziedzeru reakcijās. Vidē gandrīz visu iespējams saistīt ar stimulu, kurš 
izraisa emocionālu reakciju. 

Uz kognitīvajām teorijām orientētais modelis respektē audzēkņu izpratnes veidošanos. 
Šīs filozofijas pamatus ir izstrādājis Ž. Piažē. Šajā filozofij ā, mācīšanās tiek raksturota kā 
sarežģīts process. Intelekta attīstību autors vērtē kā vienotā personības attīstības procesa aspektu, 
turklāt sociālā vide ir kā iespēju sistēma, kas stimulē skolēnu uzņemties dažādas sociālās lomas 
(Piažē, 2002). Tajā tiek ietverta problēmu risināšanas spēja, intuīcija, iztēle un uztvere. Šis 
modelis domas iekšējai strukturēšanai pievērš lielāku nozīmi nekā ārējiem stimuliem un 
novērojumiem (Lieģeniece, 1998, 1999). 

Intelektuālo iespēju pieauguma agrajā jaunībā rada labvēlīgu fonu un pamatu 
komplicētākiem darbības veidiem, darba paņēmienu dažādošanai. Intelektuālā attīstība šajā 
vecumposmā ļauj veikt dziļāku mācību materiāla analīzi, konstatēt likumsakarības, atklāt plašas 
analoģijas. Svarīga īpatnība ir arī tieksme apgūt zinātniskos izziņas paņēmienus, plaši aptvert un 
sistematizēt zināšanas. 

Asociatīvās mācīšanās teorijā teikts, ka stimula un reakcijas vienkārša blakusesamības 
(tuvas atrašanās laikā un telpā) asociācija var izraisīt pārmaiņu uzvedībā. 

Operanto jeb instrumentālo nosacījuma refleksu veidošana ir mācīšanās veids, kurā 
vajadzīgā uzvedība tiek provocēta vairāk vai mazāk spontāni un to neizraisa nekādi iepriekš 
zināmi stimuli. Operanto nosacījuma refleksu veidošanā tieši skolotāji saskata lielu praktisku 
nozīmi. Operantajā mācīšanās procesā ir gan pozitīvi, gan negatīvi pastiprinātāji. Neatkarīgi no 
tā, vai pastiprinātājs ir pozitīvs vai negatīvs, tas vienmēr vairo vai pastiprina uzvedību. Pozitīvs 
pastiprinājums veidojas tad, ja skolēnam pēc noteikta uzvedības veida dod kaut ko pozitīvi 
vērtētu.  

 
 

2. attēls. Kolba uz pieredzi balstītas (empīriskas) mācīšanās modelis (Kolb, 1984) 
 
Negatīvs pastiprinājums rodas tad, ja tiek likvidēts kaut kas tāds, ko skolēns vērtē 

negatīvi. Kā pozitīvais pastiprinātājs var būt uzslava – „malacis, labi” vai kāds saldums. Ja 
izdodas atrast īsto pastiprinātāju, vēlamo uzvedību ir iespējams nostiprināt (Geidžs, Berliners, 
1999). Humānistiskā mijiedarbības modeļa galvenā atziņa ir palīdzēt audzēknim pašrealizēties. 
Šis modelis respektē audzēkņa motīvu sfēras attīstību un audzēkņa iekļaušanu viņam nozīmīgā 

Reflektīva 
novērošana 

Aktīva 
eksperimentēš

ana 

Konkrēta  
pieredze 

 

Abstrakta 
jēdzienisko 

šana 
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mācīšanā. Modelis veidots uz zinātnieku Maslova un Vigotska atziņām – palīdzēt audzēknim 
pašrealizēties un idejas, ka mācīšanās, kas notiek pēc paša iniciatīvas, attīsta iniciatīvu, 
paškontroli un pašvērtējumu, kā arī, ka apmierinātas vajadzības veicina motivāciju, bet 
neapmierinātas vajadzības mudina cilvēku darbībai (Maslow, 1970).  

Ļ.Vigotskis galveno uzmanību pievērš sociālajām un kultūras attiecībām, kas indivīdu 
ietekmē mācīšanās procesā, kā arī izteica atziņas, ka bērna attīstībai jāpiedāvā viņa spēkiem 
piemērotas grūtības pakāpes uzdevumus (Выготский, 1991) 

 Iepriekš minētās idejas tālāk ir attīstītas amerikāņu psihologa D. Kolba (David Kolb) 
pētījumos, kurš uzsver, ka mācīšanās klasē parasti ir „īpaša aktivitāte, kas ir atrauta no reālās 
dzīves un nav saistīta ar katra indivīda dzīvi”  (Lieģeniece, 1998, 1999).  

Kolba izveidotā „uz pieredzi balstītas mācīšanās modeļa” (3.attēls) pamatā ir vienkāršs 
apraksts tam, kā pieredze tiek pārveidota jēdzienos, ko var izmantot, vadot jaunu pieredžu izvēli. 
Kolbs uzskata, ka tieši pieredze ir pamats novērošanai un pārdomāšanai, kuras gaitā tiek iegūti 
jēdzieni vai koncepcijas, kas vēlāk tiek pārbaudīti. Šī pārbaudīšana rada jaunu pieredzi, un atkal 
sākas jauns cikls (Kolb, 1984).  

Efektīvai un visaptverošai mācīšanās gaitai nepieciešama elastība. Katra cikla stadija 
cilvēkam, kas mācās, izvirza atšķirīgas prasības (Šiļņeva, Eglīte 2001).  

Darba kontekstā ir svarīgi apskatīt skolotāja lomu kā līdztiesīga sadarbības partnera 
darbību, kas virzīta uz skolēna pašaudzināšanu, uz apzinātu paradumu un pašregulācijas 
veidošanos. Audzināšana ir mijiedarbība ar cilvēka augšanu. Skolotājs ir tā dzīvā saikne starp 
paaudzēm, kas nodrošina bērniem un pusaudžiem uz nākotni vērstu, progresīvu ideju apguvi 
(Špona, 2001). Pedagoģiskās likumsakarības struktūra ir labi saskatāma mācību procesā:  

• mehānismu veido skolotāja un skolēnu sadarbībā mācību stundā; 
• apstākļus nosaka skolotāju kvalitatīvais sastāvs, skolas materiālā bāze, skolēnu dzīves 

apstākļi; 
• īpašas ietekmes faktori var būt atsevišķi skolotāji, klases biedri, ģimenes locekļi, kā arī 

skolēna veselības stāvoklis un atbilstība klases sekmju stāvoklim (Zelmenis, 2000).  
Skolas pedagoģiskajā procesā sadarbība kļūst par skolotāja un skolēna mijiedarbības 

pamatu (Špona, 2001). Visvairāk izpētītā pedagoģiskās mijiedarbības sistēma ir „skolotājs–
skolēns”. Pedagoģiskā mijiedarbība šeit realizējas divās apakšsistēmās: individu ālajā 
mijiedarbības apakšsistēmā „pedagogs–skolēns”, kur tiek piedāvāta diādiskā saskarsme, un 
apakšsistēmā „pedagogs–skolēns–skolēns”, kas piedāvā front ālo saskarsmi skolotājam ar klasi 
vai grupu (Андреева, 1980). Mijiedarbība būs efektīvāka, ja skolotāji sadarbosies gan savā 
starpā, gan ar skolēniem kā līdzīgs ar līdzīgu. A. Špona raksta, ka, ja grupas darbībā skolotājam 
izdodas sadarboties ar skolēniem kā principiāli l īdztiesīgiem, par spīti vecuma un pieredzes 
atšķirībām, tad viņu starpā veidojas attiecību sistēma:  

 
   

SUBJEKTS ↔ SUBJEKTS 
(pedagogs)  (dalībnieks) 

aktīvs  aktīvs 
   

 
4. attēls. Skolotāja un skolnieka attiecību shēma (Špona, 2001)  

Šādā situācijā veiksmīgāk notiek mijiedarbība un audzināšanas darbs ir maksimāli 
efektīvs. Demokrātiska darbības stila skolotājiem sadarbībā ar skolēniem dominējošā 
subjekta↔subjekta pozīcija (4.attēls), dialoģiskas mācību un audzināšanas metodes, skolēniem 
tiek nodrošinātas brīva satura un formu izvēles iespējas, savstarpēja uzticēšanās un atbildība 
(Špona, 2001).  
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Skolotāja pozīcija darbības organizēšanā ir viens no svarīgākajiem audzināšanas 
līdzekļiem. Skolotājs sadarbībā bagātina skolēna vajadzības un skolēns bagātina pats sevi 
(Zirdziņa, 1995). 

Divu audzināšanas darbības subjektu – skolotāja un skolēna – darbības priekšmets ir 
atšķirīgs. Skolēns jebkurā darbībā, pārveidojot konkrētās darbības priekšmetu, atklāj jaunas 
sakarības, atklāj un iepazīst sevi, pilnveido zināšanas, prasmes un vērtības. Skolotājam sadarbībā 
galvenais ir palīdzēt, atbalstīt skolēnu, mācīt skolēnam pašam veikt jebkuru darbu, kas pārveido 
viņa vajadzības. Tātad skolotājs sadarbībā bagātina skolēna vajadzības, skolēns bagātina pats 
sevi. Sadarbībā pilnveidojas abu subjektu – skolotāja un skolēna – pašapziņa (Špona, 2006). 
Pedagoģiskās sadarbības ideju Amonašvili formulēja sekojoši: pedagoģiskā sadarbības ideja ir 
veidot skolēnu kā mūsu (skolotāju, pieaugušo, vecāku) brīvprātīgu ieinteresētu līdzgaitnieku, 
sadarbības partneri, vienādi domājošu, kā arī veidot skolēnu par līdzvērtīgu pedagoģiskā procesa 
dalībnieku, atbildīgu par šo procesu un šī procesa rezultātiem (Амонашвили, 1996). 

Skolēnu un pieaugušo sadarbība ir nozīmīga pusaudža vecumā, jo neviens nav izaudzis 
bez parauga. Audzināšanā ir svarīgs parauga atdarināšanas psiholoģiskais fakts. Skolēns atdarina 
uzvedības paraugu (Špona, 2001).  

J.Rozenblats savā doktora disertācijā „Profesionālo vērtību veidošanās audzēkņu un 
skolotāju pedagoģiskajā mijiedarbībā” runā par skolēna un skolotāja mijiedarbību praktiskajās 
nodarbībās profesionālā mācību iestādē. Optimāla mijiedarbības rezultāta sasniegšanai 
profesionālo vērtību veidošanās procesā jāpārzina skolotāja un audzēkņa mijiedarbība 
praktiskajās nodarbībās, t.i., kā notiek psiholoģiskā un praktiskā sagatavošana, darbības 
realizācija un novērtēšana (Rozenblats, 1998).  

Lai konkrēti izpētītu pedagoģisko mijiedarbību, nepieciešams īstenot sociāli 
psiholoģisko situāciju analīzi. Mijiedarbojas divas puses – skolotājs un skolēns. Pedagoģiskās 
mijiedarbības sistēmā ietilpst arī trešā daļa – vecāki (ģimene). Jāņem vērā arī nereglamentētā 
ārpusskolas saskarsme un sociālā vide (Андреева, 1980).  

 Pedagoģijas pētījumos ir pierādījies, ka sarežģītus procesus nepieciešams pētīt kā 
sistēmas. Tādēļ arī pedagoģijā lieto jēdzienu – sistēmu modelēšana. Modelēt pedagoģisko 
parādību nozīmē izdalīt precīzi tās personības izpausmes un sakarības, kas saistītas ar konkrēto 
pētāmo parādību un mērķi. Modelēšana pedagoģijā ir attīstījusies tikai 20. gs. beigās, un tā 
saistīta ar procesu un sistēmu izpēti.  

Modelēšanas lietošanā būtu jāievēro, ka: 

• jebkuram modelim objektīvi pēc satura un formas jāatbilst parādības oriģinālam; 
• pastāv informācijas pārnešanas iespējas no reālā sarežģītā objekta uz iegūto vienkāršo 

modeli; 
• parādību modelējot, vienlaikus veidot tā formalizācijas un pārbaudes paņēmienus, kas 

atklāj modeļa un objektīvās parādības atbilstību (Špona, Čehlova, 2004). 
Darba gaitā, izpētot zinātnisko literatūru, nonācām pie secinājuma, ka skolēnu fiziskā 

aktivitāte nav pietiekama un ir nepieciešams sekmēt skolēnu fizisko aktivitāti. Izejot no 
analizētās zinātniskās literatūras un aptaujas datiem, tika izvirzīts pieņēmums, ka skolotāja 
apzināta pedagoģiska darbība, piedaloties sporta stundās un ar savu pozitīvo piemēru 
demonstrējot fizisko aktivitāšu veikšanu, sniedzot informāciju par fiziskajām aktivitātēm, to 
nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā un ar pedagoģisko darbību sekmējot pozitīvās emocijas, 
veicot fiziskās aktivitātes, sniedzot zināšanas, veicinot interesi, skolotājs var sekmēt skolēna 
fizisko aktivitāti kopumā. Lai pārbaudītu šo pieņēmumu, tika izstrādāts sporta pedagoga–skolēna 
pedagoģiskās mijiedarbības modelis fiziskās aktivitātes sekmēšanai, iekļaujot modeļa saturā 
izstrādātos, zinātniski pamatotos trīs faktorus: fizisko aktivitāšu biežums, interese par fiziskajām 
aktivitātēm un emocijas, veicot fiziskas aktivitātes. 
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Literatūrā ir teikts, ka interesei ir ļoti svarīga, motivējoša loma iemaņu prasmju un 
intelekta veidošanās procesā. Tātad nākamais komponents ir interese par fiziskajām aktivitātēm. 
Nākamais faktors ir emocijas, jo darbībai, kas izsaukta ar emocijām, piemīt organizējoša ietekme 
uz turpmāko audzināšanas un uztveres procesu (Изард 2000).  

Modelējot pedagoģisko parādību (pedagoģiskās mijiedarbības modeli), nedrīkst 
aizmirst, ka skolēns un skolotājs atrodas kādā konkrētā vidē. Šo mikrovidi ir iespējas ietekmēt 
gan skolotājam, gan skolēnam. Un skolotājs ar savu darbību, pielietojot izstrādāto mijiedarbības 
modeli, var mainīt skolēna uzvedību un attieksmi pret fiziskajām aktivitātēm, veicināt skolēnu 
fizisko aktivitāti, kas ir arī pētījuma mērķis.  

Kāpēc katrs skolotājs veido savādākas attiecības ar saviem skolēniem, kāpēc katram 
skolotājam veidojas savas, īpašas attiecības ar katru skolēnu vai klasi? Kā izveidot attiecības, kas 
maksimāli sekmētu pozitīvo mijiedarbību? Tie ir jautājumi, kas nodarbina katra pedagoga prātu, 
neatkarīgi, vai viņš strādā ar klasi skolā vai ar grupu nometnē. Kolominskis raksta: „Katrs 
skolotājs ir neatkārtojama personība, šī dažādība ir atkarīga no katra skolotāja individualitātes, 
rakstura iezīmēm, temperamenta un pedagoģiskās darbības stila. Attiecību otrajā pusē ir skolēns. 
Arī skolēns ir ļoti sarežģīta personība ar savu raksturu, temperamentu, spējām, interesēm. Šeit 
tika aprakstīta pedagoģiskās mijiedarbības situācija: subjekts–subjekts. Tas ir galvenais, bet ne 
vienīgais starppersonu mijiedarbības kanāls”( Коломинсий, 2003). 

Skolotāja–skolēna mijiedarbībai pedagoģiskajā procesā ir īpaša nozīme. Skolotājs 
ikdienas kopējā darbā ir paraugs. Paraugs ir īpašs dzīves darbības modelis, kas kalpo kā 
uzskatāms apstiprinājums, konkretizējums idejām, īpašībām, uzvedības normām, ko mācām vai 
vēlāmies ieaudzināt skolēnos (Špona, 2006). Pedagoģiskā realitāte ir īpašs attiecību veids 
sistēmā „cilv ēks-cilvēks”, kura rezultātā attīstās personība un tiek gūta jauna sociāla pieredze 
(Бородовская, Розум, 2011).     

Skolēna–skolotāja attiecības ir pamats jaunu zināšanu, kā arī svarīgu praksē pielietojamu 
iemaņu apgūšanai (Perez Pueyo., Vega Cobo., Alvarez Canas., Miguelez Carbajo., Alonso 
Mendez., Casanova Vega, 2008). Pedagoģiskajā procesā līdz ar mijiedarbību, svarīgas ir arī 
pedagoģiskās formas. Pedagoģiskajā procesā ir vēlams ieviest tādas mijiedarbības 
pašorganizācijas formas, kas nodrošinātu skolotāju subjekta pozīciju un skolotāju subjekta 
attiecību veicinošu vidi (Akopova, 2006).  

 Apakšnodaļā tika apskatīta saskarsme un mijiedarbība pedagoģiskajā procesā. Sekmīgai 
saskarsmei svarīgs ir priekšnosacījums: cilvēkam jāapzinās gan sevi, gan otru kā unikālu, 
neatkārtojamu vērtību. Gan verbālajai, gan neverbālajai saskarsmei jābūt līdzsvarotām. 

Jāatzīmē, ka saskarsmes procesā svarīga ir starppersonu telpa vai saskarsmes distance 
starp partneriem. Tā ir atkarīga no viņu vecuma, sociālā statusa, nacionālajām tradīcijām. Pareizi 
izvēlēts partneru izvietojums un attālums nodrošina saskarsmes efektivitāti. Pedagoģiskajā 
procesā svarīgi apzināties, ka komunikācija – tā ir ietekme. Efektīvas komunikācijas gadījumā 
jānotiek pārmaiņām partnera uzskatos par sevi, situāciju, citiem cilvēkiem. Neprasme klausīties 
sarunu biedru ļoti bieži rada konfliktus, nesaprašanos. Krievu vēsturnieks un psihologs B. 
Prošņevs akcentē trīs komunikatīvās barjeras: izvairīšanās barjera, autoritāte kā komunikatīvā 
barjera un nesapratne – komunikatīvā barjera. Aleksejs Vorobjovs savukārt min vairākas iemeslu 
grupas, kas rada saskarsmes barjeras. Pirmajai grupai pieskaitāmas partneru individuāli 
tipoloģiskās īpatnības (temperamenta, rakstura, emocionālā stāvokļa īpatnības), bet otru svarīgu 
iemeslu grupu, kas nosaka saskarsmes barjeras, veido uztveres un izpratnes nostādņu atšķirības, 
kas balstās uz kļūdām partnera novērtējumā.  

Mācību procesā nostiprinās horizontālās attiecības kā demokrātisma un humānistiska 
mācību procesa pazīme, skolēna kā mācību subjekta pozīcijas izpratne no līdztiesīgas līdzdalības 
pāraug komandas fenomenā, kas skolotāja un skolēna sadarbībā rada mācību procesu, izmantojot 
subjektu dažādās potences kā prioritātes un apmainoties vērtībām.  
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Skolotāja–skolēna mijiedarbībai ir noteicošā loma mācību procesa veiksmīgā norisē un 
veiksmīga mijiedarbība no skolotāja prasa labas komunikatīvās prasmes, zināšanas psiholoģijā 
spēju modelēt attiecības un paredzēt iespējamos rezultātus, redzēt soli uz priekšu. Šāda sadarbība 
ir humāna mācību procesa iezīme. Skolotāja–skolēna darbošanās kā līdzvērtīgiem sadarbības 
partneriem bagātina skolēnu. Šajā sadarbībā skolotājs ir pozitīvais piemērs un tādejādi ar savu 
darbību var skolēnu motivēt uz kādām pozitīvām pārmaiņām skolēna uzvedībā. 

  
 

1.2.5. Pedagoģiskā procesa tiesiskie pamati un pedagoģiskie principi 
mūsdienās 

 
Izglītības pētnieki daudzās valstīs arvien neatlaidīgāk uzsver, ka izglītība ir jāveicina 

ne tikai cilvēka intelektuālā, bet arī morālā, garīgā un sociālā attīstība, kas nodrošina 
harmoniskas personības briedumu un sociāli labvēlīgas sabiedrības izveidi.  

Lai uzskatāmi raksturotu izglītības svarīgākos uzdevumus, izglītības eksperti alegoriski 
salīdzina cilvēka zināšanas, kas balstās uz četriem pīlāriem- fundamentāliem mācīšanās veidiem. 
Tie ir – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties dzīvot kopā un mācīties būt. Šie četri zināšanu 
apguves veidi saskaras, pārklājas un mijiedarbojas cits ar citu, t.i. vienots veselums.  

21.gadsimts ar nepieredzēto masu saziņas līdzekļu un informācijas izplatīšanas un 
saglabāšanas tehnikas atbilstību izvirza izglītībai divas prasības, kas sākumā var šķist 
pretrunīgas. Izglītībai ir jāattīsta ar vien lielāks nepārtraukti pieaugošs zināšanu un prasmju 
daudzums, kas veido uz zināšanām balstītas civilizācijas turpmākās attīstības pamatus. 
Vienlaikus ir jāatrod un jāuzsver tās atziņas, kas ļauj cilvēkiem, no vienas puses, neapjukt 
milzīgajā informācijas plūsmā, kura iespiežas sabiedrības un privātajā sfērā, un, no otras puses, 
nodrošināt indivīda un sabiedrības attīstību. Līdz ar to tradicionālā prasība – zināšanu kvantitāte 
– nevar būt noteicošais kritērijs izglītības procesa vērtēšanā (Valbis, 2004).            

Terminu „izglītība” un „audzināšana” lietojums latviešu valodā tulkojot no angļu 
valodas bieži ir neskaidrs. Apskatīsim tos ekspertu skaidrojumā. Izglītība (angliski „education”) 
– mērķtiecīgi organizēta sabiedrības vēsturiskās pieredzes, kultūrvērtību apgūšanas, 
pārmatošanas, sistematizēta zināšanu un prasmju apguves, personības īpašību veidošanas un 
veidošanās joma, atbilstošu praktisku darbību kopums un rezultāts.  

Angļu valodas skaidrojošajā vārdnīcā „education” – 1)zināšanu, prasmju, prāta un 
rakstura veidošanas process, īpaši – oficiālas skološanās rezultātā; 2)tādā veidā attīstītas 
zināšanas, spējas. 

Audzināšana (angļu valodā „upbringing socialization”) – plašā izpratnē – mērķtiecīgi 
organizēts cilvēkdarbības process, kas virzīts uz sociālās kultūras pieredzes nodošanu no 
paaudzes paaudzei, uz jaunās paaudzes vērtīborientāciju un pašregulācijas veidošanu un 
garīguma izkopšanu (Pedagoģisko terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000).        

Ņemot vērā agrāko pieredzi un tēzi par mācību un audzināšanas darba vienotību, varētu 
pieņemt , ka „to educate” šajā gadījumā tiešām nozīmē ‘audzināt”. 

Mūsdienu izglītības literatūrā angļu valodā praktiski nekad audzināšanu speciāli 
neatšķir no izglītības, lai gan audzināšanu ģimenē vai speciālajai audzināšanai kādā noteiktā 
sistēmā izmanto vārdu „upbringing”.   

Ja uzskatām, ka mūsdienu izglītības process ietver „mācību un audzināšanas darbību 
vienotību” un mācīšanās ir šī procesa nozīmīgākā daļa, terminam „izglītība” būtu dodama 
priekšroka tajos gadījumos, kad audzināšana netiek izvirzīta par patstāvīgu uzdevumu.  

Ir svarīgi apzināties, ko mūsdienu izglītības iestādē audzināšanas darbu nevar uzskatīt 
par noteiktu pasākumu kopumu, kas atrauti no mācību darba; tas ir kopīgā izglītības procesa 
neatņemama sastāvdaļa (Valbis, 2004).     
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Kādēļ ir vajadzīga skola? Šāds jautājums tika uzdots Ivetas Ķesteres grāmatā 
„Pedagoģijas vēsture”. No pirmā acu uzmetiena šķiet pašsaprotami, ka tā ir nepieciešama, lai 
bērni mācītos, iegūtu zināšanas. Tomēr tas ir ļoti šaurs skolas būtības traktējums. Mūsdienās 
skola tiek aplūkota kā garīga vienība, kā kultūras forma (Ķestere, [b.g.]).  

Pašreizējā izglītības sistēma ir orientēta uz zināšanu ieguvi un speciālistu sagatavošanu, 
bet ne uz personības attīstību. Tradicionālajā pedagoģiskajā procesā ir stingri norobežotas 
skolotāju un skolēnu sociālās funkcijas un nostiprinātas viņu pozīcijas: skolotājs – izglītības 
subjekts, skolēns – izglītības objekts. Tāda pedagoģiskā situācija neveicina sadarbības attīstību 
un rada pretrunas pedagoģiskajā procesā. Šīs pretrunas nosaka nepieciešamību meklēt jaunu 
pedagoģisku paradigmu, kurā izglītības mērķis būtu speciālists, kurš spēj patstāvīgi iegūt 
informāciju un to radoši izmantot (Čehlovs, 2008).  

Mums nav un nevar būt vienaldzīgs ne tikai tas, vai mūsu skolās labi māca matemātiku, 
latviešu valodu, vēsturi un citus priekšmetus, bet arī veids, kā tos māca. Ja mēs apzināmies un 
pieņemam, ka izglītības misija ir veidot Latvijā demokrātisku un pilsonisku sabiedrību, tad 
mums jāapzinās arī tas, ka nākotnes sabiedrība būs šodienas skolas rezultāts un spoguļattēls 
(Catlaks, 1998).  

Lai izprastu pedagoģiskās norises mūsdienās, valdošos uzskatus pedagoģijā, jāzina kā 
un kāpēc vēstures gaitā mainījušies izglītošanas ideāli, no tiem izrietošie mērķi un uzdevumi, to 
realizēšanas organizēšanas formas skolu sistēmas veidā ar tajā iestrādāto mācību saturu un 
mācību metodēm, (Žukovs, 1999) tādēļ šajā darba daļā tiks apskatīta literatūra saistībā ar 
iepriekš minēto.  

Latvijas Republikas likumdošanas pamats ir LR Satversme. Pamatojoties uz Satversmi 
un Saeimā apstiprināto valsts izglītības koncepciju, sadarbojoties ar izglītības sistēmas iestādēm, 
kā arī ievērojot citus likumdošanas aktus, Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisija 
izstrādā LR „Izglītības likumu.” Šo likumu apstiprina un pieņem Saeima. Likumdošanu 
Izglītības sistēmā veido Latvijas izglītība sistēmas pamatlikums un ar to saistītie atsevišķo 
izglītības veidu un pakāpju likumi (Kukele, 2002). Tā mērķis ir nodrošināt katram Latvijas 
iedzīvotājam spēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un 
attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli. Izglītības likumā ir 
noteikts, ka obligāta ir piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei un 
pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai. Izglītības veidi ir sekojoši: vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā 
izglītība. Likumā ir uzskaitītas sekojošas izglītības mērķgrupas: pirmsskolas vecuma bērni, 
obligātās izglītības vecuma bērni un jaunieši, personas ar speciālām vajadzībām, pieaugušie 
(Kukele, 2002).  

 Valsts izglītības standarts ir dokuments, kas atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības 
veidam un mērķa grupai nosaka: izglītības programmu stratēģiskos mērķus un galvenos 
uzdevumus, izglītības obligāto saturu, izglītojamā iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus 
un kārtību. Valsts izglītības standarta ievērošana ir obligāta katrai juridiskajai un fiziskajai 
personai, kas izstrādā un īsteno attiecīgo izglītības programmu. Izglītības programma ir izglītības 
iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments, ar kuru atbilstoši izglītības pakāpei, 
izglītības veidam, mērķa grupai un valsts izglītības standartam tiek noteikti: mērķi, uzdevumi un 
plānotie rezultāti, prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai, izglītības saturs, programmas 
īstenošanas plāns, programmas īstenošanai nepieciešamā personāla finanšu un materiālā līdzekļu 
izvērtējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas 
izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo. Izglītības programmas atbilstoši valsts izglītības 
standartiem un normatīviem izstrādā izglītības iestāde, saskaņojot ar tās dibinātāju. Izglītības 
programma akreditējama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no tās īstenošanas 
uzsākšanas dienas un ne retāk kā reizi sešos gados.  
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 Mācību priekšmetu vai kursu programmas ir tiesības izstrādāt vai izraudzīties šīs 
programmas īstenojošiem pedagogiem atbilstoši izglītības programmai. Mācību priekšmetu vai 
kursu programmu apstiprina izglītības iestādes vadītājs (Kukele, 2002).  

 Latvijas izglītības koncepcijā (1995) humanitātes princips ir minēts kā pirmais 
izglītības pamatprincips. Izglītības paradigmas maiņa Latvijā ienes būtiskas pārmaiņas izglītības 
sistēmā kopumā. Indivīda humanitāte (garīgums) saistās ar viņa cilvēcisko pašapziņu, vērtību un 
pašrefleksijas spēju izkopšanu mācīšanās un audzināšanas procesā. Humānās pedagoģijas 
kontekstā skolēna pašuztvere, pašvērtējums, pašapziņa un pašattīstība kļūst par galveno, 
iedarbīgāko virzītājspēku mācībās (Krastiņa, Pipere, 2004). 

 Mūsu valsts izglītības metodoloģiskais pamats vispirms ir noteikts ar Latvijas izglītības 
koncepcijā nosaukto pamatprincipu sistēmu. Galvenie izglītības principi Latvijā ir šādi: 
humanitāte, demokrātiskums, individualizācija, radoša darbība, tautiskums, tikumiskums, 
profesionalitāte, zinātniskums, sistēmiskums un mūsdienīgums.  

 Mūsdienu pedagoģija ar veseluma principa aktualizēšanu iestājas pret cilvēka analītisku 
sadrumstalošanu viņa audzināšanas un mācīšanas nolūkos. Mūsdienīgais ir nevis veseluma, bet 
analītiskais kopveseluma princips, kas veselo vienmēr caurskata kā ar rentgenaparātu – redzot 
struktūru, kas veidota no visai sīkiem elementiem (Beļickis, 2001).  

Par mūsdienu pedagoģijas problēmām raksta daudzi zinātnieki, kā, piemēram, 
Chung, Carl J.; Higbee, Jeanne L. Research & Teaching in Developmental Education 

(2005), ka izglītības attīstības jomā ir  "teorijas krīze", un to var pamatot, atzīmējot divus 
faktorus: pirmkārt, šobrīd nav stabila unikāla teorētiskā bāze, otrkārt, teorija un jautājumi, kas 
skar teoriju, rada bažas izglītības praktiķiem, jo konferenču un žurnālu uzmanības centrā arvien 
biežāk nonāk spēcīgs praktiskais „kā”, tas, protams, nenozīmē, ka attīstības pedagoģijā nav 
teorijas. Ir nepieciešams savākt datus ar augstas kvalitātes pētniecības palīdzību un noteikt 
labāko praktisko pieeju un apskatīt arī teorētiskos jautājumus šajā kontekstā. Un mums, 
profesionāļiem, ir jāsaprot, ka tā ir mūsu loma šajā nozarē nākotnē ( Chung, Carl, Higbee, 
Jeanne, 2005). 

 Mainījusies ir izglītības paradigma, bet skolotāju domāšana mūsu valstī tik viegli un 
ātri nemainās. Mums ir nepieciešams jauns skatījums, lai nonāktu pie pārliecības un atzītu, ka 
cilvēks ir viena no pamatvērtībām. Pārmaiņu laikā mainās pieejas mācību procesa organizēšanā 
un vadīšanā, pievēršot uzmanību ne tikai mācību rezultātam, bet arī procesam, kurā skolēns ir 
subjekts. Mācību procesā skolēns un skolotājs ir sadarbības partneri, tādejādi no skolēna tiek 
prasīta līdzatbildība par saviem mācību rezultātiem (Krastiņa, Pipere, 2004). 

 Mūsdienu pedagoģijā personības vispusīgu attīstību nereti izprot pārāk šauri 
(pragmātiski) – tikai kā zināšanu un prasmju daudzumu. Vispusīgi ir jāattīsta arī spējas, griba un 
derīgie paradumi, vispusīgai un stiprai ir jābūt arī cilvēka morālajai stājai, vispusīgi jāattīsta jūtu 
kultūra un paškontroles sistēma (Zelmenis, 2000). Nevajadzētu aizmirst arī to, ka skolotājs ar 
savu darbību var ne tikai ietekmēs skolēnu, bet arī vidi, kurā skolēns attīstās. Ja vienā un tajā 
pašā vidē veidojas dažādi cilvēki, izvirzās jautājums: kas ir tas pastiprinošais faktors, kurš šo 
ietekmi nosaka? Ļevs Vigotskis secināja, ka bērnu attīstība vidē galvenokārt ir atkarīga no tā, 
kādās attiecībās viņš ir ar šo vidi, kā viņš to emocionāli jūt, pārdzīvo. Ļevs Vigotskis ievieš 
terminu „Attīstības sociālā situācija” (Выготский, 1991). 

Mūsu laikmets ir pārbagāts ne tikai ar pozitīvisma, pragmatisma un marksisma idejām, 
bet arī ar to īstenošanas paraugiem, un tādēļ galvenokārt ir pašu cilvēku mākslīgi radīts. Tas ir 
dabaszinātņu un tehnoloģiju radīts, laikmets sev – racionāli tehnoloģizētam cilvēkam. 

Izglītības pragmatiskajā paradigmā arī pedagoģiskā terminoloģija ir visai racionāla t.i., 
atbilstoša prāta likumiem un lietderībai, arī izdevīgumam un ērtai lietošanai – bez īpašas 
piepūles. Pragmatiski bērna/cilvēka audzināšana sākas ar mērķa apzināšanos. Alternatīvās – 
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drīzāk ar bērna tēla apjausmu. Pie mums ir tāda situācija, ka pedagoģiskajā praksē galvenokārt 
vēl joprojām dominē padomju pedagoģijas pamatidejas (Beļickis, 2001).  

Latvijas izglītības reformēšanu nosaka sociāli kulturālo tendenču pastiprināšanās 
Eiropas Savienībā, proti, vienotas Eiropas kultūras veidošanās, jauna tipa kultūras attīstība, 
pretrunas izglītības sistēmā, tātad humanitārās izglītības satura neatbilstība galvenajiem 
personību veidojošajiem principiem, kā arī nespēja kopumā aktualizēt un harmonizēt personības 
attīstību. Šo pretrunu atrisināšana saistīta ar izglītības humanitāro pamatu padziļināšanu 
(Čehlova, 2006).  

Šīs un līdzīgas problēmas neskar tikai Latviju, par to mēs varam lasīt arī, piemēram, 
interneta vietnē ”High beam research”, ievietotajā rakstā, žurnālam „Journal of Physical 
Education, Recreation and Dance” (February 1, 2008) par problēmām izglītībā un skolotāja lomu 
mūsdienās: „Šis ir izglītības pārmaiņu laiks. No skolotājiem tiek prasīta lielāka atbildība par 
skolēnu sekmēm, par ko liecina skolēnu zināšanu izstrādātie testi, kuri ir stingrāki un augstākā 
līmenī. Diemžēl šobrīd tiek likts lielāks uzsvars uz mācību priekšmetiem, kas palīdz sagatavot 
skolēnu informācijas un tehnoloģiju darba tirgū un morālās vērtības nav prioritāras. ASV 18. un 
19. gadsimtā, viens no mērķiem bija skolās mācīt morālās vērtības (Lumpkin, 2008). 

Humānpedagoģija – ir zinātne par cilvēka audzināšanu, kuras pamatjēdziens ir 
humanitāte – garīgums. Tā izveidojās par patstāvīgu zinātni 19. gs. vidū, nodaloties no teoloģijas 
un dabaszinātnēm. Humānpedagoģija vēršas pret cilvēka prāta vienpusīgu izkopšanu, pret viņa 
dvēseles, viņa uzvedības un rīcības nozīmes un jēgas izskaidrošanu eksperimentāli pierādāmu 
matemātisku likumsakarību veidā. Tās metodoloģiskais pamats ir cilvēks kā veselums, viņa 
dvēseles, uzvedības un rīcības saprašana viņa audzināšanas nolūkos (Beļickis, 2001).  

Definējot pedagoģijas humanitāros pamatus, pētnieki orientējās uz to, lai mūsdienu 
apstākļos cilvēka problēma kļūt par galveno problēmu visās zinātnēs. Jaunākajos pedagoģiskajos 
pētījumos parādās doma, ka pedagoģijai kā disciplinārai zinātnei jāizstrādā savs metodoloģiskais 
pamatojums. Pedagoģijas priekšmetu mēs apskatām kā meta priekšmetu, kurš nosaka 
pedagoģisko parādību un procesu īpatnības. Uzskatām, ka tam piemīt dualitāte – objektīvās un 
subjektīvās realitātes savstarpējā saikne, kuras kodols ir cilvēciskā subjektivitāte. Objektīvās un 
subjektīvās realitātes savstarpējā attieksme tiek uzskatīta par pedagoģijas pamatprincipu. 
Cilvēciskā subjektivitāte ietver personības īpatnības un iespējas (intelektuālās, tikumiskās, 
radošās, utt.). Pedagoģiskā objektīvā realitāte ietver darbību, saskarsmi, kultūru, starpkultūru 
attieksmes. Subjektīvās un objektīvās realitātes savstarpējo sakarību mehānisms ir personīgā 
jēga. Skolotājiem un skolēniem tā sakrīt, jo galvenais mērķis ir personības attīstība, pašattīstība 
un pašaudzināšana. Svarīga pedagoģijas humanitarizācijas problēma ir mācību procesa 
humanitarizācijas virzieni. Hunanitarizāciju var apskatīt gan kā principu gan kā procesu. 
Humanitarizācija (no latīņu valodas „humanitas”) – tāds, kam piemīt cilvēka daba, kas attiecas 
uz izglītotību, uz garīgo kultūru. Pedagoģiskā darbība pēc savas dabas ir humanitāra (Čehlova, 
2006). 

Mūsdienu humānpedagoģija respektē gan pedagoģijas gara zinātnisko, gan 
dabaszinātnisko dimensiju un atzīst, ka viena daļa pedagoģisko parādību ir tikai vērtējama 
(intuīcija, iztēle, fantāzija, mākslinieciskums, dvēsele un pārdzīvojums, personas gars/doma, 
ideālie modeļi un ideālie objekti u.tml.), bet nav mērāma un izskaitļojama (Beļickis, 2001).  

 Mūsdienu personības audzināšanas teorijas pamatus veidojot, mēs idejas gūstam no 
klasiķiem Žana Žaka Ruso (1712–1778) par vispārcilvēciskā audzināšanu, Johana Heinriha 
Pestalocija (1746–1827) par katra bērna garīgo spēku un spēju attīstību kā audzināšanas 
pamatuzdevumu, Johana Frīdriha Herbarta (1776–1841) par iekšējo brīvību kā gribas un prāta 
saskaņu (Špona, 2006).  

 Runājot par humānpedagoģiju (alternatīvo, reformpedagoģiju), nevar nepieminēt dažus 
no ievērojamākajiem šīs pedagoģijas pārstāvjiem. Viens no tiem ir Rūdolfs Šteiners. Viņš bija 
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vācu filozofs, antroposofijas pamatlicējs, Valdorfpedagoģijas teorētiķis un arī praktiķis. „Es” kā 
cilvēka garīgās būtības kodols, cilvēka dzīves jēga – šie jautājumi kļuva par R. Šteinera 
filozofisko pārdomu priekšmetu. Šteinerts uzkatīja, ka cilvēka būtību izsaka viņa fiziskais 
ķermenis, ēteriskais ķermenis, astrālais ķermenis un Gars (Es).  

 Nākamais zinātnieks, kuru vajadzētu pieminēt humānās pedagoģijas kontekstā, ir 
Marija Montesori. Montesori kritizēja skolu par bērnu vēlmju neievērošanu, uzskatīja, ka bērnu 
fiziskā un garīgā attīstība noris pēc īpašiem likumiem. Vecāki, uzspiežot tiem savu gribu, bremzē 
bērna dabisko attīstību. M. Montesori ir „brīvās audzināšanas” idejas paudēja. Īpašu uzmanību 
M. Montesori veltīja sensorās kultūras attīstībai. Viņa izstrādāja didaktisko materiālu sistēmu 
dzirdes, redzes un ožas attīstībai (Žukovs, 1999).  

 Par humānpedagoģiju mūsdienās izskan arī kritiski viedokļi, kā, piemēram, I. Jurgenas 
grāmatā „Vispārīgā pedagoģija”: „Šodien humānisma un ar humānisma ideālu saistītā izglītība 
nereti tiek kritizēta, tai tiek pārmestas harmonizējošas estetizētas tendences, patiesībai 
neatbilstošu reālo pretrunu noliegšana sabiedrībā, ekonomikā un politikā. Humānisms parādās kā 
pedagoģiskās domāšanas virziens un ir pamatā humānās pedagoģijas jēdziena izpratnei” 
(Jurgena, 2002). 

Mācību procesa humanitarizācijas faktori: 
• Objektīvie: 
o virzību uz skolēna un skolotāja darbības kopīga veidošana; mācību un pedagoģiskā 

priekšmeta savstarpējā saikne;  
o mācību procesa dialoģisma attīstība, pamatojoties uz demokrātisku un humānistisku 

pedagoģiskās vadības stilu. 
• Subjektīvie: 
o attīstīt skolēnos mācīšanās personīgo jēgu; 
o veidot tikumisku attieksmi un savstarpējās attiecības uz izpratnes un savstarpējās 

saprašanās pamata (Čehlova, 2006 ).  
 
Kaut gan daudz mūsdienu pedagoģijā tiek runāts par humāno pedagoģiju, tomēr A. 

Špona raksta, ka „Pie mums ir tāda situācija, ka pedagoģiskajā praksē galvenokārt vēl joprojām 
dominē padomju pedagoģijas pamatidejas.” Mūsdienās tiek prasīta no skolotājiem lielāka 
atbildība, bet bieži vien lielāks uzsvars skolēnu sagatavošanā tiek likts uz mācību priekšmetiem, 
kas palīdz sagatavot skolēnu informācijas un tehnoloģiju darba tirgū un morālās vērtības nav 
prioritāras. Ņemot vērā, ka skolotāja pozīcija darbības organizēšanā, pedagoģiskajā procesā ir 
viens no svarīgākajiem audzināšanas līdzekļiem un līdztiesīga līdzdarbība ir pamats skolotāja–
skolēna produktīvai un radošai sadarbībai. Sadarbība vis labāk var izpausties kopīgās fiziskās 
aktivitātēs vai sporta stundā, kas ir viena no sadarbības sekmēšanas iespējām. 

Lai arī ir pagājuši daudzi gadi, tomēr ļoti mūsdienīgi skan Selestina Frenē viedoklis par 
bērna personības brīvu attīstību, par viņa kreativitātes izpausmi, par dialogu starp skolēniem un 
skolotāju. Šie jautājumi ir ļoti aktuāli arī mūsdienu sabiedrībā un to risināšanai ir pievērsušies 
daudzi mūsdienu pedagogi un zinātnieki. Neskatoties uz to, ka humānpedagoģijas idejas ir 
dzimušas sen, joprojām mūsdienu skolās, kā raksta A. Špona, „humānpedagoģijas prakse vēl nav 
pietiekoši attīstījusies.” Varbūt tieši tādēļ ar vien biežāk konferenču un žurnālu uzmanības centrā 
nonāk spēcīgs praktiskais „kā”. „K ā” risināt vienu vai otru problēmu vai rīkoties vienā vai otrā 
situācijā, šajā tik mainīgajā laikmetā. Lai arī ir humānpedagoģijas kritiķi, kas pārmet 
harmonizējošas estetizētas tendences, patiesībai neatbilstošu reālo pretrunu noliegšanu 
sabiedrībā, ekonomikā un politikā, tas apstiprina to, ka humānpedagoģijas praksei vēl jāattīstās. 
Humānpedagoģija respektē gan pedagoģijas gara zinātnisko, gan dabaszinātnisko dimensiju un 
centrā vienmēr ir cilvēks.  
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1.2.6. Sports skolā un sporta pedagoga personība 

 
Vēsturiski, sporta skolotāja profesijas nosaukums Latvijā ir mainījies vairākkārtīgi. 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā līdz 1991gadam skolotāja diplomus saņēma - fiziskās 
kultūras pasnidzēji, no 1992.gada fiziskās audzināšanas skolotāji, no 1996.gada sporta skolotāji. 

Jēdziens „fiziskā audzināšana” (FA) ir radies 18.gadsimtā. Tā nozīme ir ievērojama, 
neskatoties uz dažādajām jēdziena koncepcijām. To pirmais lietoja Šveices ārsts (Jacks 
Ballexserd), kurš uzsvēra un izrādīja interesi par FA bērnu un pusaudžu ārstniecības procesā, 
norādot FA svarīgos aspektus veselības ietekmē. Protams, termina FA izpratne mūsdienās ir 
atšķirīga ar izpratni par FA toreiz, mūsdienās tā ir mainījusies, bet viena skaidra nozīme 
(ārstnieciski higiēniskā) ir saglabājusies arī līdz mūsdienām – FA =.ārstnieciskā izglītība = 
mācība par ķermeni. No otras puses, termina nozīme ir atkarīga no tā izpratnes:  

• senajā Grieķijā, par FA sauca estētisku-harmonisku vingrinājumu izpildi; 
• renesanses laikā FA kopā ar atpūtu saprata kā izglītības disciplīnu; 
• 19. gs un 18. gs sākumā terminu lietoja vingrošanā (pētot dažu vingrinājumu 

iedarbību); 
• 20. gs., ar Demeny, Tissie, Lagrange, šis termins tika plaši izmantots zinātnē tieši 

pateicoties tādu zinātņu atbalstam, kā pedagoģija, fizioloģija, neiro-psiholoģija, biomehānika, 
psiholoģija (Feito Blanco., Perez Pueyo., Casanova Vega., Vega Cobo., 2008). 

Lai arī mūsdienās, apzīmējot skolas mācību priekšmetu, netiek lietots termins „fiziskā 
audzināšana” bet tiek lietots termins „sports”, tas vēsturiskā aspektā literatūrā ir sastopams bieži. 
Sporta izglītība (fiziskā audzināšana) ir vispārējās audzināšanas sastāvdaļa. Tās mērķis ir 
stiprināt cilvēka veselību un nodrošināt viņa pareizu fizisko attīstību. Integrējoties ar 
intelektuālo, tikumisko, estētisko, ekoloģisko un darbaudzināšanu, fiziskā audzināšana sekmē 
personības vispusīgu attīstību (Jansone, 1999). Voldemārs Zelmenis savā grāmatā saka: „Cilvēka 
veselība un pilnvērtīga fiziskā attīstība ir viena no lielākajām pasaules vērtībām. Tā ir pamats 
katra darba spējām labklājībai un labsajūtai.” (Zelmenis, 2000) 

Fiziskā audzināšana ir visciešākā veidā saistīta ar intelektuālo audzināšanu, jo 
intelektuālo attīstību, cilvēka garīgā stipruma, viņa izziņas spēku un spēju attīstību lielā mērā 
nosaka cilvēka veselības stāvoklis. 

Fiziskā audzināšana uzskatāma par visvecāko jaunākās paaudzes audzināšanas formu. 
Skolas uzdevums ir ar fiziskās audzināšanas līdzekļiem: 

• nostiprināt skolēnu veselību un norūdīt viņus; 
• veicināt pareizu fizisko attīstību un organisma darba spēju kāpināšanu; 
• veidot un pilnveidot kustību iemaņas un prasmes, mācīt jaunus kustību veidus; 
• attīstīt fiziskās kustības; 
• izkopt higiēniskās iemaņas, izglītot par fiziskiem vingrinājumiem un norūdīšanās 

higiēnu;  
• ieaudzināt gribu, drošsirdību, neatlaidību, disciplinētību, kolektīvismu, un biedriskuma 

jūtas, veidot kulturālas uzvedības iemaņas;  
• veidot ieradumus un stabilu interesi par sistemātiskām nodarbībām ar fiziskajiem 

vingrinājumiem visa mūža garumā; 
• veidot sociālās prasmes fiziskajā audzināšanā. (Jansone, 1999).  
Fiziskās audzināšanas uzdevums ir veicināt pilnvērtīgu cilvēka fizisko attīstību. Tajā 

iekļaujas rūpes par labvēlīgiem dzīvas apstākļiem, veselības aizsardzību un muskulatūras spēka, 
izturības un koordinācijas attīstību (Zelmenis, 2000).  

Iļjins (Ильин, 1987) min trīs sporta pedagoga uzdevumus: izglītojošais, audzinošais, 
veselību veicinošais.  
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Sporta stundu laikā ir jāiemāca, jāizglīto, jāpilnveido un vēl jāsniedz tonizējošs efekts. 
Šīs prasības ir neparasti augstas, ja salīdzina ar to realizācijai atvēlēto laiku (Jansone, 1999). 

Pedagogi praksē sastopas ar divām bērnu grupām, kuras krasi atšķiras viena no otras. 
Viena bieži jau sākumskolā ir saistīta ar sporta mācību un treniņu nodarbībām, bet otra cieš no 
hipokinēzes.  

Katra vecuma grupai sporta stundās ir kopīgi un atšķirīgi mērķi. Līdz ar to sporta 
stundu pamatā pamatskolā jābūt šādām tēzēm:  

• skolēniem atklāt un attīstīt kustību prieku, jo dabiskā nepieciešamība kustēties bērniem 
mūsdienās izzūd jau astoņu gadu vecumā; 

• skolēniem izskaidrot, kādi vingrinājumi jāpielieto, lai attīstītu katru no fiziskajām 
īpašībām un pamatot to ietekmi uz organismu; 

• bērnus iepazīstināt ar vingrinājumiem, kurus varēs pildīt visa mūža garumā; 
• pieradināt bērnam pašam noteikt savu kustības normas minimumu nedēļā un pildīt šo 

normu tikpat regulāri kā pārējās sanitāri higiēniskās prasības. 
Bez izglītojošajiem uzdevumiem sporta stundās tiek risināti veselību veicinoši un attīstoši 

uzdevumi. Pamatskolā vajadzīgas sporta stundas, kurās jāmāca, kādas kustības izpildīt, kā tās 
izpildīt, kāpēc tās nepieciešamas, ko tās dos skolēnam kā personībai (Jansone, 2005).  

Jaunās paaudzes sistemātiska fiziskā audzināšana ilgstošā laika periodā notiek trīs 
sfērās – mācību iestādēs, ārpusskolas mācību iestādēs, ģimenē. 

Tādējādi pilda nozīmīgas sociāli pedagoģiskas funkcijas.  
• Fiziskā audzināšana liek pamatus organisma vispusīgai harmoniskai attīstībai, veselības 

nostiprināšanai, rada priekšnoteikumus sasniegumiem nākamajā profesionālajā darbībā 
un aizsardzībā. 

• Fiziskā audzināšana nodrošina pietiekamas intelektuālās un fiziskās darba spējas. 
• Fiziskā audzināšana padara sportu par topošās paaudzes veselīga dzīvesveida un brīvā 

laika izmantošanas neatņemamu sastāvdaļu, veido pārliecību, ka rūpes par savu 
veselību ir ne tikai katra skolēna personisks, bet arī sabiedrisks pienākums. Meitenēm 
jāzina, ka fiziskās aktivitātes ir viens no priekšnoteikumiem sievietes reproduktīvās 
funkcijas pilnveidošanai (Jansone, 1999).  
Literatūras avotos sastapām fiziskās aktivitātes jēdziena skatījumu no dažādiem 

aspektiem, piemēram: 
• izglītojošais aspekts, kas izpaužas ne tikai kā zināšanu pilnveidošana sporta jomā, bet 

arī kognitīvajā un sociālajā jomā, kā arī kā prasme lietot zināšanas praksē, piedaloties 
sporta aktivitātēs, spēlēs, kā trešais izglītojošais aspekts tika minēta iespēja pilnveidot 
pozitīvo vērtību orientāciju caur kooperatīvām aktivitātēm respektējot noteikumus; 

• fiziskās un psihiskās veselības aspekts, kas izpaužas vēlamo paradumu veidošanās 
sekmēšanā, nevēlamo paradumu mazināšanā un saslimšanu profilaksē; 

• sociālais un politiskais aspekts, kas izpaužas kā uzmanības novēršana no sociālām 
problēmām uz citiem jautājumiem, piemēram, vairāku futbola spēļu pārraide dažādos 
televīzijas kanālos 2,5 stundu garumā. Šajā aspektā varam redzēt arī pozitīvas iezīmes, 
kā, piemēram, socializācijas un integrācijas sekmēšana sabiedrībā; 

• ekonomiskais aspekts, kas savukārt izpaužas apstāklī, ka sports ir kā liels tirgus, kurā 
tiek iepludināta nauda, lai celtu profesionālo sportistu līmeni, kā arī sporta celtņu attīstībai 
(sporta klubi, centri), kā arī pakalpojumu jomas pilnveidošanai (viesnīcas, transporta tīkls, 
restorāni un lielas sporta būves). Šis aspekts tiek attiecināts arī uz tūrisma infrastruktūras 
uzlabošanu un ar to saistīto masu mediju darba uzlabošanu un pilnveidošanu (Feito Blanco., 
Perez Pueyo., Casanova Vega., Vega Cobo., 2008). 

Vēsturiski lūkojoties, latviešu skolotāja profesijas vēsture ir arī latviešu inteliģences 
vēsture. Šķiet, ka latviešu inteliģences uzskatu veidošanas procesā pietiekami nenovērtēts ir 
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palicis faktors, ka lielākā daļa jaunās latviešu inteliģences pārstāvju profesionālo gaitu sākumā ir 
pārstāvējuši vienu profesiju – skolotājs (Ķestere, [b.g.]. 

Katrs vēstures laikmets līdz mūsdienām saglabājis priekšstatu par ideālu skolotāju. 
Skolotāja personība iemieso sevī attiecīgā laikmeta sabiedrības akceptētās vērtības un normas. 
Sabiedrība skolotājā vienmēr ir centusies saskatīt un pat pieprasīt ideālo gan profesionālo iemaņu 
un personīgo īpašību, gan arī ārējā veidola ziņā. Iespējams, ka viens no pirmajiem par skolotāja 
tēlu, sasaistot to ar profesionālo kompetenci, runājis J. G. Herders darbā „Par grāciju skolā” 
(1765), kurā viņā aicina skolotājus būt pievilcīgiem, pieklājīgiem, piemīlīgiem. Lai sekmīgi 
vadītu pedagoģisko procesu, skolotājam ir jāzina un jāizprot tā struktūra un dinamika, ir 
jāorientējas galvenajās likumsakarībās. Vispirms ir jāiepazīst šī procesa centrālais objekts – viņa 
būtība un attīstības gaita, viņa ceļš no bioloģiska indivīda uz personību un tās iekļaušanos 
sabiedrībā (Zelmenis, 2000).  

Lai strādātu par pedagogu, šīs profesijas pārstāvjiem ir jāpiemīt īpašām spējām dažādās 
jomās. Literatūrā sastopam šādu dažādu autoru teiktā salīdzinājumu par nepieciešamajām 
pedagoģiskajām spējām:  

1.tabula 
Pedagoģiskās spējas  

(Хозяинов, Кузмина, Валфоломеева, 2005) 
 

  Pēc Levitova N.   Pēc Klimiva E. 

1. Patstāvīga un radoša domāšana 1. Prāta spēju augsts līmenis 
2.  Uz novērošanas spējām balstīta  2. Spēja ātri un pareizi saprast cita  
  spēja saprast audzēkņus   cilvēka dvēseles noskaņojumu 
3. Organizatoriskās spējas, kas saistītas ar  3. Organizatoriskās dotības.  
  personīgo darbību, un darbu ar      
 kolektīvu. 4. Augsta idejiskā un morālā stāja  
4. Spēja nodot zināšanas īsi un interesanti 5.  Gribas īpašības  
 5. Spēja ātri un precīzi orientēties, vai 6.  Spēja izmantot runas dotības kā  
  attapība   līdzekli, lai iedarbotos uz cilvēkiem 
   7. Spēja pievērst uzmanību vairākiem  
     objektiem vienlaicīgi  
   8. Spēja ar lielu varbūtību paredzēt  
      audzēkņa tālāko uzvedību un attīstību. 

 
Gonobolins pedagoģisko spēju grupas iedala: didaktiskās, ekspresīvās, aperceptīvās, 

organizatoriskās, suģestīvās, zinātniski pētnieciskās vai akadēmiskās. Kruteckis dala 
pedagoģiskās spējas trīs grupās – personības, didaktiskās un organizatoriski komunikatīvās 
(Хозяинов, Кузмина, Валфоломеева, 2005).  

Skolotājs ir tā dzīvā saikne starp paaudzēm, kas nodrošina bērniem un jauniešiem uz 
nākotni vērstu, progresīvu ideju apguvi. Ikviens skolotājs ir audzinātājs. Mūsdienu misiju 
skolotājs realizē tikai tajos gadījumos, ja katram skolēnam tiek nodrošināta iespēja apgūt 
daudzveidīgo sabiedriskās uzvedības un darbības pieredzi un pieņemt to kā savu iekšēju 
vajadzību, nepieciešamību (Špona, 2001).  

Ņemot vērā, ka skolotājs ir skolēna uzticības persona, būtu vēlams, lai viņa atbalstu 
saņemtu ikviens (Špona, 2006). 

Saprotams, ka arī pedagoga loma mācību procesā līdz ar mūsdienu mainīgo pasauli 
būtiski mainās un mainīsies. Skola ir vieta, kur bērni un jaunieši apgūst ne tikai noteiktas 
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zināšanas, bet arī dažādas sociālās un komunikatīvās prasmes (sadarbība, radoša domāšana, 
projektu vadība, tolerance, vairākas svešvalodas u.c.). Tas maina prasības pedagogu pašu 
zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Pedagogu profesionāls darbs ir svarīgs nosacījums valsts 
izglītības politikas sekmīgā īstenošanā un izglītības kvalitātes paaugstināšanā. Prasmīgs un 
mūsdienu pārmaiņu procesu izprotošs pedagogs ir gan konkurētspējīgs darba tirgū, gan arī prot 
veidot tādu izglītošanās procesu veicinošu vidi, kurā skolēni būtu sagatavoti mainīgam darba 
tirgum un motivēti mūžizglītībai. Radoši un aktīvi pedagogi nodrošina konkurētspējīgu izglītību. 

Atsevišķi aplūkojams jautājums par skolotāja attieksmi pret sevi pašu un šīs attieksmes 
ietekme uz pedagoģisko procesu un tā rezultātiem. Jāatzīmē šo iezīmju ciešā savstarpējā saistība 
– tikai tādam skolotājam, kas ir pozitīvi orientēts uz pedagoģisko procesu, kas apzinās savas 
darbības nozīmīgumu, var veidoties pozitīvas attiecības ar skolēniem. Iekšēji ar sevi un savu 
darbību neapmierinātam skolotājam būs sarežģījumi attiecībās ar skolēniem, radīsies arī 
problēmas attiecībās ar citiem skolotājiem. Savukārt, attiecības gan ar skolēniem, gan kolēģiem 
ietekmēs skolotāja orientāciju savā profesijā, viņa kā pedagoģiskā procesa veidotāja pretenziju 
līmeni, attieksmi pret skolotāja darbu vispār. 

Vācu pedagoģijas zinātnieks A. Brīlmeiers savā grāmatā „Veidot skolu ar prieku” 
raksta, ka jautājums, vai izdosies kļūt par labu skolotāju, neizšķiras tādējādi, vai viņš zina un var 
daudz, vai viņam ir daudz ideju, bet gan to izšķir fakts, vai skolotājs var atrast spēku izturēt. 
Pazīt savus spēka avotus un smelties no tiem”. Kā svarīgāko skolotāja spēka avotu autors min 
kopīgu vienotību. Strīds nogalina spēku (Brīlmeiers, 1998). 

 Pedagogi samērā labi orientējas citos cilvēkos, viņu pārdzīvojumos, jo, kā atzīmē V. 
Kan-Kaļiks, šīs prasmes sniedz augstskola, bet paši sevi viņi pazīst nepietiekami. 

Kā apgalvo filozofi M. Kūle un R. Kūlis, tad izzināt sevi ir viens no cilvēka dižākajiem 
mērķiem, un šī pašizziņa ir pašrealizācijas būtiskākais nosacījums (Kūle, Kūlis, 1996). 

Pašapziņu var raksturot kā savu spēju, zināšanu un spēku apzināšanos. Ar tās palīdzību 
cilvēks spēj izzināt, veidot, virzīt un arī vērtēt savu darbību. Iepazīstoties ar dažādu autoru 
atziņām par sevis apzināšanos, raksturošanu, vērtēšanu, var secināt, ka bez pašapziņas tiek 
izmantoti vēl l īdzīga satura termini: paškoncepcija, Es-tēls, pašcieņa un citi. 

Pašapziņas rezultātā cilvēkam veidojas priekšstati par sevi, sevis salīdzinājums ar 
pārējiem – psiholoģijā to dēvē arī par Es-tēlu.  

Skolotāja es-koncepcijas izpētei pievērsies E. Berns. Viņš raksta, ka savstarpējā ietekmē 
liela loma ir skolotāja es-koncepcijai. Skolotājs ar negatīvu es-koncepciju mazāk tiecas uz 
individuālām attiecībām ar skolēnu. Viņa ietekme uz audzēkņiem nes bezpersonisku raksturu. 
Tātad skolotājam vajadzīga stingra vienota sistēma, kas veicina viņa saglabāšanas statusu, lai 
veidotu viņam aizsargāta un droša cilvēka sajūtas. Jo mazāk skolotājs pārliecināts par sevi, jo 
vairāk tiecas uz stereotipiskumu. Skolotājs ar negatīvu es-koncepciju veidos zemu 
pašnovērtējumu lielai daļai skolēnu (Бернс, 1986). 

Skolotājs ar pozitīvu es-koncepciju ir starppersona savstarpējās attiecībās ar 
audzēkņiem. Šāds skolotājs parāda gatavību sazināties ar jebkuru audzēkni un pieņemt viņu tādu, 
kāds viņš ir. Tas nenozīmē, ka skolotājs piedod audzēknim jebkuru uzvedību vai atbalsta visas 
viņa personiskās īpašības, bet šāds skolotājs nesāks „atgrūst” audzēkni kā personību par spīti tām 
vai citām rakstura īpašībām. 

Mācību procesā skolotājs ar savu pozitīvo es-koncepciju tērē mazāk laika dažāda veida 
palīgdarbiem, bet lielāku uzmanību velta stundas tēmai. Līdz ar to ir lielāka iespēja, ka šāds 
skolotājs varēs mācīt radoši.  

Par pedagoga pienākumiem un prasmēm atrodam G.Cukermanes grāmatā sekojošu 
analīzi: „Daudzi pedagogi un psihologi (K. Ušinskis, F. Gonoboļins, N. Kuzmina, S. Strahovs 
u.c.) savos darbos pievērsušies jautājumam par to, vai skolotājam ir jāaprobežojas ar viņam 
nepieciešamajām zināšanām, kuras ļauj labi izpildīt pedagoga pienākumus, vai vajadzīgas vēl 
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kādas specifiskas personības īpašības. K.Ušinskis norāda, ka skolotājiem ir svarīgi apgūt prasmi 
ne tikai nodot tālāk zināšanas, bet arī audzināt savu raksturu, tikumību, pārliecību. Kā ļoti 
svarīgu skolotāja rakstura iezīmi K.Ušinskis atzīst pedagoģisko taktu – mēra izjūtu prasībās, 
māku izvēlēties prasību formu, īpašu jūtīgumu visa veida attiecībās ar skolēniem, ar viņu 
vecākiem, dažreiz ārkārtīgi smalku psiholoģisko jautājumu risināšanā, kuri rodas pedagoģiskajā 
procesā. K. Ušinskis rakstīja: “Tā saucamais pedagoģiskai takts, bez kura audzinātājs, lai arī viņš 
būtu mācījies pedagoģijas teoriju, nekad nebūs labs pedagogs praktiķis, patiesībā nav nekas cits 
kā psiholoģiskais takts, kas tikpat vajadzīgs pedagogam, kā visām tām personām, kas domā 
ietekmēt citu cilvēku dvēseli”” (citēts pēc Cukermane, 1993). 

Daži autori uzskata, ka pedagoģiskai takts jāizdala kā īpaša spēja, ka galvenais ir 
prasme atrast visefektīvākos paņēmienus kā audzināšanas darbā ievērot attiecīgu pedagoģisku 
mērķtiecību, prasme respektēt konkrēto pedagoģisko uzdevumu, skolēna personības īpatnības un 
iespējas, kā arī noteikto pedagoģisko situāciju. Taktisks skolotājs ir uzmanīgs un iejūtīgs pret 
bērniem, rēķinās ar viņu psiholoģiskajām īpatnībām. 

Pedagoģiskais takts palīdz skolotājam būt stingram vai pieļāvīgam ar mēru. Takta 
trūkums starp skolotāju un audzinātāju rada vai nu barjeru (nepamatotas stingrības dēļ), vai arī 
dod skolēnam iespēju “kāpt uz galvas”. Takta izjūta palīdz izvairīties no konfliktiem gan 
skolēniem, gan arī viņu vecākiem. 

Aplūkojot skolotāja pedagoģiskā takta jautājumu, jāatzīmē, ka skolēni jebkurā 
gadījumā, runājot par skolotāja labajām īpašībām, vienmēr vienā no pirmajām vietām liek tādu 
īpašību kā taisnīgums. 

Pēc G. Cukermanes pētījumiem, šādas skolotāja personiskās īpašības par nozīmīgām 
atzīst skolēni, lai starp viņiem un pedagogu veidotos uzticības un sapratnes gaisotne: 

• spēja kontaktēties; 
• demokrātisks vadības stils, kurā apvienota cieņa pret katra skolēna personību; 
• pacietība, spēja skolēnus saprast, interešu daudzveidība, smalkjūtība (Cukermane, 

1993). 
Sevišķa nozīme ir pašsavaldībai, spējai valdīt sevi, spējai apvaldīt savas jūtas, 

noskaņojumu, pārdzīvojumus, temperamentu. 

I.Azarovs uzsver, ka nervu sistēmas tips (temperaments) ir samērā noturīgs veidojums, 
vienkārši un ātri to var izmainīt nevar. Taču zināmā mērā to var valdīt, t.i., apvaldīt negatīvās 
izpausmes. Par skolotāju var būt jebkura nervu sistēmas tipa pārstāvis, ja viņš spēj izmantot sava 
tipa pozitīvās īpašības un pārvarēt negatīvās. 

Sekmes skolotāja darbā ietekmē ne tikai tāds noturīgs veidojums kā nervu sistēmas tips, 
bet arī īslaicīgi psihiski stāvokļi (noskaņa), kurus izraisa visdažādākie iemesli (Azarovs, 1985). 

Daudzi zinātnieki lielu uzmanību veltījuši jautājumam par pedagoģiskajam darbam 
nepieciešamajām spējām, kas saistītas ar psihes emocionālo pusi, uzsverot, ka skolotājam 
jāpazīst savas emocijas, jāvada savas jūtas. Skolotājam jāmācās sevi mierināt, īpaši stresa 
gadījumā. Tie cilvēki, kas spēj vadīt savas emocijas, spēj atbrīvoties no stresa, bet, kas nespēj – 
padodas stresam. Un tas viss var izpausties attiecībās ar citiem. Bērni jūt, ka skolotājs nevar sevi 
savaldīt, kliedz, nervozē, un tad bērni dara tāpat.  

Skolotājam jāmācās vadīt ne tikai savas emocijas, bet arī jāpazīst citu cilvēku emocijas. 
Viņam jābūt prasmei vadīt citu emocijas, palīdzēt attiecību veidošanai starp bērniem. 

Lai gan skolotājam jāiztur liela nervu spriedze, daudzi autori par nepamatotu atzīst 
uzskatu, ka skolotāja profesija piemērota tikai cilvēkam ar stabilām nervu sistēmas 
fizioloģiskajām īpatnībām. 

Dažādiem skolotājiem ir dažādas individuāli psiholoģiskās īpašības. Vieni ir kustīgāki, 
citi lēnāki, vieni stiprāki, citi maigāki. Tas ir ne tikai pieņemami, bet arī labi. Tas nenozīmē, ka 
skolotājam jābūt bez jūtām un emocijām. Viņš var un viņam vajag priecāties, dusmoties, skumt. 
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Skolotājam nav jālīdzinās kaut kādai standartpersonai, bet viņam prasmīgi jāizmanto savas 
individuālās īpašības, jāveido sev nepieciešamās personības iezīmes, jāpārvar savi trūkumi. 
Skolotājs nedrīkst zaudēt pašsavaldīšanos, zaudēt kontroli pār sevi. 

Gārdners uzskata, ka skolotājam jāpiemīt starppersonu saskarsmes spējām – prasmei 
iejusties otrā cilvēkā, saprast pasauli no otra cilvēka skatupunkta, spēt attiecīgi pielāgot savu 
uzvedību. Starpppersonu saskarsmes spējas ļauj ievērot tik tikko pamanāmas pārmaiņas otra 
noskaņojumā un uzvedībā, motivācijā un nolūkos. Šīs spējas ir labi attīstītas veiksmīgiem 
praktizējošiem skolotājiem. Saskaņā ar Gārdneru “šīs spējas var izkopt, par pamatu ņemot 
prasmi ievērot atšķirīgo pārējos cilvēkos.”(Gardner, Hatch, 1989). 

Starppersonu saskarsmes spējas izpaužas: 
• spējā skatīties uz lietām no dažādiem skatu punktiem; 
• veidot, būvēt un uzturēt dažādas sociālas attiecības ar līdzcilvēkiem; 
• zināt un saprast citu domas, jūtas, attieksmes un uzvedību; 
• strādāt komandā un dot savu ieguldījumu tās darbībā un attīstībā; 
• sekmīgi sazināties gan verbāli, gan neverbāli; 
• uzklausīt un atzīt citu uzskatus un reaģēt uz tiem; 
• ietekmēt pārējos. (Smits, 2000). 
 
N. Kuzmina uzsver, ka jaunā cilvēka audzinātājs ir divkārši atbildīgs par savu raksturu, 

jo skolotāja raksturs ir viens no veiksmīgas pedagoģiskas darbības nosacījumiem (tas var 
veicināt vai traucēt sekmīgu pedagoģisko darbību) un savstarpējo attieksmju procesā (skolotāja 
attieksme pret sabiedrību, darbu, cilvēkiem un sevi pašu) veidojas arī viņa audzēkņu attiecības 
un rakstura iezīmes. Prakse liecina, ka skolēni pieņem un izpilda skolotāja prasības tikai ar tādu 
noteikumu, ja tās pastāv arī skolotājam pašam pret sevi (Karpova, Plotnieks, 1984). 

 Skolotājs pastāvīgi vērtē bērnu rīcību ikdienas attiecību sfērā. Tāpēc viņam svarīgi 
saskatīt arī skolēna personisko attieksmi par savu rīcību, ne tikai skolēnu darba rezultātu. Tikai 
pastāvot šādiem priekšnoteikumiem, skolotāja vērtējums iegūst audzinošu lomu. Pedagoģiskās 
ētikas svarīgākā prasība, kas regulē skolotāja un skolēna mijattiecības, ir prasība taisnīgi novērtēt 
skolēna tikumisko rīcību. Līdz ar to mācībām un audzināšanai jātop par abpusēji interesantu 
skolotāja un skolēna sadarbību. 

V. Vorobjovs raksta, ka skolotāju un skolēnu savstarpējām attiecībām jābalstās uz 
noteiktu morāles normu ievērošanu.  

Dažas no tām: 
• jebkuros apstākļos skolotājam ir jārespektē katra audzēkņa pašcieņa, katrā no viņiem 

jāsaskata personība un jāatbalsta tās pilnveidošanās tieksmes; 
• tikai dziļi cienot un uzticoties, patiesi mīlot bērnus, draudzīgi izturoties pret viņu 

iekšējo pasauli, var izveidot savstarpējas saprašanās atmosfēru; 
• skolotājs nedrīkst savus audzēkņus dalīt labajos un netīkamajos, dusmas par bērna 

rīcību nedrīkst pāraugt antipātijā pret viņu; 
• katrā audzēknī nepieciešams meklēt un atrast pozitīvās īpašības un, balstoties uz tām, 

veidot savas attiecības ar bērnu; 
• skolēna un skolotāja konflikts audzināšanā jārisina, rodot kompromisu, jāattīsta spēja 

aizstāvēt savus uzskatus, kas balstīti uz skaidriem priekšstatiem par labo un ļauno. 
 
Apvienojot iepriekš minētās īpašības, varētu veidoties radošs un prasmīgs pedagogs. 

Lai skolotājs spētu nodrošināt pozitīvu saskarsmi ar skolēniem, viņam jābūt spilgtai personībai, 
kam piemīt spēcīga, labestīga ietekme (Vorobjovs, 1983).  
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Prasme uztvert un veidot attiecības ar kolēģiem, skolēniem, vecākiem, ir skolotāja talanta 
stūrakmens (Špona, 2006). 

Kopumā var teikt, ka fiziskā audzināšana uzskatāma par visvecāko jaunākās paaudzes 
audzināšanas formu un fiziskās audzināšanas uzdevums ir veicināt pilnvērtīgu cilvēka fizisko 
attīstību. Bez izglītojošajiem uzdevumiem sporta stundās tiek risināti veselību veicinoši un 
attīstoši uzdevumi. Fiziskā audzināšana padara sportu par topošās paaudzes veselīga dzīvesveida 
un brīvā laika izmantošanas neatņemamu sastāvdaļu, veido pārliecību, ka rūpes par savu veselību 
ir ne tikai katra skolēna personisks, bet arī sabiedrisks pienākums.  

 Lai skolotājs sekmīgi vadītu pedagoģisko procesu, viņam ir jāzina un jāizprot tā 
struktūra un dinamika, ir jāorientējas galvenajās likumsakarībās. Pedagoģiskajā procesā svarīgas 
ir pedagoga spējas. Vairāki autori ir izdalījuši tādas pedagoģisko spēju grupas, kā didaktiskās, 
ekspresīvās, aperceptīvās, organizatoriskās, suģestīvās, zinātniski pētnieciskās vai akadēmiskās 
vai arī sekojošās grupās – personības, didaktiskās un organizatoriski komunikatīvās. Skolotāja 
personība ir noteicošais faktors skolotāja–skolēna attiecībās, jo mazāk skolotājs pārliecināts par 
sevi, jo vairāk tiecas uz stereotipiskumu. Skolotājs ar negatīvu es-koncepciju veidos zemu 
pašnovērtējumu lielai daļai skolēnu.  

 
1.2.7. Pedagoga darbā pielietojamie vadības stili 

 
 Pedagogs mācību procesu var organizēt trīs veidos: kā sacensību, sadarbību vai 

individuālo darbu. Katrā no šiem variantiem pedagoga un audzēkņa lomu izpausme, 
komunikācija, materiālu izvēle un pielietojums, klases telpas iekārtojums, vērtēšana un mācību 
procesa organizēšana ir atšķirīga. (Belousa, 1998). 

K. Levins (Левин) izdala 3 vadības stilus. 
Autorit ārais (direktīvais). Vadītāja „Ego” ir „Vecāka” pozīcijā, viņš: 
• ir orientēts uz sevi, uz saviem panākumiem; 
• padotajiem dod ļoti sīkus norādījumus, kā veicams uzdevums; 
• baidās no padotajiem, kas ir kvalificētāki par pašu; 
• lēmumus pieņem vienpersoniski; 
• apzināti ierobežo saskarsmi ar padotajiem;  
• dod rīkojumus, pavēl, komandē; 
• neiecietīgs pret citiem; 
• necieš kritiku; 
• daudz strādā pats un to prasa arī no padotajiem; 
• prot saprātīgi riskēt; 
• atkarīgs no sava garastāvokļa; 
• sodu uzskata par labāko ietekmēšanas līdzekli; 
• nodrošina ātru uzdevuma izpildi.  
Liber ālais. Vadītāja „Ego” ir „Bērna” pozīcijā, viņš: 
• ļauj padotajiem darboties pašiem; 
• ļauj padotajiem uzņemties atbildību; 
• gaida norādījumus no „augšas”; 
• darbojas bez iniciatīvas; 
• ne vienmēr spēj realizēt citu ieteiktās idejas; 
• neprasa stingru disciplīnu; 
• ir piekāpīgs un lādzīgs; 
• kontaktējas ar padotajiem pēc viņu ierosmes; 
• ne soda, ne apbalvo; 
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• uzklausa kritiku un citus viedokļus; 
• papildina savas zināšanas un aicina to darīt arī savus padotos. 

Demokrātiskais (koleģiālais). Vadītāja „Ego” ir „Pieaugušā” pozīcijā, viņš: 
• iesaista lēmumu pieņemšanā grupu; 
• ir orientēts uz grupu, uz grupas panākumiem; 
• uzņemas atbildību; 
• taisnīgi novērtē kolēģu veikto; 
• saprotoši reaģē uz kritiku; 
• izvēlas zinošus darbiniekus; 
• ļauj padotajiem darboties radoši; 
• saprātīgi riskē; 
• regulāri papildina zināšanas, mudina uz to padotos; 
• prasa saprātīgu disciplīnu; 
• izmanto dažādus veidus padoto ietekmēšanā; 
• rada savstarpējas sadarbības un uzticības atmosfēru grupā (Левин, 2000). 

 
Tradicionāli izgl ītība (mācīšana un mācīšanās) balstās uz autoritārām attiecībām starp 

pedagogu un audzēkni. Iedarbība notiek virzienā – informācija plūst no pedagoga uz audzēkni, 
rezultāts tiek interpretēts tikai vienā veidā, ir tikai viena patiesība. Šādas attiecības ieaudzina 
audzēknī nepilnvērtības izjūtu, liekot uztvert pedagogu kā pārāku. Autoritārs mācību process 
saistīts ar dažādiem „mītiem”, kuru būtība ir apgalvojums, ka sacensības motivē audzēkņus 
mācīties. Skolas mikrovidē sacensība izpaužas gan kā vērtēšanas process, gan klašu 
komplektēšana. Un tieši sacensības izjauc harmoniskas attiecības klasē (Belousa, 1998).  

Demokrātiskais vadītājs izstrādā grupas kopīgo koncepciju vai filozofiju, izvirza grupai 
konkrētus mērķus. Grupas dalībnieki paļaujas viens uz otra zināšanām un pieredzi (Pļaveniece, 
Škuškovnika, 2002). 

Literatūrā ir sastopami pētījumi par pedagoģisko darba stilu pielietošanu pedagoģiskajā 
praksē. Ir izpētīts, ka vēlamais ir skolotāja demokrātiskais darbības stils, kas balstās uz 
līdztiesību un dalītu atbildību. K. Levina pētījums rādīja, ka grupā, kurā pedagogs pielietoja 
autoritatīvo vadības stilu, valdīja nevis vēlme sadarboties, bet gan naidīgums un individuālisms. 
Turpretī demokrātiskajā grupā vadītāju bērni mīlēja, centās labi izpildīt uzticētos pienākumus. 
Grupā vadīja vēlme sadarboties (Левин, 2000). Demokrātiskais stils izpaužas arī darbības vides 
formā: Vadītājs strādā vienādos apstākļos un vienā telpā ar pārējo komandu. Šī tiešā saskarsme 
kļūst par papildus motivatoru visai komandai. Demokrātiskais stils nav piemērots krīzes 
situācijās, monotonā, nemainīgā vidē, kur radošas komandas loma ir niecīga  

Demokrātiskais stils balstās uz koleģiālu lēmumu pieņemšanu un plašu pilnvaru 
deleģēšanu darbiniekiem. Atšķirībā no autokrātiskā, demokrātiskais stils vairāk ir saistīts ar 
atlīdzināšanas (apbalvošanas) varu un darbinieku iekšējo motivāciju. Salīdzinājumā ar autoritāro 
stilu, koleģiāla lēmumu pieņemšana prasa vairāk laika, svarīgas ir arī vadītāja un darbinieku 
komunikācijas iemaņas (Reņģe, 2007).  

Demokrātiskas attiecības starp audzēkni un pedagogu paver iespējas mācīšanas un 
mācīšanās procesu un norisi izveidot citādi. Monologa vietā veidojas dialogs. Šīs novitātes 
virzītājspēks nepārprotami ir ne tikai pedagoga, bet arī audzēkņu radošā aktivitāte, intuīcija un 
prāta darbība. Tādejādi, dalītā atbildība un savstarpējā akceptēšana rada pozitīvus nosacījumus 
citam mijiedarbības un mācīšanās veidam klasē – sadarbībai (Belousa, 1998).  

Kopumā demokrātiskais stils nodrošina augstu darba efektivitāti, īpaši pēc 
kvalitatīvajiem rādītājiem (ja darbinieki paši ir ieinteresēti to nodrošināt), un labvēlīgu 
psiholoģisko klimatu (Reņģe, 2007).  
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Mūsdienās pastāv daudz un dažādas līderības stilu klasifikācijas. Piemēram, amerikāņu 
psihologi Roberts Bleiks un Džeina Moutona izvirza ideju par optimālo līderības stilu. Viņi to 
sauc par particip ālo (gan uz cilvēkiem – attiecībām, gan uz rezultātu sasniegšanu vērsto) stilu. 

Ideāls vai vienkārši universāls līderības stils vienkārši nepastāv. Tāpēc mūsdienās runā 
par situacionālo stilu. Literatūrā ir sastopams šī stila cits nosaukums – dialektiskais stils, kurš 
sevī apvieno trīs K. Levina minētos stilus un dialektiskā stila vadītājs rīkojas atbilstoši tam, kāds 
stils konkrētajā situācijā ir vispiemērotākais.  

Skolotāja darba stils ir pedagoģiskā procesa pazīme. Pedagoģiskā darbībā skolotājam 
nosacīti var būt autoritārs, liberāls vai demokrātisks darbības stils ar skolēniem (Špona, 2006), 
bet pētījumi ir pierādījuši, ka tikai ar demokrātisko darbības stilu skolotāji nodrošina skolēnam 
pašrealizācijas iespējas, optimizē skolēna pašizjūtas un produktīvas mācību darbības 
mijsakarības (Špona, 2001).  

Ārzemju zinātnieku rakstos sastopam informāciju par Spectrum mācīšanās stiliem 
(2.tabula). Teoriju par šiem mācīšanas stiliem izstrādāja Mosston (1950 un 1960). Spectrum 
teoriju ieviesa Moston un pirmais viņa fiziskās izglītības mācību grāmatas izdevums ir publicēts 
1966. gadā. Gadu gaitā ir publicēti četri izdevumi un Spectrum teorija ir attīstījusies un būtiski 
paplašinājusies. Spectrum struktūra ir balstīta uz divām stilu kopām: pirmā kopa satur stilus, 
kurus var lietot replikācijai, bet otrā kopa sekmē atklājumus un kreativitāti. Spectrum teorija 
sastāv no vienpadsmit mācīšanas stiliem. Katrs stils raksturīgs ar savu lēmumu pieņemšanas 
veidu un nosaukumu, kuru attēlo kāds alfabēta burts: 

 
• Command style (A) – komandu stils (skolotājs pieņem visus lēmumus) 
• Practice style (B) – praktiskais stils (skolēni veic skolotāja teikto uzdevumu) 
• Reciprocal style (C) – atgriezeniskās saites stils (skolēni veic uzdevumu pāros, viens 

veic, otrs nodrošina atgriezenisko saiti) 
• Self-Check style (D) – paškontroles stils (skolēni novērtē savu darbu pēc izvirzītajiem 

kritērijiem) 
• Inclusion style (E) – iekļaujošais stils (skolotājs plāno, skolēns veic individuālu darbu); 
• Guided Discovery style (F) – sekojot atklājumiem stils (skolēni ar skolotāja atbalstu 

risina skolotāja izvirzīto problēmu); 
• Convergent Discovery style (G) – konverģentais atklājumu stils. 
• Divergent Production style (H) – atšķirīgās darbības stils (skolēni risina problēmas bez 

skolotāja atbalsta) 
• Convergent Discovery style (G) – konverģentais atklājumu stils 
• Divergent Production style (H) – atšķirīgās darbības stils (skolēni risina problēmas bez 

skolotāja atbalsta) 
• Individual Program (I) – individuālā programma (skolotājs nosaka saturu, skolēni veido 

programmu) 
• Learner-Initiated style (J) – skolēna inicētais stils (skolēni plāno savas programmas, 

skolotājs tikai konsultē) 
• Self-Teaching style (K) – pašmācības stils (skolēni uzņemas pilnu atbildību pār mācību 

procesu (Mosston, Ashworth  2002; Chatoupis, 2009). 
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2.tabula 
 

Spectrum stilu diapazons un pielietojums sporta nodarbībās (Doherty, 2003) 
 

Spectrum stils Mācību ieceres Piemērs 
1 2 3 

Command style (A)  Fiziski: Veic kūleni uz batuta 
komandu stils motoro prasmju apguve   
      
Practice style (B)  Fiziski: Strādā grupās pa četri 
 praktiskais stils Motoro prasmju attīstība veicot grmdes volejbolā. 
Reciprocal style (C)  Sociāli: Pāru darbs basketbolā, 

atgriezeniskās saites stils  
Darbs ar citiem grupas 

biedriem filmēšana 
  Kognitīvi:   
  Novērojums, analīze   
Self-Check style (D) Sociālā joma:  vieglatlētika 
paškontroles stils  Palīdzēt citiem novērtēt savu Mācību sasniegumu karte 
  veikumu   
Inclusion style (E)  Sociāli: Izmanto dažādu augstumu 
iekļaujošais stils Maksimāla iesaistīšanās.   un attālumu šķēršļus 

  
Palīdzēt citiem gūt 
panākumus   

Guided Discovery style 
(F)  Kognitīvās spējas: Skolēni izmēģina dažādas  
sekojot atklājumiem, stils  Atklājums sākuma pozīcijas  
    "ritenīša"veikšanai  

Divergent Production  Kognitīvās spējas:  
Pielietojot virkni 

aprīkojuma,  
style (H)  Neatkarīga domāšana izstrādāt jaunu sadarbības 
atšķirīgās darbības stils  Sociālā joma:  spēli 
  Uzticēšanās, grupu darbs   
Individual Program (I)  Kognitīvi: Veikt individuālu lēmuma  
individuālā programma Plānošana pieņemšanu par  

    dejas izpildi 
Learner-Initiated style 

(J)   Kognitīvi: 
Diskusija ar 

skolotāju/audzi- 
skolēna inicētais stils Atlase un pieteikums nātāju par pētniecības  

  Sociālajā jomā: tēmām 

  
Personiskā atbildība 
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2.tabulas turpinājums  
 

Spectrum stils Mācību ieceres Piemērs 
1 2 3 

Self-Teaching style (K)  Kognitīvi: Neliels pieteikums  
pašmācības stils  Izpratne fiziskajām  

  Sociālā joma:  aktivitātēm skolā 
  Neatkarība   
   

 
Konstantīna Chatoupis (Constantine Chatoupis) iepriekš minētajā pētījumā tika teikts, 

ka daži pētījumā par Spectrum teorijas mācīšanās stiliem iegūtie rezultāti nebija statistiski 
nozīmīgi. Piemēram, septiņi veiktie pētījumi 5. klases skolēniem par (A) – komandu stila un (C) 
– atgriezeniskās saites stila pielietojuma salīdzinājums loka šaušanā (Chatoupis, 2009).  

 
Vairākos pētījumos sporta zinātnē ir izmantots Spectrum stilu salīdzinājums. Kā, 

piemēram, 5. klašu skolēniem, (B) – praktiskā stila un (C) – atgriezeniskās saites stila, un (E) – 
iekļaujošā stila pielietojums precizitātes uzdevumos hokejā (Goldberger M., 1983, Goldberger 
M., Gerney P., Chamberlain J. 1982). (B) – praktiskā stila un (C) – atgriezeniskās saites stila 
pielietojums lakrosa uzmanības vingrinājumu izpildē (Goldberger M., 2006), kā arī, (B) – 
praktiskā stila un (E) – iekļaujošā stila pielietojums trīs fitnesa testu izpildē (Chatoupis, 2000). 

Nebūtiskas atšķirības tika konstatētas arī stilu pielietojumam atsevišķām vecuma 
grupām.  

Spectrum teorijas princips ir tas, ka lēmumi ir vienojošais elements šajā teorijā, kas 
savieno mācīšanās un mācīšanās pieredzi. Pielietojot kādus no minētajiem stiliem praksē, tiek 
veidoti pilnīgi atšķirīgi apstākļi skolotājam un skolēnam. Šī teorija ir balstīta uz pārliecību, ka 
visi mācīšanas stili, ja tos lieto atbilstoši, dažādos veidos veicina skolēnu attīstību. Neviens no 
minētajiem mācīšanas stiliem nav labākais un nav arī universāls (Mosston, 2002).  

Spectrum joprojām ir teorija, kas piedāvā vērtīgu ieguldījumu fiziskās izglītības 
mācīšanā. Tā sniedz konkrētu modeli, kā arī ar tās palīdzību tiek uzkrāti pētniecības rezultāti šajā 
jomā no paaudzes uz paaudzi. (Chatoupis, 2009). 

Pedagoģijas pētnieki uzsver, ka skolotāja darbība sevī iekļauj rūpīga mentora lomu. 
Attiecības starp skolēniem un skolotāju ietekmē gan skolēnu sociālo un emocionālo attīstību, gan 
arī skolēna adaptāciju skolas vidē. Piemēram, skolēns, kuram ir siltas un pozitīvas attiecības ar 
skolotāju, ir kognitīvāks un sociāli kompetentāks, un otrādi, sliktas skolotāja–skolēna attiecības 
ir priekšvēstnesis skolēna problemātiskai uzvedībai. Turklāt, skolēnu–skolotāju attiecību 
kvalitāte ir noteicoša skolēna sociālajā un akadēmiskajā izaugsmē (attīstībā) vēlākajos gados. 
Dažkārt skolēna–skolotāja attiecību kvalitāte ir vairāk noteicoša bērna uzvedībā, nekā bērna 
attiecības ar saviem vecākiem ( Martin,  Fabes, 2009). 

Pedagoģiskajā procesā pedagoga darbības stilam un pedagoģiskajai pieejai ir liela 
nozīme, tādēļ apakšnodaļā tika apskatīti un izanalizēti dažādi vadības stili un pedagoģiskās 
darbības modeļi. Literatūrā tika uzsvērts, ka tradicionāli izglītība (mācīšana un mācīšanās) 
balstās uz autoritārām attiecībām starp pedagogu un audzēkni. Šādas attiecības ieaudzina 
audzēknī nepilnvērtības izjūtu, liekot uztvert pedagogu kā pārāku. Eksperimentos grupā, kurā 
pedagogs pielietoja autoritatīvo vadības stilu, valdīja nevis vēlme sadarboties, bet gan naidīgums 
un individuālisms, un tieši sacensības izjauc harmoniskas attiecības klasē. Demokrātiskais stils 
balstās uz koleģiālu lēmumu pieņemšanu un plašu pilnvaru deliģēšanu. Atšķirībā no 
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autokrātiskā, demokrātiskais stils vairāk ir saistīts ar atlīdzināšanas (apbalvošanas) varu un 
iekšējo motivāciju.  

 Balstoties uz vairākiem autoriem, kuri ir pētījuši skolotāja vadības stilus, varam secināt, 
ka visoptimālākais būtu – demokrātiskais vadības stils, kas nodrošina augstu darba efektivitāti, 
īpaši pēc kvalitatīvajiem rādītājiem, un labvēlīgu psiholoģisko klimatu.  

Apakšnodaļā izpētītā informācija sniedz ieskatu par pedagoģiskās darbības modeļa 
skolēna fiziskās aktivitātes sekmēšanai saturā iekļaujamajiem komponentiem, kas ir zinātniski 
pierādīti veiktajos pētījumos. Šāda modeļa pamatā ir nepieciešams iekļaut kā noteicošo pedagoga 
darbības stilu – demokrātisko, pievēršot lielu uzmanību pozitīvai emocionālā fona veidošanai 
stundas laikā. Un noslēgumā varam teikt, ka katra skolotāja talanta pamatā ir prasme izvēlēties 
un pielietot visatbilstošākos vadības stilus, lai veidotu brīvas, radošas attiecības ar skolēnu un 
veicinātu skolēna personības vispusīgu attīstību.  

 
1.3. Pusaudžu un jauniešu raksturojums 

 
Lai izveidotos audzināšanai nepieciešamais pedagoģiskais kontakts ar audzēkņiem un 

lai atrastu pareizo pieeju dažādās situācijās, ir jāzina un pareizi jānovērtē personības attīstības 
īpatnības dažādos vecumos. Zināšanas un izpratne par šī vecuma posma īpatnībām būtiski 
atvieglo sporta skolotāja darbu, kā arī izstrādājot pedagoga darbības modeli, skolēna attīstības 
īpatnības šajā vecuma posmā ir noteicošās, jo katram vecumam ir savas raksturīgās īpatnības, ko 
nosaka fiziskās un psihiskās attīstības pakāpe.  

No šīs gadsimtu mijas pirmsākumiem, pusaudžu attīstības pētījumi, neskatoties uz 
daudzkārt pamatotu atzinumu par „dramatiskajiem” pusaudža gadiem, ir bijuši kā daļa pētījumu 
ar skaidru pētījuma organizēšanu, skaidru mērķi – aprakstīt, rast skaidrojumu, prognozējot un 
pētot problemātisku pusaudža gadu uzvedību. Pētījumos tiek bieži atgādināts, ka pusaudža gadi 
nav „normālo traucējumu” laiks, bet ir pierādījumi, ka pusaudžu periodā lielai daļai pusaudžu 
attīstība sociālajā, emocionālajā un uzvedības sfērā norisinās bez problēmām. Pēdējo desmitgažu 
laikā saskaņotā koncentrēšanās uz pusaudžu problemātiskās uzvedības pētījumiem ir 
atmaksājusies ar iegūtās informācijas bagātību. Zināšanas par netipisku attīstību pusaudža 
vecumposmā, mums sniedz izpratni par normālu pusaudža attīstību (Steinberg, Morris, 2001). 

 

1   → 10        11      →   14                  15  →19                           19 → 
Bērnība        agrīnie pusaudža gadi          vēlīnie pusaudža gadi         pieaugušais 

 
 

5. attēls. Vecuma posmi  
( Martin, Fabes, 2009) 

 
Ārzemju literatūrā ir sastopams vecuma posmu dalījums, no 11 līdz 19 gadu vecumam 

skolēni tiek dēvēti par pusaudžiem, bet šis vecuma posms smalkāk iedalās divos posmos – 
agrīnais un vēlīnais (5. attēls).  

Atšķirības starp agrīno pusaudža vecumposmu (11–14 g. v.) un vēlīno pusaudža 
vecumposmu (15–19 g. v.) ir svarīgas, jo tās demonstrē dažādus pārejas periodus. Agrīnā 
pusaudža perioda laikā notiek izmaiņas no bērnības uz pusaudža vecuma posmu, bet savukārt 
vēlākajā pusaudža vecumposmā – pārmaiņas no pusaudža uz pieaugušu cilvēku. Un šīm 
izmaiņām ir dažādi attīstības mērķi un uzdevumi (Martin., Fabes 2009). 
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Attīstības uzdevumu teorijā (Developmental Task Theory), Roberts Havinghurst, runā 
par sekojošu vecuma posmu iedalījumu: 

dzimšana – agrā bērnība – (no dzimšanas līdz 5 gadu vecumam); 
vidējā bērnība – (no 6 līdz 12 gadu vecumam); 
pusaudža vecums – (no 13 līdz 18 gadu vecumam). 
Havinghurst (1972) definē attīstības uzdevums, kas rodas mūsu dzīves laikā, un kas ved 

mūs uz laimi un panākumiem, bet var izraisīt arī sabiedrības nosodījumu un grūtības. Autors 
izdala trīs veidu attīstības uzdevumus:  

• uzdevumi, saistībā ar fizisko nobriešanu. Piemēram, mācīšanās pieņemami komunicēt 
ar pretējo dzimumu pusaudža gados; 

• uzdevumi, kas izriet no personības. Piemēram, tie, kas izriet no personības gatavības 
izpausties, apzināties personīgās vērtības, mērķus, piemēram, mācīšanās, nepieciešamo 
prasmju apgūšana; 

• uzdevumi, kas izriet no sabiedrības spiediena. 
Havinghurst (1972) uzsver šādus attīstības uzdevumus pusaudža vecumā (12–18 g. v.):  

• Apgūt jaunas, nobriedušas attiecības ar vienaudžiem abos dzimumos; 
• Iegūt izpratni par vīriešu un sieviešu sociālo lomu; 
• Apzināties un pieņemt savu fizisko ķermeni; 
• Iegūt emocionālo neatkarību no vecākiem un citiem pieaugušajiem; 
• Gatavošanās laulības un ģimenes dzīvei, iegūt izpratni ekonomikas jautājumos; 
• Apgūt uz estētiskām vērtībām balstītu uzvedību un savas turpmākās attīstības 

ideoloģiju; 
• Apgūt atbildīgu rīcību (Havinghurst, 1972). 
Psiholoģijā attīstības posmus pētījuši vairāki psihologi: Ē.Eriksons, Ļ.Vigotskis, 

D.Eļkoņins, A.Allons, Ž.Piažē u.c. Zinātniskajā literatūrā norādīts, ka nevar novilkt krasu robežu 
starp dažādiem vecumiem, ka šī robeža ir ļoti plūstoša un mainīga, atkarīga no daudziem 
individuālajiem un sociālajiem faktoriem.  

Minētie autori sniedz šādu attīstības posmu periodizāciju:  
• no dzimšanas līdz 3 gadiem – mazbērna vecums, jeb agrīnā bērnība (0–1 gads – zīdaiņa 
vecums); 
• no 3 līdz 6–7 gadiem – pirmsskolas vecums; 
• no 7 līdz 11 gadiem – jaunākais skolas vecums; 
• no 11 līdz 15 gadiem – pusaudža vecums; 
• no 15 līdz 18 gadiem – agrīnā jaunība (Jurgena, 2001). 
Pusaudžu periods veido pāreju no bērnības uz jauniešu periodu. Pusaudžu periods ir no 

11 līdz 15 (10–16) gadiem. Šī perioda īpašā nozīme ir saistāma ar bērna pubertāti un sociālo 
attīstību, kā arī ar identitātes vai pašvērtējuma nostiprināšanos. Šajā periodā izveidojas bērna 
personības pamatiezīmes un kvalitātes, kā arī atklājas visos iepriekšējos periodos izveidojušās 
ietekmes emocionālalajā, kognitīvajā, sociālajā sfērā. Ja pusaudža periodā cilvēks vēl neatrod 
savu patieso identitāti, viņam ir „lomu sajukums”, viņš turpina to meklēt pieaugušo periodā, ja tā 
nav, – var izpausties neirozes pazīmes, depresija vai agresija, infantilisms vai frustrācija 
(Suhomļinskis, 1975). Balstoties uz iepriekš minētajiem dažādajiem vecuma posmu 
sadalījumiem, turpmākajā darba gaitā apskatīsim pusaudžu vecuma posma attīstības īpatnības 
izdalot fiziskās, kognitīvās un uzvedības aspektus dažādās sociālās vidēs (skolā, ģimenē, un 
attiecībās ar vienaudžiem un vecākiem). 
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1.3.1. Fiziskais un psiholoģiskais raksturojums 

Fizisko un psihisko attīstību ietekmē gan endogenie, gan eksogēnie vaktori. Endogēno 
faktoru ietekme izpaužas kā organisma iekšējās konstitucionālās īpatnības un predispozīcija uz 
dažādām izpausmēm. Vide un dzīvesveids var ietekmēt organisma endogenos faktorus 
(Puškarevs, 2001, 14). Fiziskā, garīgā un sociālā veselība ir cieši saistītas un ietekmē viena otru. 
Fiziskās veselības traucējumi savukārt spēj nelabvēlīgi cilvēka emocionālo veselību (Vuorinens., 
Tūnala, 1999). 

Aplūkojot pusaudžu un jauniešu attīstību, sākumā pievērsīsimies fiziskajai attīstībai un 
fizioloģiskajiem procesiem.  

Bērnībā ķermenis meitenēm un zēniem ir praktiski vienāds, bet līdz ar pubertātes 
iestāšanos tas mainās. Pubertātes attīstība sākas daudz ātrāk, nekā parādās pirmās izmaiņas bērna 
ķermenī (Parra, 2005).  

Anatomiski fizioloģiskie procesi, kas pusaudža organismā norisinās šajā vecumā, ir tik 
cieši saistīti ar garīgo dzīvi un apziņas veidošanos, tik ievērojamā mērā tie atspoguļo nākamo 
cilvēku, ka fiziskā kultūra nebūt vairs nav ķermeņa un veselības kopšana. Tā skar tādas cilvēka 
personības sarežģītas sfēras, kā pašcieņa, morāla skaidrība, jūtu un attiecību cildenums, dzīves 
ideāls, morālie un estētiskie kritēriji, apkārtējās pasaules un sevis paša vērtējums (Valtners, 
2001).  

Pusaudžu attīstības sākumā var nereti novērot koordinācijas traucējumus, zūd kustību 
plastiskums un harmonija, viss krīt ārā no rokām. Pusaudzim ir pastiprināta prasība pēc skābekļa 
un barības, kā arī var konstatēt traucējumus sirdsdarbībā un asinsspiediena nevienmērīgumu. Tas 
ir saistīts ar dažādu organisma sistēmu nevienmērīgu attīstību (Vuorinens., Tūnala, 1999). 

Pusaudžu vecuma periodu sauc par pārejas periodu jeb pubertāti, kad sāk darboties 
dzimumsistēma. Līdz ar to krasi mainās organisma augšana un attīstība, iekšējās sekrēcijas 
dziedzeru darbība un augstākā neirālā darbība. To dēvē arī par „lūzuma” periodu cilvēka 
attīstībā. Tā kā šīs pārmaiņas ir ļoti izteiktas, tās jāzina un jāizprot cilvēkiem, kuriem ir saskare 
ar pusaudzi, – audzinātājiem, skolotājiem, vecākiem. Pusaudžu uzvedības īpatnības pamatā ir 
straujas fizioloģiskas pārmaiņas viņu organismā. Katrs cilvēks savā mūžā pārdzīvo vairākus 
vecuma periodus. Katrā no tiem fizioloģiskie procesi organismā ir atšķirīgi (Valtners, 2001). 
Atbilstoši fizioloģiskajiem procesiem mainās arī cilvēka izturēšanās, spējas un varēšana. Visiem 
pusaudžiem pārejas periods nav vienāds. Ir pusaudži, kam šis periods paiet samērā mierīgi.   

Pusaudža vecumā organismā notiek intensīvas un ļoti daudzveidīgas pārmaiņas. 
Augšana un attīstība ir ļoti strauja, tāpēc šo periodu mēdz iedalīt 3 fāzēs: 
1. fāze – pubertātes fāze, kas sākas otrās bērnības beigās un kam raksturīgs dzimumsistēmas 
darbības sākums, bet pārējās organisma funkcijas saglabājas otrās bērnības līmenī; 
2. fāze – īstā pubertātes fāze. Tā sākas pusaudža periodā, kad notiek intensīva dzimumorgānu 
augšana un funkcionāla pilnveidošanās, sekundāro dzimumpazīmju un dzimumtieksmes attīstība, 
ķermeņa augšana garumā un intensīva muskuļu masas augšana; 
3. fāze – postpubertātes fāze, kad beidzas pusaudža organisma pāreja uz pieauguša organisma 
darbības līmeni. Meitenes pusaudža vecumā aug un attīstās straujāk nekā zēni. 

Organisma intensīvā augšana šajā vecumā ir saistīta ar hormonālajām pārmaiņām – 
sākas ļoti intensīva daudzu iekšējās sekrēcijas dziedzeru darbība. 
Pusaudzim sirds palielinās 1,5–2 reizes, bet asinsvadi mainās lēnāk. Rezultātā var rasties 
traucējumi asinsrites sistēmā un audu, arī smadzeņu audu apgādē ar skābekli.  

Cilvēka attīstībā ir vairāki kritiskie periodi, kad organisms kļūst uzņēmīgs pret dažādām 
nelabvēlīgām ietekmēm. Šajā vecumā biežāk mēdz būt hronisko slimību uzliesmojumi, kā arī 
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biežāk saslimst no jauna. Pubertātes vecums ir kritiskais veselības periods, kad jāraugās, lai 
pusaudzim neattīstītos sirds un asinsvadu, nervu un psihiskās slimības (Valtners, 2001).  

Agrīnajā pusaudžu vecumposmā, attīstība notiek strauji un attīstības laikā norisinās 
dramatiskas izmaiņas pusaudža ārējā izskatā. Vēlīnajā posmā fiziskā attīstība palēninās. Nesen 
veikti pētījumi atklāja, ka svarīgākās izmaiņas vēlīnajā pusaudžu vecuma posmā notiek – 
smadzenēs. Fiziskās izmaiņas smadzeņu attīstībā vēlīnajā pusaudžu perioda laikā ietekmē 
skolēna uzvedību, kura asociējas ar „tīņa gadiem”. Sakarā ar to, ka zēniem un meitenēm dažādas 
smadzeņu daļas šajā vecuma posmā attīstās dažādi, ir izskaidrojama arī dzimumu dažādā 
uzvedība pusaudža gados, piemēram, meitenes ir emocionālākas un zēni var būt agresīvāki. Šajā 
vecuma posmā izmaiņas notiek pusaudža motivācijā, kad vairāk nekā citos vecuma posmos 
(bērnu vai pieaugušo), pusaudzis ir tendēts uz jaunas pieredzes apguvi un tieksmi uz adiktīvu 
uzvedību. Pusaudža vecumposma laikā pusaudzim ir jāpalielina sava personīgā pieredze un 
jāapgūst jaunas iemaņas. Tā ir nepieciešamā dzīves pieredze pirms kļūt neatkarīgam (Martin.,  
Fabes, 2009). 

Kā jau sākumā tika minēts, ka gan fiziskā, gan garīgā, gan sociālā veselība ir cieši 
saistītas un ietekmē viena otru, tad šajā darba sadaļā uzskatāmi tika atspoguļota fiziskās attīstības 
saikne ar pārējām attīstības jomām. Katrā no attīstības posmiem fizioloģiskie procesi organismā 
ir atšķirīgi. Atbilstoši tiem mainās arī cilvēka izturēšanās, spējas un varēšana, kas arī būtu 
jāievēro skolotājiem darbā ar pusaudžiem šajā sarežģītajā attīstības posmā sniedzot viņiem 
atbalstu un sapratni. 

Runājot par pusaudža vecuma posmu, lai izprastu pusaudža rīcību tajā vai citā dzīves 
situācijā, ir jāapskata viņa domāšana un uztvere.  

Pusaudžu uztvere kļūst plānveidīgāka, tīšāka un daudzpusīgāka. Pusaudzis spēj veikt 
ievērojamu analīzi un sintēzi, taču labāk tas veicas pedagoga vadībā. Pusaudžu abstraktā 
domāšana turpina attīstīties. Pusaudži joprojām labāk uztver to, ko var iztēloties. Parādās 
domāšanas kritiskums.  

A. Vorobjovs raksta, ka vecuma posms no 6/7–16 gadiem ir aktivitātes integrācijas un 
selekcijas periods personības saturā. Tas ir intensīvākais periods personības motivācijas sfēras 
vienotas arhitektūras satura veidošanai. Nosacīti šajā laikmetā var izdalīt divus periodus – 
motivētu vajadzību sfēras un aktivitātes satura integrācijas un selekcijas periodus (Vorobjovs, 
2002). 

Pusaudžu vecumā domāšana pamazām sasniedz pieaugušajam raksturīgo spriešanas 
veidošanas līmeni. Domāšana pakāpeniski pakļaujas loģiski saistošiem secināšanas likumiem 
(Vuorinens, Tūnala, 1999).  

Emancipācijas tieksmes ir būtiskākā pusaudža psihiskā īpatnība. Emancipācija nozīmē, 
ka pusaudzis vēlas lai viņu vairs neuztver kā bērnu. Emancipācija ir saistīta ar negatīvismu, 
opozīcijas tendenci. Pašapliecināšanās ir vēl viens nozīmīgs pusaudžu psihiskās attīstības perioda 
jaunveidojums. Tas ir saistīts ar nozīmīgo identificēšanās procesu. Pusaudži aktīvi meklē savu 
ES un savu sociālo lomu. Neskaidrība par sevi un savu vietu dzīvē vēl vairāk pastiprina nemieru. 
Ja pusaudzi pavada nemiers, trauksmainība un neskaidrība par savu vietu dzīvē un starp 
cilvēkiem sabiedrībā, viņš var meklēt, ar ko identificēties. Identificēšanās saistīta ar izteikto 
pusaudža vajadzību pašapliecināties. Jo mazāk bērns ir guvis no apkārtējiem sava nozīmīguma 
apstiprinājumam iepriekš, jo izteiktāks un uzkrītošāk viņš var prasīt sava nozīmīguma 
apstiprinājumu pusaudža vecumā.  

Pusaudžiem ir novērots paaugstināts pašnovērtējums, ko var uzskatīt par kompensācijas 
reakciju un arī par zināma veida infantilismu, jo bērns negrib redzēt to, kas ir traumējoši 
psihiskajai labsajūtai (Suhomļinskis, 1975).  

Tipiskākie emocionālās reaģēšanas veidi pubertātē pēc H. Remšmidta :  
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1. Emocionālā nepastāvība. Emocionālajā un kognitīvajā sfērā saglabājas zināma 
nedrošība uzvedības formu izvēlē. Notiek sadursme starp uzvedības veidu, ko diktē pieaugušā 
neatkarības un patstāvības sasniegšana un pretī tai – stingri reglamentēta uzvedība un reaģēšanas 
veids, ko sagaida apkārtējie. Tas izraisa impulsīvas un grūti paredzamas uzvedības reakcijas. 

2. Uzbrukums un atkāpšanās. Pubertātei raksturīgas abas reakcijas. Agresīvas reakcijas 
parādās kā neapmierinātība ar pastāvošo kārtību, kā protests sociālās apkārtnes rakstītajiem un 
nerakstītajiem likumiem. Atkāpšanās reaģēšanas veidam arī var būt protestējošs raksturs, kad 
rodas vēlēšanās izslēgt sevi no pieaugušo pasaules. Bieži tam pavadonis ir vilšanās sapņos un 
ideālos, izjūta, kad esi vientuļš un nesaprasts. 

3. Idealizēšana. Pārmaiņas domāšanā sekmē ideālu veidošanos apziņā. Ideālisms, 
reizēm ar ideoloģisku nokrāsu, ir raksturīga personības nobriešanas stadija (Valtners, 2001). 

Pedagogam strādājot ar skolēnu ir jārēķinās ar bērna augstākās neirālās darbības tipu. No šī tipa 
zināmā mērā ir atkarīga bērna uzvedība, izturēšanās un spēja pārvarēt grūtības, spēja satikt ar 
vienaudžiem, pakļauties disciplīnai. Augstākās neirālās darbības tips ir atkarīgs no 
pamatprocesiem galvas smadzeņu pusložu garozā – no uzbudinājuma un kavēšanas. Tiek izšķirti 
četri augstākās neirālās darbības tipi bērniem: 

Pirmais, jeb centrālais – atbilst stiprajam, līdzsvarotajam, kustīgajam jeb dzīvajam 
tipam vai pēc temperamenta – sangviniķim. Šiem bērniem ir laba uzvedība, pakļaujas 
audzināšanai. Sportā labi apgūst kustību tehniku, viegli veic sarežģītus uzdevumus. 

Otrais jeb garozas tips – atbilst stiprajam, līdzsvarotajam, mazkustīgajam jeb 
mierīgajam, vai pēc temperamenta – flegmatiķim. Šā tipa bērni labi kontrolē savas emocijas un 
iedzimtās reakcijas. Abstraktā domāšana ir pārsvarā pār emocijām. Tādi bērni prot labi visu 
aprēķināt. Viņi viegli pakļaujas skolas kārtībai un tiem ir laba uzvedība.  

Trešais, jeb zemgarozas tips – atbilst stiprajam, nelīdzsvarotajam jeb uzbudināmajam 
tipam vai pēc temperamenta – holeriķim. Šo bērnu audzināšanā ir grūtības, viņiem aktīvi ir 
jātrenē kavēšana. Viņiem grūti valdīt emocijas. Uzvedība un uzcītība bieži vien ir neapmierinoša, 
uzdevumu izpildē viņi mēdz būt aizrautīgi, tomēr, rodoties jaunām interesēm, viņi var pilnībā 
pamest iepriekš aizsākto. 

Ceturtais jeb hipodinamiskais tips – atbilst vājā tipa cilvēkam, vai pēc temperamenta – 
melanholiķim. Šiem bērniem ir samazināta koncentrēšanās spēja, viņus vairāk ietekmē blakus 
kairinātāji. Runa šim bērnam ir palēnināta, klusa, vārdu krājums – nabadzīgs. Šā tipa bērniem ir 
nepieciešama īpaši uzmanīga un iejūtīga pieeja. Sporta nodarbībās šiem bērniem attieksme pret 
jaunu kustību iemaņu apguvi bieži vien ir vienaldzīga, viņos nerodas interese apgūt sarežģītas 
kustības. Neparastas situācijas viņos rada pārmērīgi lielu kavēšanu, proti – gaidītās vētrainās 
reakcijas vietā bērns kļūst kā sastindzis. Šā tipa bērni ātri nogurst. Hipodinamiskā tipa bērni 
salīdzinoši grūti pārdzīvo skolas gaitu sākumu. Augstākās neirālās darbības tips ir iedzimts, taču 
audzināšanas rezultātā tas nedaudz mainās (Valtners, 2001). 

16–18 gadu vecuma fiziskās un psiholoģiskās īpatnības pētījuši un analizējuši daudzi 
psihologi un pedagogi: E. Šprangers, Ē. Eriksons, Ļ. Vīgodskis, I. Kons, J. Students u.c. 
Literatūrā sastopams ļoti atšķirīgs iedalījums, kurā ietilpst šie dzīves gadi, un arī pati cilvēka 
atrašanās šai posmā nosaukta dažādi – „jaunieši”, „agrīnā jaunība”, „vecākie pusaudži”. 

Viens no svarīgākajiem aspektiem šajā vecumposmā ir pašaktualizācijas tieksme, kuras 
veicināšanā liela nozīme ir pedagoga spējai aktivizēt audzēkņos iekšējos pozitīvos resursus 
konkrētā brīža prioritāro mērķu sasniegšanai.  

Pauls Jurevičs rakstīja, ka: „Ir populārs uzskats, kas izteicas jaunības laikmeta 
cildināšanā: tas esot bezbēdības, pacilātu cerību, spilgtu pārdzīvojumu un līdz ar to arī dzīves 
pilnības un laimes izjūtu vis bagātākais periods cilvēka dzīvē. Mazāk populārs ir uzskats, ka 
jaunība, būdama iezīmēta ar lielu jūtīgumu un spēcīgām dziņām un impulsiem, ir ārkārtīgi 
kritisks, mokošu meklējumu, īsu, spilgtu prieku un sajūsmu, bet allaž arī tiem sekojošu tik pat 
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spilgtu ciešanu, bieži pat izmisuma pilns laikmets, bagāts ar iekšējiem un ārējiem konfliktiem, ar 
daudzkārtīgu maldīšanos un vilšanos, jo atkarīgs no trūcīgās pieredzes un bieži ir pakļauts 
sekošanai šķitumiem, kas vēlāk izrādās maldi” (Jurevičs, 1955). 

Minētā vecumposma specifika ir arī tāda, ka jaunietis/pusaudzis ideālajā plānā iziet ne 
tikai ārpus aktuālās, konkrētās situācijas ietvariem, bet arī ārpus savas materiālās un sabiedriskās 
vides, sāk pārdzīvot un apzināties sevi kā pasaules pilsoni (Jurgena, 2002).  

Šajā attīstības periodā būtiskākais psihes process ir patības jeb identitātes meklēšana vai 
atrašana.  

Jauniešu vecums vēl ir saistīts ar dzimuma identitātes izvēli. Pie pašvērtējuma, 
identitātes atrašanas pieskaitāma arī profesijas izvēle (Svence, 1999). Spāņu autoru darbos ir 
teikts, ka 15–18 gadu vecumā ir kāda konkrēta sporta veida izvēles „zelta laiks”. Šajā vecumā 
notiek intensīva mācību vielas apgūšana, rodas milzīga interese un motivācija veikt fiziskas 
aktivitātes (Feito Blanco., Perez Pueyo., Casanova Vega., Vega Cabo., 2008).  

Kā jau iepriekš minēts, pusaudžu vecums ir periods ar ievērojamu spriedzi. Kaut arī 
liela daļa stresa ir minimāla pateicoties apkārtējo atbalstam un izturībai lēmumu pieņemšanā un 
plānošanā, tomēr ir reizes, kad jaunieši nonāk grūtā situācijā. Cīņa ar stresu ir saistīta ar dažādu 
kompetenci, piemēram, organizatoriskās un pielāgošanās spējas, cilvēciskās attiecības, problēmu 
risināšanu un pašapziņu (Amundson, Borgen 2000).  

ASV un citās attīstītās valstīs pusaudžu vecums nereti ilgst 10 un vairāk gadus. Bieži 
vien ir grūti noteikt, kad tas sākas un kad beidzas. Kā var noteikt, kad pusaudzis patiešām ir 
kļuvis pieaudzis? Iespējams, ka vis labāk izmantot tādu pieauguša cilvēka pazīmi, kā 
emocionālais briedums (Крайг, Бокум , 2011).  

Cilvēka attīstība turpinās visu dzīvi. Domāšanas izmaiņas un pieaugušu cilvēku 
uzvedība daudz mazāk ir atkarīga no hronoloģiskā vecuma vai no specifiskām bioloģiskām 
izmaiņām, bet vairāk no personīgi sociālām un kultūras iespaidiem vai notikumiem. Lai arī 
pieaugušajiem neeksistē fiziskās attīstības etapi, salīdzinājumā ar dzimumbrieduma periodu, un 
nav arī precīzu kognitīvo stadiju, viņiem eksistē kultūrā noteiktie sociālie raksturojumi, tādi kā 
lomas un savstarpējās attiecības, kuri ir kā daļa no ģimenes un profesijas izvēles cikliem. Sociālā 
un emocionālā attīstība sasaucas ar pakāpeniskajām fiziskajām izmaiņām (Крайг, Бокум, 2011). 
Pusaudža kognitīvajā un psiholoģiskajā attīstībā norisinās lielas un straujas pārmaiņas un bieži 
šīs pārmaiņas pavada negatīvisms un sabiedrībā nosodīta uzvedība no pusaudža puses. Šajā 
posmā skolotāju darbībai ir īpaša nozīme un liela nozīme ir pedagoga spējai aktivizēt audzēkņos 
iekšējos pozitīvos resursus konkrētā brīža prioritāro mērķu sasniegšanai.  

 
1.3.2. Attiecības ar vienaudžiem, vecākiem un skolotājiem 

 

Bieži bērna vai pusaudža agresīvā izturēšanās var būt fiziskās veselības problēmu 
izpausme, un pedagogam ir jābūt tik kompetentam, lai to ievērotu un prastu rīkoties lai novērstu 
konfliktus (Vorobjovs, 2002).  

Ir pusaudži, kuriem šis vecuma posms ir ļoti „vētrains” – ar konfliktiem ģimenē un 
skolā, tāpēc bieži jādzird, ka pusaudži sagādā lielus pārdzīvojumus vecākiem un skolotājiem 
(Valtners, 2001).  

Pusaudzis ir tipisks skolēns, kuru lielākoties nodarbina rūpes par savstarpējām 
attiecībām kolektīvā. Šis vecums ir tilts starp bērnību un jaunību, jo psihiskā un fizioloģiskā 
attīstība notiek ļoti strauji, bet sociālā brieduma pakāpe ir vēl zema, pusaudzis pieaugušā stāvokli 
sabiedrībā vēl nav ieņēmis (Jurgena, 2001). Pusaudžu vecumā veidojas savdabīgas zēnu un 
meiteņu attiecības. Pusaudžu vecumā ir novērojama tieksme diferencēties. Zēni un meitenes ne 
tikai grupējas atsevišķi, bet viņu attiecībās vērojams zināms antagonisms, proti, neapmierinātība 
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ar pretējo dzimumu un tieksme ķircināt. Vecākajos pusaudžu gados meitenes, būdamas vairāk 
attīstītas, pret sava vecuma zēniem izturas ar pārākumu (Suhomļinskis, 1975). 

Pusaudža gados, ir lietderīgi sākt izveidot savu identitāti atsevišķi no saviem vecākiem. 
Dažreiz to ir viegli izdarīt pavisam nedaudz pieliekot pūles visām iesaistītajām pusēm. Tomēŗ, 
dažās ģimenēs var rasties konflikti, kas izpaužas pusaudža uzvedībā. Par iemeslu tam var būt 
pretošanās vecāku prasībām ievērot kādus noteikumus un vecāku vajadzībām, lai saglabātu 
kontroli pār pusaudzi.  Pusaudža vecumā liela nozīme ir savas identitātes mekl.ēkumiem. 
Pusaudzis, aizejot no vecākiem, draugu vai kolēgu grupas, bieži meklē savu identitāti, kas kļūst 
par pusaudža psiholoģiskās izaugsmes pārbaudījumu.  

Sākoties pusaudža gadiem, vienaudžu grupa parasti sastāv no bezromantiskas 
draudzības, bieži vien pusaudži apvienojas bandās, vai klubos. Vienaudžu grupas locekļi bieži 
mēģina uzvesties un ģērbties līdzīgi, grupai ir savi slepeni kodi vai rituāli. Vēlākos gados 
pusaudža vecumā (14 līdz 16 gadiem) un vēlāk vienaudžu grupas paplašinās, veidojas 
romantiska draudzība. Pusaudžiem, kuriem nav iespējas iegūt šādu pieredzi, var būt grūtības 
intīmajās attiecībās pieaugušo vecumā (Mannheim, 2011). 

Pusaudžiem ir saasināta taisnīguma izjūta. Pretrunas starp vecāku, skolotāju un citu 
pieaugušo vārdiem un darbiem var radīt attieksmes maiņu pret attiecīgo cilvēku un viņa 
autoritātes zaudējumu. (Suhomļinskis, 1975) 

 Strādājot ar pusaudžiem, ir jārespektē viņu kustīgums un lielā aktivitāte, jācenšas 
lietderīgi ievirzīt viņu enerģiju. Pusaudzis nav noskaņots pret pieaugušajiem vispār, bet tikai ir 
jūtīgāks pret aizvainojumiem, sevišķi meitenes. Novērojumi rāda, ka jaunākie pusaudži ir 
atsaucīgāki dažādos sabiedriskos pasākumos. Vecākie pusaudži kļūst pasīvāki. 

 Ļoti labi, ja pusaudzim ir kāda aizraušanās arī ārpus skolas mācībām, piemēram, 
nodarbošanās ar sportu, tehniku, mūziku, dejām. Tā ir iespēja lietderīgi izmantot savu brīvo laiku 
un enerģijas pārpalikumu. (Jurgena, 2001). 

Kaut gan negatīvisms starp pusaudžiem un vecākiem pubertātes laikā var pieaugt, tomēr 
pozitīvā ietekme un emocionālā tuvība visticamāk paliks nemainīga (Steinberg, Morris, 2001).  

Ņemot vērā pusaudžu saasināto uztveri un attieksmi pret apkārtējiem, pusaudžiem nereti 
rodas mīti par apkārtējo attieksmi pret viņiem. Lūk, daži no mītiem: 

Pirmais mīts izpaužas apstāklī, ka pusaudzis uzskata, ka ir kā „uz skatuves” ar citu 
patstāvīgu uzmanību un ir nepārtrauktā uzmanības centrā ar savu parādīšanos un uzvedību. Šis 
mīts izriet no fakta, ka pusaudži pavada daudz laika domājot un vērojot sevi, un tas ir tikai 
dabiski, ka pieņem, ka arī citi par viņu domā un vēro. Patiesībā tas ir tāpēc, ka „visi citi” (parasti 
vienaudži) ir pārāk aizņemti ar savu personību.  

Vēl viens pusaudža mīts ir, ka viņš ir neiznīcināms. Šī pārliecība iekļauj domu par to, ka 
„tas nekad notiks ar mani, bet tikai ar citiem”. Šajā ziņā, „tas” var notikt kā negaidīta 
grūtniecības iestāšanās vai saslimšana ar seksuāli transmisīvajām slimībām. Kā arī ceļu 
satiksmes negadījuma izraisīšana, braucot alkohola vai narkotisko vielu reibumā.  

Vecākiem jābūt gataviem un jāpazīst konfliktu draudus, kas var attīstīties vecākiem un 
pusaudžiem. 

Pēdējās desmitgadēs, veicot pētījumus, lai novērtētu pusaudžu pubertātes periodu, ir 
iegūti sasniegumi metodiskajos paņēmienos šīs problēmas pētīšanā. Liela daļa šo pētījumu ir 
vērsta, lai izpētītu kā pubertāte ietekmē pusaudžu attiecības ar vecākiem. Pētījumi liecina, ka, ja 
pusaudžiem ģimenē dod vairāk autonomijas un vairāk ietekmes ģimenes lēmumu pieņemšanā, 
tas noved pie vienlīdzīgākām attiecībām ar vienaudžiem un viņu vecākiem. Ir pierādījumi, ka 
pubertātes laikā sākas konflikti starp pusaudžiem un viņu vecākiem. Kādreiz bija uzskats, ka šis 
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konflikts izzūd līdz ar pubertātes beigām, tomēr tagad ir saprotams, ka tas var padziļināties arī 
vēlākā pusaudžu vecumā (Laursen, Coy, Collins, 1998). 

Skolēnu vecuma posma psiholoģiskās un fizioloģiskās īpatnības ir ļoti būtiskas 
pedagoga darbā, un sporta skolotājam, strādājot ar šī vecumposma skolēniem, tas ir jāievēro. 
Informācija šajā jautājumā atvieglo skolotāja komunikāciju ar skolēnu un būtiski var iespaidot 
mijiedarbību. Ņemot vērā nodaļā analizēto šī vecuma posma skolēnu uzvedību un īpatnības, 
darbs ar pusaudžiem no pedagoga prasa lielu pacietību, toleranci un empātiju. Arī skolēnu izjūtu 
un psiholoģisko procesu gamma nav mazāka – no dzīves pilnības un laimes izjūtām līdz 
ciešanām, un bieži pat izmisumam. Ņemot vērā tos psihiskos un fizioloģiskos procesus, kas 
norisinās pusaudzī, un arī jaunietī, sākot ar pubertātes pārmaiņām un sociālo attīstību un beidzot 
ar identitātes vai pašvērtējuma nostiprināšanos, kontaktu ar pusaudzi atrast nav viegli, bet 
pedagogam ir jāatceras, ka šis laiks ir arī savu ideālu meklēšanas laiks, un skolēns izraugās kādu, 
kam vēlētos līdzināties. Skolotājam vienmēr būs tā iespēja demonstrēt savu pozitīvo piemēru, lai 
pusaudzim būtu vēlēšanās tam sekot.  

Skola ir vieta, kur bērni un jaunieši apgūst ne tikai noteiktas zināšanas, bet arī šīs tik 
nepieciešamās sociālās un komunikatīvās prasmes (sadarbība, radoša domāšana, projektu vadība, 
tolerance, vairākas svešvalodas u.c.). Tas maina prasības pedagogu pašu zināšanām, prasmēm un 
kompetencēm. Skolotāja personībā sevišķa nozīme ir pašsavaldībai, spējai vadīt, spējai apvaldīt 
savas jūtas, noskaņojumu, pārdzīvojumus, temperamentu, pieņemt pusaudzi tādu kāds viņš ir.  

Ņemot vērā apskatītās pusaudžu fiziskās, kognitīvās un uzvedības īpatnības, pieaugušie 
(vecāki, skolotāji) var būt par lielisku atbalstu un pozitīvas attīstības veicinātāju pusaudžiem, 
izprotot viņu vecuma īpatnības, nepieciešamības un dzīves uztveri, aktivizējot audzēkņos 
iekšējos pozitīvos resursus prioritāro mērķu sasniegšanai, sekmējot interesi un motivāciju veikt 
fiziskas aktivitātes, kas lietderīgi piepildīs skolēna brīvo laiku, dodot vairāk autonomijas un 
vairāk ietekmes ģimenes lēmumu pieņemšanā, tādejādi veidojot stingru pamatu pusaudžu 
atbalstam pārejas periodā. Ņemot vērā nodaļā apskatīto zinātnisko literatūru, varam teikt, ka 
skolotājam ir svarīga loma fiziskās aktivitātes paraduma izveidē skolēniem. Pedagoģiskā 
mijiedarbība ir atkarīga no skolotāja pielietotā darbības stila un skolotāja spējām, zināšanām 
pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanā ar skolēniem un no skolotāja spējas radīt un uzturēt 
pozitīvu emocionālo fonu nodarbību laikā. Skolēnu fizikās aktivitātes paraduma veidošanās 
procesā jāņem vērā tādi svarīgi faktori, kā fizisko aktivitāšu veikšanas biežums, interese par 
fiziskajām aktivitātēm un emocionālais fons veicot fiziskās aktivitātes. Tādejādi, darba 
turpinājumā izstrādājot pedagoģiskās mijiedarbības modeli un testu skolēna fiziskās aktivitātes 
paraduma noteikšanai, tiks ievēroti iepriekš minētie faktori.  

 
1.4. Testa konstruēšana fiziskās aktivitātes paraduma noteikšanai 

 
1.4.1. Tests, testa īpašības  

Vārds „tests” ir viens no psihometrijas pamatterminiem. Vārds „tests” ir aizgūts no 
angļu valodas. Tulkojumā tas nozīmē – pārbaude. Psihometrijas teorijā šo vārdu izmanto tieši 
tādā nozīmē, saistot to ar noteiktu procedūru, nevis ar noteiktu psiholoģiskās izpētes 
stimulmateriālu jeb jautājumu kopu. Malgožatas Raščevskas grāmatā varam sastapt Kronbaha 
formulējumu, kas ir tests: „tests ir sistematizēta procedūra divu vai vairāku cilvēku uzvedības 
salīdzināšanai” (Cronbach, 1960, p. 21) un turpina: „...stantartizēts tests ir tāda pārbaude, kurā 
procedūra, instruments un punktu skaitīšana ir noteikta tādā veidā, ka tieši tāda pati pārbaude 
varētu tikt veikta citā laikā un vietā (p. 22).” Tiek uzsvērta noteikta sistematizēta procedūra, kas 
nodrošina lietotājiem iespēju iegūt līdzīgus rezultātus līdzīgos apstākļos. Šīs pārbaudes 
neatņemama sastāvdaļa ir instruments, kas ir tiešs attiecīgās pazīmes mērītājs, piemēram, 
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jautājumu kopa, kas izzina respondenta attieksmes pret kaut ko, vai noskaidro viņa zināšanas par 
kaut ko, vai mēra personības iezīmes. Instrumenta apzīmēšanai tiek lietoti vairāki nosaukumi.  

• Test –, piemēram, kognitīvo spēju tests vai tematiskais apercepcijas tests. 
• Inventary – latviešu valodā tulko, kā inventārs, bet praksē biežāk to tulko kā aptauja 

vai tests.  
• Scale – latviešu valodā tulko kā skala vai skalas. 
• Questionnaire – latviešu valodā tulko kā aptauja.  
• Survey – latviešu valodā – pārskats, bet praksē lietotais tulkojums – aptauja. 
• Battery – latviešu valodā – baterija. Praksē lietotais tulkojums – testu kopa.  
• Checklist – tulkojums latviešu valodā – pārbaudes saraksts, bet praksē biežāk 

lietojamais tulkojums – aptauja. 
• Assisment system – latviešu valodā – novērtējuma sistēma. 

Ne vienmēr ir iespējams loģiski izskaidrot, kāpēc tiek lietots viens vai otrs termins instrumenta 
nosaukumā. Prakse liecina, ka angļu vārdus „test” un „battery” visbiežāk lieto intelekta un 
sasniegumu mērījumu instrumentu nosaukumos, savukārt vārdu „inventory”  – personības 
mērījumu instrumentos, bet „scale” vienādi bieži lieto gan intelekta, gan arī personības testu 
nosaukumos. 

Svarīgs ir jautājums par vispārinošo kategoriju, ko mēra testi – uzvedību, pazīmi vai 
kādu funkciju. Anastasi un Urbina biežāk lieto terminu „uzvedība”. Savukārt citi psihometristi 
uzskata, ka testi mēra vai nu kādu pazīmi, vai funkciju un nelieto terminu „uzvedība”. 
Biheiviorisma tradīciju turpinātāji biežāk lieto terminu „uzvedība”, lai raksturotu ārēji 
novērojamas parādības. Testa definīcijas prasībām atbilst mērījuma instrumenti – testi, kam 
piemīt 6 būtiskas īpašības: 
tests mēra noteiktu pazīmi; 

• tests mēra noteiktu un ierobežotu indivīdu populāciju; 
• tests ir standartizēts pazīmes mērītājs; 
• tests ir ticams; 
• tests ir valīds; 
• tests ir objektīvs mērītājs (Raščevska, 2005).  
• Citos literatūras avotos minēts, ka tests ir standartizēts uzdevums, pēc kura izpildes 

rezultāta novērtē cilvēka spējas, iemaņas, prasmes vai zināšanas kādā jomā (Dravnieks, Popovs, 
1997). Pasaulē testu metode tiek plaši lietota dažādos zinātniskajos pētījumos. 
 Testiem ir vairākas priekšrocības:  

• pārbaudes īslaicība;  
• standartizētība;  
• iespēja testēšanas rezultātus izteikt skaitliskā formā;  
• ērts paņēmiens, jo nav nepieciešama sarežģīta tehniskā aparatūra (Albrehta, 1998).  

Klasiskā testu konstruēšanas teorija balstās uz pieņēmumiem, ka testa pārbaude sastāv 
no pārbaužu veidiem. Katras pārbaudes veids ir viens mērījums, lai izmērītu pētāmo parādību 
(piemēram, ekstraversija, abstraktās spriešanas spējas u.c.). Katra testa pārbaude ir paredzēta, lai 
iegūtu atšķirīgus rezultātus, jo katra testējamā persona nav pilnīgi objektīva, un personas 
psiholoģiskās īpašības un gadījuma kļūdas var ietekmēt atbildes. Personības testēšanas jomas ir 
attīstījušās drīzāk no individuālo atšķirību psiholoģijas, nevis attīstoties klīniskajai psiholoģijai 
un psihoterapijas praksei. Testējot netiek aprakstīti procesi, kuri norisinās indivīdā, bet tiek 
sniegts skaidrojums par procesiem, kuri norisinās starp cilvēkiem. Visu mūsdienu personības 
testu pamatā ir personības īpašību teorija, kuras lielākā daļa tika attīstīta empīriski un izmantojot 
faktoru analīzi (Copyright Psychometrics, 2006). 
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Psiholoģijā tests var būt pamatoti atzīts par labu, ja to var raksturot kā testu ar ticamu, 
valīdu un diskriminējošu testa skalu, tam ir augsta precizitāte un tas ir piemērots noteiktās 
pazīmes mērīšanai, un tas ir pielāgots pielietojumam konkrētā kultūrvidē.    

Skalu veidi:  
• Nominālā skala. Vieglai subjektu klasifikācijai (sieviete, vīrietis). 
• Kārtas skala. Šajā skala subjektus ranžē pēc antropometriskajiem rādītājiem (augums, 

svars). Tā ir skaidri izteikta jo starpība starp mērījumiem netiek noteikta. 
•  Intervālā skala. Šai skalai tiek ņemtas vērā atšķirības starp mērījumiem un starpība 

starp skalas intervāliem ir vienāda. Vienādie skalas intervāli var būt lineāri 
transformēti, tādejādi ļaujot transformēt vērtības kopējā skalā un salīdzināt savā starpā. 

• Attiecību skala. Attiecību skalām ir papildus nozīmīgs - 0 punkts.  
Šo četru skalu veidu pārbaude skaidri parāda, ka ideālā gadījumā psiholoģisko testu 

konstruētājiem ir nepieciešams izveidot testa mainīgo lielumu attiecību skalu. Brown (Brown) 
norāda, ka vairāku psihometrisko testu rezultāti, kuri iegūti izmantojot intervālo skalu ir vairāk 
noderīgi tālākajai analīzei (Kline, 1986). 

 
1.4.2. Testa ticamības un validitātes  veidi 

 
Ja testa pantu analīze nodrošina pazīmei atbilstošu mērījuma vienību atlasi, jo katrs 

pants pārstāv tikai daļu no pazīmes, tad psiholoģisko pazīmi parasti nav iespējams ar vienu 
visaptverošu mērījumu, tad skalu analīzes mērķis ir pārliecināties, vai testu skala patiešām mēra 
noteikto pazīmi, pie tam ticamā veidā. Tad skalu analīzes rezultātā ir jāatbild uz diviem 
būtiskiem jautājumiem: 

1. Vai tests mēra to pazīmi, kam tas ir radīts? – tas ir jautājums par testa validitāti 
2. Vai testa mērījums ir ticams? – tas ir jautājums par testa ticamību (Raščevska, 2005). 
Ticamība kā psihometrijas zinātnes būtiska kategorija raksturo mērījuma stabilitāti. 

Psiholoģisko testu mērījumu stabilitāte parasti ir augstāka nekā reakcijas laikam. 
Izšķir divu veidu ticamības rādītājus, kas raksturo testa mērījumu stabilitāti laikā – 

retesta ticamība jeb atkārtotas testēšanas ticamība un paralēlo jeb alternatīvo formu ticamība. 
Testa konstruētājs var brīvi izvēlēties, kuru no ticamības veidiem noteikt, un paralēlo formu 
ticamību var noteikt tikai tad, ja konstruējot testu vai adaptējot to vienlaikus ir tikusi adaptēta vai 
konstruēta tā paralēlā forma (Raščevska, 2005). 

Retestā tiek salīdzināti divi testu rezultāti, kuri iegūti vienai subjektu grupai (Kline, 
1986). No testa rezultātu interpretētāju viedokļa, retesta ticamība ir vis būtiskākā. Lai noteiktu 
retesta ticamību izmanto Pirsona momenta korelācijas koeficentu, ko aprēķina starp vienas un tās 
pašas izlases diviem testa mērījumiem x un y, kas ir attālināti viens no otra laikā, (ne mazāk kā 
vienu nedēļu un ne vairāk kā dažus mēnešus). Retesta ticamību uzskata par augstu, ja tā ir lielāka 
par 0,8 un mazāka par 1 (Raščevska, 2005). Retesta rezultātu zemākā pieļaujamā vērtība ir 0,7. 
Literatūrs avotos teikts, ka testa rezultāts zem šīs vērtības, nav apmierinošs, lai testu pielietotu, jo 
standartkļūda ir ļoti liela un rezultātu interpretācija ir apšaubāma. Retesta rezultāti ir viegli 
apstrādājami, bet ir jāņem vērā laika intervāls starp testēšanas reizēm (Kline, 1986). Ja testam ir 
augsta ticamība, tas nozīmē, ka mērījumi, kas veikti ar šo testu, ir stabili laikā, t.i., gandrīz 
nemainīgi. 

Ticamība, kas raksturo skalas iekšējo saskaņotību.  
Iekšējās saskaņotības noteikšanai Kronbahs kopā ar kolēģiem ierosināja lietot alfas 

koeficentu (angļu val. – coefficient alpha or Cronbah’s alpha).  
Pēc savas būtības alfas koeficents raksturo visu iespējamo testa daļu (pēc Spīrmena- 

Brauna formulas) kombināciju vidējo ticamību. Iekšējās saskaņotības ticamību pēc Kronbaha 
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pieejas var interpretēt kā visu pantu atbilžu saskaņotības rādītāju. Alfas koeficents var būt 
robežās no 0 līdz 1.  

Testa validitāte parāda, ko tests mēra un cik labi tas to mēra. Parasti testa nosaukums 
norāda, kādu pazīmi tests mēra, tomēr tas jāpierāda ar noteiktām zinātniskajām metodēm. Vārds 
validity nozīmē pamatotība (Aanastasi, Urbina, 1997).     

Tests ir valdīs, ja tas mēra nepieciešamo parādību. Tomēr tas nenodrošina, ka tests 
tiešām ir valīds. Tā vietā tas izvirza jaunu jautājumu – kā var zināt, ka tests mēra nepieciešamo 
parādību? Patiesībā ir vairāki veidi, kā noteikt testa ticamību. (Kline, 1986) 

Testa veidotājiem un arī adaptētājiem (atkārtoti) ir jāpierāda, ka tests patiešām mēra to 
pazīmi, kam tas ir radīts. Ir nepieciešami trīs veidu pierādījumi: 

 
• pazīmes saturs (jāpamato, kas ir šī pazīme); 
• pazīmes saistība ar kritēriju (jāpamato, ka tests mēra to pašu, ko, ko mēra apriori 

pamatots, objektīvs, cits šīs pazīmes mērījums); 
• pazīmes konstrukts (jāpamato mērāmās pazīmes struktūra).  
Tāpēc izdala šādus validitātes pamatveidus: 
• Satura validitāte – raksturo, kādā mērā testa pantu saturs reprezentē mērāmās 

pazīmes psiholoģisko dabu vai uzvedības kopumu, kura mērīšanai tests ir radīts.  
• Acīmredzamā validitāte – validitātes veids, kas ir cieši saistīts ar satura validitāti, kaut 

arī tā noteikšana ir drīzāk saistīta ar nespeciālistu viedokli par testu, nekā zinātniskajiem 
kritērijiem par to. Acīmredzamā validitāte raksturo testa piemērotības pakāpi noteiktas pazīmes 
mērīšanai no testa izpildītāju, lietotāju vai citu cilvēku viedokļa, kuriem nav speciālu zināšanu 
par testu. Ja testam ir acīmredzamā validitāte, tas vēl nenozīmē, ka tests labi mēra to pazīmi, 
kurai tas ir radīts. Veidojot testu, katrā ziņā ir jānodrošina tā acīmredzamā validitāte, tomēr tā 
sasniegšana negarantē, ka tests būs piemērojams noteiktas pazīmes mērīšanai.     

• Validitāte pēc kritērija  parāda, cik precīzi tests mēra noteiktu pazīmi, vai cik labi tas 
spēj prognozēt to saskaņā ar tam atbilstošo ārējo kritēriju. Pastāv divi validitātes pēc kritērija 
veidi. Vienlaicīgā un prognozes validitāte. Vienlaicīgo validitāti raksturo Pirsona korelācijas 
koeficents, kas aprēķināts starp testa vērtībām un attiecīgām kritērija vērtībām. Prognozes 
validitāte norāda, cik lielā mērā tests spēj prognozēt atbilstošā kritērija vērtību, kas mērīta vēlākā 
laika periodā.  

• Konstrukta validitāte. Konstrukts ir abstrakta kategorija, kas vispārinātā veidā 
apraksta kādu reālu parādību, pēc kuras atšķiras indivīdi un kuru tiešā veidā nevar novērot. 
Konstrukta validitāte raksturo konstrukta reprezentācijas pakāpi testa rezultātos, jo vairāk testa 
rezultāti atbilst teorētiskajai hipotēzei par mērāmā mainīgā lieluma (konstrukta) dabu, jo 
augstāka ir konstrukta validitāte (Kline, 2000). Nereti konstruktu validitāti sauc arī par faktoriālo 
validitāti vai faktoru izmantošanu konstrukta pamatošanai.  

Tā kā faktoru analīze ir komplicēta metode, kas ietver gan sarežģītas matemātiskas datu 
apstrādes un analīzes procedūras, gan analītisku darbu jauno faktoru izprašanā, tad būtu 
nepieciešams izskaidrot dažus faktoru analīzes terminus: 

• Korelāciju matrica – visu sākotnējo mainīgo lielumu savstarpējās korelācijas. 
Korelāciju matricas parasti ir simetriskas attiecībā pret diagonāli, tāpēc tabulās mēdz rakstīt tikai 
vienu tās pusi. Šo sākotnējo mainīgo lielumu korelāciju matricu mēdz saukt par novēroto 
korelāciju matricu vai primāro korelāciju matricu.   

• Faktors – hipotētiskais konstrukts, kas spēj izskaidrot vairāku reālu mainīgo lielumu 
savstarpējo sakarību un piederību vienam kopīgam latentam mainīgajam, vai arī – hipotētisks 
mainīgais lielums, kas spēj matemātiski izteikt reālo mainīgo lielumu kovariāciju un kas iegūts 
faktoru analīzes rezultātā.  
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• Komponents – hipotētisks konstrukts, kas spēj izskaidrot vairāku reālu mainīgo 
lielumu savstarpējo sakarību un piederību vienam kopīgam latentam mainīgam lielumam, kas 
iegūts komponentu analīzes rezultātā.   

• Faktora saturs, jeb faktoriālā vērtība – faktora un sākotnējo mainīgo lielumu (pantu 
vai kopējo skalu) sakarības ciešuma rādītājs, ko var interpretēt kā korelāciju starp faktoru un 
attiecīgo sākotnējo mainīgo lielumu. Faktora vērtības var variēt no tādā pašā diapazonā, kā 
korelācijas koeficientus – no -1 līdz +1. Tiek uzskatīts, ka faktors pietiekami labi izskaidro 
sākotnējo mainīgo lielumu variāciju, ja tā faktora svars jeb vērtība ir virs 0,4.   

• Faktora īpašvērtība – statistiskais rādītājs, ko aprēķina kā visu attiecīgā faktora 
mainīgo lielumu svaru kvadrātu summu. Ja ir izdalīti vairāki faktori tad faktori ar augstākām 
īpašvērtībām spēj labāk izskaidrot sākotnējo mainīgo lielumu kopīgās variācijas daļu. Tiek 
uzskatīts, ka faktors ar īpašvērtību zem 1 nav nozīmīgs, jo izskaidro niecīgu daļu no sākotnējo 
mainīgo lielumu kopīgās variācijas. Īpašvērtības vērtībai pašai par sevi nav interpretējošas 
nozīmes, tai ir tikai nozīme, ja tiek salīdzināti vairāki faktori. 

• Kopvērtība – statistiskais rādītājs, ko aprēķina, kā attiecīgā mainīgā lieluma visu 
faktoru svaru kvadrātu summu.  

• Faktora dispersijas daļa jeb procents – statistisks rādītājs, kas raksturo, kādu daļu no 
sākotnējo mainīgo lielumu savstarpējās variācijas izskaidro konkrētais faktors. 

• Faktoru kovariācijas daļa – faktora īpašvērtības attiecība pret maibnīgo lielumu 
kopvērtību summu. Starp faktoru svariem, īpašvērtībām, kopvērtībām, dispersijas daļu 
kovariācijas daļu pastāv noteikta veida sakarības. 

• Faktoru jeb komponentu matrica – izdalīto faktoru vērtības, kas sakārtotas tādā veidā, 
ka matricas kolonnas veido faktori, bet rindās sākotnējie mainīgie lielumi.  

• Faktoru modelis – faktori (ar tiem piešķirtajiem nosaukumiem) un to iegūšanas 
metodes: faktoru izdalīšanas un faktoru rotācijas metodes (Raščevska, 2005).            

• Korelācija – divu mainīgo pieauguma indekss, kas atrodas robežās no +1 līdz -1. 
korelācijas indekss 0 norāda uz to, ka mainīgo starpā nav novērojama sakarība, bet indekss, kas 
tuvojas +1, norāda, ka mainīgo starpā ir izteikta sakarība. 

• Faktoru analīze – paņēmiens statistiskā, kas atklāj faktoru korelāciju un palīdz to 
aprēķināt. 

• Faktoru rotācija – faktorus izstrādā vektoros, līdz tos ir iespējams rotēt radniecīgi 
citam faktoram. To darot, slodzes tiek mainītas, bet tas tiek darīts matemātiski līdzvērtīgi un 
tādējādi ir līdzvērtīgs faktoru analīzes lēmumu pieņemšanā. (Kline, 1986). 

Lai pieņemtu lēmumu, vai ir nepieciešams adaptēt kādu testu vai vieglāk un lētāk ir 
radīt jaunu testu, ir nepieciešams argumentēt, pamatojoties uz zināšanām par attiecīgo testa 
jomu.  

Testa konstruēšanai parasti mēdz izvēlēties vienu no divām pieejām – induktīvo vai 
deduktīvo (Smith, Fisher, Fister, 2003).   

Induktīvā pieeja tiek lietota, ja testa izstrādātājiem ir kāda apriora pieredze noteiktas 
pazīmes individuālajās atšķirībās, un viņi vēlas šīs atšķirības objektīvāk izpētīt. Šīs pieejas 
ietvaros tiek radīts pēc iespējas lielāks pantu skaits, salīdzinot ar testā paredzamo aptuveno 
jautājumu skaitu. Šī pieeja neļauj noteikt aprioru testa faktoru struktūru, tas būs viens no 
turpmākās testa struktūras analīzes uzdevumiem.  

Deduktīvā pieeja tiek lietota, ja testa izstrādātāji pamatojas uz noteiktu teoriju par 
izpētei pakļauto pazīmi jeb uzvedību. Tādā gadījumā ir iespējamas situācijas, kad par katru 
pazīmes šķautni tiek formulēti ļoti daudzi jautājumi, ja šī parādība ir daudzpusīga, vai arī tās 
izpausmju skaits ir ierobežots.  

Testa konstruēšanu varētu attēlot kā ciklisku vairāku posmu procesu: 
• testā mērāmās pazīmes definēšana; 
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• jauna testa konstruēšanas nepieciešamības argumentācija; 
• testa pantu formas izvēle; 
• mērījuma skalas veida izvēle; 
• testa pantu kopas radīšana; 
• testa pantu pārbaude empīriskā pilotāžas pētījumā; 
• testa pantu psihometriskā analīze nosakot vairākus rādītājus; 
• pirmā lēmumu pieņemšana par testā iekļaujamajiem pantiem; 
• faktoru analīze, testa faktoriālās validitātes noteikšana;  
• otrā lēmuma pieņemšana par testā iekļaujamajiem pantiem un skalām; 
• testa skalu validitātes pārbaude: kritērija un konstrukta validitātes pārbaude; 
• testa standartizācijas izlases veidošana; 
• testa rokasgrāmatas sagatavošana; 
• apmācība testa pielietojumā (Raščevska, 2005). 
Lai atrisinātu darbā izvirzītos uzdevumus, ir nepieciešams izveidot testu (invetory), lai 

noteiktu pazīmi – skolēnu fiziskās aktivitātes paradums. Pēc apskatītās zinātniskās literatūras 
testu konstruēšanā varam teikt, ka tests (invetory) tiek veidots izmantojot induktīvo pieeju. 
Iekšējās saskaņotības noteikšanai tiek izmantota Kronbaha alfas koeficenta noteikšana.  

 
Darba teorētisko daļu veido Ievads un zinātniskās literatūras analīze, kur tika izanalizēti 

zinātniskie pētījumi par apskatīto problēmu un apkopotas gan pedagoģijas, gan psiholoģijas 
klasiķu atziņas uz pētāmo problēmu.  

Darba ievadā tika pamatota pētāmās problēmas aktualitāte, pētījuma zinātniskā novitāte, 
praktiskais nozīmīgums, aprakstīts pētījuma metodoloģiskais pamatojums. Darba ievadā tika 
definēti: mērķis, hipotēze, pētījuma priekšmets, objekts, subjekts, pētījuma uzdevumi, pētījumā 
pielietotās metodes un atspoguļota pētījuma gaita (pētījuma posmi), kā arī noformulētas tēzes 
promocijas darba aizstāvēšanai.  

Pirmajā apakšnodaļā tika analizēta zinātniskā literatūra par fizisko aktivitāti, tās nozīmi 
cilvēka veselības uzturēšanā un saglabāšanā. Tika apskatīti jaunākie pētījumi par fiziskās 
aktivitātes sekmēšanu skolēniem, par skolēnu fizisko aktivitāti un paradumu veidošanās 
priekšnoteikumiem saskaņā ar dažādām uzvedības maiņas teorijām.  

Darba otrajā apakšnodaļā tika apskatīta un analizēta zinātniskā literatūra par skolotāja 
pedagoģisko darbību, par pedagoģisko mijiedarbību, tās veicinošajiem un kavējošajiem 
faktoriem. Kā arī, tika apskatīti skolotāja darbā pielietojamie pedagoģiskās darbības modeļi un 
analizēta skolotāja loma fiziskās aktivitātes sekmēšanā skolēniem.  

Darba trešajā apakšnodaļā tika izpētīta pusaudžu un jauniešu fiziskā, kognitīvā attīstība, 
kā arī apskatīta pusaudžu un jauniešu uzvedība un attiecības ar vienaudžiem, vecākiem un 
skolotājiem.  

Darba ceturtajā apakšnodaļā tika izpētīta testu konstruēšanas teorija, testu validitātes un 
ticamības noteikšana, kā arī apskatīts faktoru analīzes terminu skaidrojums.  
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2. DARBA UZDEVUMI, PĒTĪJUMA METODES UN 
PĒTĪJUMA ORGANIZ ĒŠANA 

 

2.1. Pētījuma uzdevumi 
    Mūsdienu sabiedrība daudz tiek runāts par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu un 

nepieciešamību ikviena cilvēka dzīvē, īpaši, skolēniem. Neskatoties uz to, lai cik paradoksāli tas 
arī neskanētu, sēdošs dzīvesveids skolēnu vidū ir ļoti populārs joprojām un prioritāra vieta 
skolēna brīvajā laikā tiek atvēlēta citām nodarbēm. Daudzi pētnieki norāda uz to, ka fiziskās 
aktivitātes skolēniem ir nepietiekamas un tiek meklēti dažādi ceļi, lai situāciju labotu un sekmētu 
skolēnu fizisko aktivitāti. Pētnieki savos darbos runā par daudz un dažādiem veidiem, kā viņi 
saskata šīs problēmas risinājumu – sākot ar ģimenes iesaistīšanu fiziskajās aktivitātēs un beidzot 
ar dažādu laukumu segumu piedāvājumu un īpašu inventāra izvēli. Mēs saskatām šīs problēmas 
risinājumu skolotāja pedagoģiskajā darbībā.   

Vadoties pēc darba tēmas, mērķa un pieņemtās hipotēzes, darbam tika izvirzīti šādi 
uzdevumi:  

Pētījuma uzdevumi:  
1. Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem”, konstruēšana un psihometrisko rādītāju 

pārbaude. 
2. Pedagoģiskās mijiedarbības modeļa fiziskās aktivitātes paraduma sekmēšanai un tā faktoru 

satura izstrāde. 
3. Pedagoģiskās mijiedarbības modeļa fiziskās aktivitātes paraduma sekmēšanai analīze, 

izvērtējot satura realizācijas iedarbības efektivitāti uz skolēna interesi par fizisko aktivitāti, 
skolēnu emocijām, veicot fiziskās aktivitātes, fizisko aktivitāšu veikšanas biežumu. 
 

Izstrādājot pedagoģiskās mijiedarbības modeļa saturu fiziskās aktivitātes sekmēšanai 
skolēniem, tiks dota iespēja pedagogiem pilnveidot savu pieredzi un tiks pavērtas jaunas iespējas 
skolotāja darbībai fiziskās aktivitātes sekmēšanā.  

2.2. Teorētiskās un empīriskās pētījuma metodes  
Pētījuma vienmēr balstās uz teorētiskiem uzskatiem, kas norāda uz autora priekšstatiem par 
pētāmajiem fenomeniem. Metodoloģija konkrētā pētījumā atklāj pētnieka zinātnisko pozīciju jeb 
uzskatus, pētījuma loģiku, lietoto metožu pamatojumu. Pedagoģijas metodoloģija dod iespēju 
formulēt tos likumus un likumības, kas attiecas uz personības veidošanās, audzināšanas, 
izglītības un attīstības fenomeniem, ko pētnieks izvirzījis pētījumam. Visbeidzot, temata 
metodoloģiskajā līmenī tiek atklāts metožu un paņēmienu kopums, kas nodrošina pedagoģijas 
pētījuma objekta un priekšmeta analīzi un hipotēzes pārbaudi (Špona, Čehlova, 2004).  

Pētījumā tika izmantotas gan teorētiskās, gan empīriskās, gan kvalitatīvo un 
kvantitatīvo datu interpretācijas metodes. Lai gan metožu grupu pamatuzdevumi ir līdzīgi 
(parādību novērošana un to izpratnes paplašināšana), tomēr pastāv divas fundamentāli atšķirīgas 
pieejas, kā tos veikt – kvalitatīvā un kvantitatīvā.  

Kvantitatīvā pētniecība skaidro mijiedarbību starp internāliem faktoriem no pozitīvisma 
viedokļa un uzsver cēloņsakarības. Saskaņā ar pozitīvisma pieeju: noteikti eksternālie apstākļi 
izraisa internālos stāvokļus vai procesus. Šie internālie apstākļi izraisa noteiktus uzvedības 
veidus.  

Kvalitatīvā pieeja pretstatā kvantitatīvajai drīzāk fokusējās uz iezīmju dabu vai veidu 
raksturošanu, nevis uz skaitu, un tā daudz mazāk uzsver cēloņsakarību. Šī pieeja pieņem, ka 
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intervālo struktūru svarīgākais aspekts ir katras personas individuālās vēstures reprezentācija, ko 
indivīds konstruē, pamatojoties uz savas dzīves īpašo pieredzi (Kroplijs, Raščevska, 2004). 

J.K.Tohars (Tojar) grāmatā „Kvalitatīvā pētniecība – saprast un pielietot” min vairāku autoru 
skaidrojumus par kvalitatīvās pētniecības būtību. Autors atzīmē, ka kvalitatīvā pētniecība nav 
tikai datu interpretācija, tas ir īpašs skatījums. Svarīgi pēc autora domām ir atcerēties, ka 
kvalitatīvajiem datiem daļēji var pielietot kvantitatīvas metodes to apstrādē, bet datu 
interpretācija un analīze vienmēr būs kvalitatīva (Tojar, 2006).  

Teorētiskās metodes: literatūras teorētiskā analīze, citu pētījumu atziņu analīze, 
personīgās pedagoģiskās pieredzes izvērtējums.  

Empīriskās metodes: aptauja (anketēšana), testēšana, pedometrija, novērojums, 
intervija, pedagoģiski konstatējošais eksperiments.  

Kvantitatīvo un kvalitatīvo datu interpretācija: iegūto kvalitatīvo datu kodēšana un 
grupēšana, interviju kodēšana, apstrāde, rezultātu grafiskā attēlošana. Matemātiskās statistikas 
metode. Lai atrisinātu darba uzdevumus un sasniegtu izvirzīto mērķi, pētījumā tika lietotas šādas 
zinātniski pētnieciskās metodes: 

1. Teorētiskās pētījuma metodes 

• Zinātniskās literatūras analīze – skolēnu fiziskās aktivitātes veicināšanas, uzvedības 
maiņas teoriju, personības teoriju, skolēna un skolotāja mijiedarbības teoriju izpēte un 
analīze. 
2. Empīriskās pētījuma metodes 

• Aptaujas metodes (anketēšana) – bāzes datu ieguve par skolēnu fizisko aktivitāti, 
interesēm un emocijām, veicot fiziskas aktivitātes. 

• Daļēji strukturēta intervija – lai noskaidrotu skolēnu un skolotāju viedokli par 
pedagoģiskās mijiedarbības modeļa pielietojumu praktiskajā darbībā. 

• Testēšana. 
• Pedometrija, sporta stundā skolēnu noskrieto soļu reģistrācija un analīze. 
• Fiziskās aktivitātes paraduma noteikšana skolēniem pielietojot testu. 
• Dokumentālo materiālu – protokolu analīze.  
• Pedagoģiskais novērojums, lai noskaidrotu izstrādātā pedagoģiskās darbības modeļa 

pielietojumu praksē.  
• Pedagoģiskais eksperiments (Rīgas vispārizglītojošajā skolā un Kandavas internātskolā 

skolēniem (14–19 g.v.) un sporta skolotājiem. 
• Datu apstrādes matemātiski statistiskās metodes.  

Pētījuma rezultāti tika analizēti ar sekojošām primārām metodēm, kā, standartnovirzes 
noteikšana, vidējā aritmētiskā noteikšana, biežumu noteikšana, minimālās–maksimālās vērtības 
noteikšana. Kā arī sekundārām metodēm, tādām kā – faktoru analīze ar komponentu rotāciju, 
rotācijas metode pēc Varimax kritērija, Pīrsona pāru korelācijas metode, dispersijas analīzes 
metode, T–Test, Kronbaha alfas noteikšana. 

 
2.2.1. Zinātniskās literatūras avotu izpēte un analīze 

 
Literatūras avotu analīze dod iespēju iepazīties ar uzkrāto pieredzi par pētāmo 

problēmu, par problēmas risināšanas veidiem, kā arī noskaidrot konkrēto situāciju. Balstoties uz 
literatūras avotu teorētisko analīzi, ir iespējams izvirzīt pētījuma mērķi un hipotēzi. Analizējot 
literatūras avotus, galvenie uzdevumi ir: 

•  noskaidrot situāciju attiecīgajā jomā; 
•  konstatēt, kāda veida pētījumi ir paveikti saistībā ar plānoto pētniecības darbu; 
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•  kritiski izvērtēt uzkrāto pieredzi un rezultātus pētījuma aspektā (Geske, Grīnfelds, 
2006). 
Sistemātiska speciālās literatūras izpēte ir viens no priekšnoteikumiem sekmīgai 

pētījuma risināšanai. Literatūras izpēte tika veikta visa darba rakstīšanas laikā, un pētījuma gaitā 
radās jaunas atziņas un atklājās jauni fakti. Autores iegūtie eksperimentālie dati un secinājumi 
tika salīdzināti ar tiem, kas atspoguļoti publikācijās. Literatūras analīze sniedza informāciju par 
konkrēto pētāmo tēmu un arī par tās saistību ar citām tēmām, tāpat sniedza informāciju, kas šīs 
tēmas izpētē ir paveikts iepriekš, veicot pieredzes transformācijas funkciju.  

Darba izstrādes laikā tika analizēta zinātniskā literatūra, atziņas no dažādiem 
tematiskiem katalogiem, tematu rādītājiem, primārajām atsaucēm – oriģināliem ziņojumiem un 
pētījumu pārskatiem, kurus sagatavojuši pētījumu izpildītāji, rakstiem žurnālos, kā arī no 
sekundārām atsaucēm – literatūras avotiem, kuru autori nav paši veikuši pētījumus, bet 
secinājumus, jaunas teorētiskas atziņas un vispārinošus secinājumus izdara, balstoties uz 
literatūras analīzi.  Literatūras avotu analīze tika veikta visā darba izstrādes laikā. Literatūras 
avotu analīze tika veikta visā darba izstrādes laikā. Izpētīti 170 literatūras avoti, no kuriem 68 
latviešu valodā, 89 angļu valodā, 7 spāņu valodā, 5 portugāļu valodā, 15 krievu valodā. 
Literatūras pētījumos analizētas autoru domas un atziņas, kas palīdzēja izprast šādus jautājumus:  

• fiziskā aktivitāte, tās nozīme cilvēka dzīvē; 
• fiziskās aktivitātes paradums, tā izveidošanās priekšnosacījumi;  
• pedagoga loma fiziskās aktivitātes veicināšanā skolēniem; 
• testu konstruēšana un pielietošana;  
• pusaudžu un jauniešu psiholoģiskās un fizioloģiskās īpatnības. 

Literatūras avotu analīze deva iespēju iepazīties ar pētnieku uzkrāto pieredzi, 
pētījumiem, pētāmo problēmu, kā arī noskaidrot konkrēto situāciju. Balstoties uz literatūras 
avotu analīzi, tika izvirzīta pētījuma hipotēze un formulēti mērķi un uzdevumi.  

 

2.2.2. Aptaujas metodes 

Viena no visbiežāk izmantoto metožu kopām ir aptaujas metodes. Aptaujas metodes 
iedalās šādi: anketēšana, intervēšana, pārrunas. 

To izmantošanas popularitāte izskaidrojama ar to, ka aptaujās iegūtā informācija 
saglabājas ilgi, to var izmantot atkārtoti gan visu, gan izlases veidā. Šo metožu priekšrocība ir tā, 
ka nepieciešamo informāciju var iegūt ātri un rezultātu apstrādi var veikt gan uzreiz, gan arī pēc 
ilgāka laika posma. Rezultāta apstrāde neaizņem īpaši daudz laika, to var veikt ar dažādu 
algoritmu un datorprogrammu palīdzību, īpaši anketēšanas gadījumos. Anketēšana no 
aptaujājamo aptvēruma viedokļa uzskatāma par visefektīvāko aptaujas veidu (Briņķis, 2002). 

  2.2.2.1. Anketēšana 

Aptaujas metode – anketēšana ir operatīva masveida materiālu ievākšanas metode ar 
anketas palīdzību. Vispirms ir jābūt skaidram anketēšanas mērķim un tam atbilstošiem labi 
pārdomātiem un nepārprotami noformētiem jautājumiem. 

Anketēšana aptaujā tika izmantota tādēļ, ka ar šo metodi vienlaicīgi var anketēt lielu skaitu 
respondentu un anketu materiālu raksturs ir pateicīgs apstrādei un statistiskai analīzei (Špona, 
Čehlova, 2004).  

Lai atrisinātu tēmas izstrādei izvirzītos uzdevumus, bāzes datu ieguvei tika izmantota 
aptauja, kura tika veikta ar anketu palīdzību. Anketā tika izmantota Likerta skala pieciem atbilžu 
variantiem, kas ļauj fiksēt respondenta viedokli, pēc kura var spriest par respondenta attieksmi 
pret fiziskajām aktivitātēm. Attieksme ir konkrētā rīcība un atbalsts darbībā (Ajzen 1991), 
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lēmums iesaistīties fiziskajās aktivitātēs (Hoover – Dempsey, Walker, Sandler, 1997, 2005). 
Attieksmi raksturo šādi lielumi: fizisko aktivitāšu biežums, pašorganizētas fiziskas aktivitātes, 
motivējošie faktori. 

Likerta skalu visbiežāk lieto izglītības pētījumos attieksmes noskaidrošanai, kas ļauj arī 
identificēt attieksmes „virzību” (Geske, Grīnfelds, 2006). Tika pielietoti 5 punktu skalas ar 
apgalvojumi, kur 1 punkts ir zemākais rādītājs, bet 5 augstākais rādītājs. Dažiem pantiem anketā, 
arī tika izmantoti jā/nē apgalvojumi, kā arī pantam par fiziskās aktivitātes biežumu tika 
izmantota 7 punktu skala, kas spēj dot labāku izpratni par fizisko aktivitāšu veikšanas 
regularitāti. Anketas tika sagatavotas skolēniem (1. pielikums). Pamatojoties uz motivācijas 
psiholoģisko mehānismu pētījumiem (Левин,2000), Festingera atziņām par kognitīvo disonansi 
motivācijas veidošanā (Festinger,1957) Aizena (Ajzen,1991), uztvertās uzvedības kontroles 
teoriju un A. Banduras sociāli kognitīvo personības teoriju (Bandura, 1977), zinātnieku Hoover-
Dempsey un citu (Hoover-Dempsey, Sandler, 1997) atziņām, kā arī atziņām par paraduma 
veidošanos un PVO (Pasaules Veselības organizācijas) ieteikumiem par ieteicamajām fiziskajām 
aktivitātēm, anketas jautājumi tika atlasīti un strukturēti piecos blokos:  

• fizisko aktivitāšu biežums (14 panti); 
• organizētās fiziskās aktivitātes (sporta veidu treniņi, sporta nometnes) (7 panti); 
• pašorganizētās fiziskās aktivitātes (9 panti); 
• interese par fiziskām aktivitātēm (9 panti); 
• emocijas, veicot fiziskās aktivitātes (10 panti).  
Anketas kopējais pantu skaits – 49. Pantu atlasē tika izmantota induktīvā pieeja, kad 

tiek radīts pēc iespējas lielāks pantu skaits, salīdzinot ar testā paredzamo aptuveno pantu skaitu.  

Anketas pantu raksturojošie lielumi shematiski attēloti 6., 7.attēlos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.attēls. „Fiziskās aktivitātes” bloku raksturojošie lielumi 

Fiziskās aktivitātes raksturošanai trīs 6.attēlā minētos raksturlielumus izsaka 30 anketas 
panti (1-3.bloks). Pantos ir formulēti apgalvojumi un precizējošie jautājumi par fizisko aktivitāšu 
veikšanu gan individuāli, gan ar draugiem, ģimeni un par organizētajām fiziskajām aktivitātēm, 
tādām, kā sporta stunda un ārpusskolas dažādu porta veidu treniņi. Ir formulēti precizējošie 
jautājumi, par šo aktivitāšu veikšanas biežumu. 

Pašorganizētas 
fiziskās aktivitātes 

(individuālas 
fiziskās aktivitātes, 

aktivitātes ar 
draugiem, ģimeni – 
sporta spēles, velo, 
peldēāna, skriešana 

u.c.) 
 

Organizētās fiziskās 
aktivitātes (sporta 

stundas, ārpusskolas 
sporta veidu treniņu 

nodarbības) 
 

 
Fiziskā aktivitāte - 

jebkura ķermeņa kustība, 
ko veic skeleta muskuļi, 

izraisot enerģijas 
patēriņu, kas pārsniedz 

atpūtai patērēto enerģijas 
daudzumu (Caspersen, 
Powell, Christenson, 

1985) 
 

Fizisko 
aktivitāšu  

biežums (reizes laika vienībā) 
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Nākamie divi anketas bloki ir – „Intereses” un „Emocijas”. Tā kā noturīgas intereses 
pamatā vienmēr ir pozitīvs emocionāls stāvoklis, ko veido cilvēkam nozīmīgu vajadzību 
apmierināšanas process, panākumi cilvēka darbībā. (Vorobjovs, 2002), tad šos divus blokus 
apskatīsim vienotā sistēmā (7.attēls).Šos divus raksturlielumus (interese un emocijas) anketā 
izsaka 19 panti. Tā kā emocijas ietver sajūtu komponentu, tad pantos ir iekļauti apgalvojumi par 
sajūtām veicot fiziskas aktivitātes. Interešu blokā iekļauti apgalvojumi par skolēna izzinošo 
darbību, jaunas informācijas par fizisko aktivitāšu veikšanas iespējām, jaunumiem šajā nozarē, 
iegūšanu, jo viens no obligātajiem intereses veicināšanas faktoriem ir – jauninājums.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.attēls. Anketas bloku „Intereses” un „Emocijas” raksturojoš ie lielumi 

Aptaujā piedalījās 339 dalībnieki vecumā no 11 līdz 19 gadiem (14.pielikums), no 
Rīgas un lauku rajoniem. Aptaujā piedalījās 147 zēni un 192 meitenes. Aptaujas laikā tika 
izdalītas 350 anketas un saņemtas atpakaļ 346 anketas, no kurām derīgas apstrādei bija 339 
anketas. Anketēšanas rezultāti kalpoja par pamatu testa „Fiziskās aktivitātes paradums 
skolēniem”, izstrādei. Iegūtie dati tika analizēti, apstrādājot datus ar statistiskas apstrādes un 
analīzes programmu SPSS 16.0 (Statistisko datu apstrādes paketes SPSS 16.0 pamatkurss. [b.g.]) 

2.2.2.2. Intervija.  

Lai gan ir daudz un dažādi datu vākšanas veidi, kā novērtējis Brigs (Briggs, 1986), 
sociālo zinātņu pētījumos 90% gadījumu tiek izmantotas intervijas. Parasti intervija nav 
respondenta nepārtraukts stāstījums, bet gan atbilžu sērija, un pētnieka jautājumiem vai 

Interese – pozitīva 
emocija (Изард, 2000), 

izpaužas personības 
apzinātā tendencē virzīt 

uzmanību, domas un 
darbību uz emocionāli 
pievilcīgu priekšmetu 
(Vorobjovs,2002) 

 

Interese par 
fiziskajām 
aktivitātēm 

 
(prese, 

televīzija, 
internets) 

Sarunas ar 
draugiem par 

fiziskajām 
aktivitātēm 

Sporta pasākumu 
apmeklējums 

Emocija – sarežģīts fenomens, 
kas ietver sevī neirofizioloģisko, kustību 
– ekspresīvo un sajūtu komponentu.  

(Изард, 2000) 
Pozitīvas 

sajūtas pēc 
fizisko 

aktivitāšu 
veikšanas 

Prieka sajūta 
veicot 

fiziskas 
aktivitātes 
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rosinājumiem turpināt stāstījumu. Intervija ir saruna, kur intervētājs uzdod jautājumus vienam 
vai vairākiem intervējamajiem, lai iegūtu kādu informāciju (Pipere, 2005).  

Par interviju veidiem literatūrā ir vairāki skaidrojumi. Kā, piemēram, M. Raščevska un 
A. Kroplijs uzsver, ka pētniecības mērķiem visbiežāk izmanto piecu veidu intervijas: atvērtās jeb 
nestrukturētās, daļēji strukturētās, strukturētās padziļinātās un grupas intervijas (Kroplijs, 
Raščevska, 2004), savukārt Ineses Jurgenas grāmatā „Vispārējā pedagoģija” ir teikts, ka izšķir 
trīs interviju veidus:  

• standartizēto; 
• nestandartizēto; 
• pusstandartizēto ( Jurgena, 2002). 
Vadoties pēc skaidrojumiem par šo veidu intervijām, varam teikt, ka standartizēto 

varētu pielīdzināt strukturētajai un nestandartizēto – nestrukturizētajai intervijai, bet 
pusstandartizēto – pusstrukturētajai intervijai.  

Citos literatūras avotos teikts, ka daudzi pētnieki ir vienisprātis, ka pastāv trīs galvenie 
interviju iedalījuma kritēriji: 

• pēc intervijas formas jeb strukturētības līmeņa; 
• pēc distances telpā starp intervējamo un intervētāju; 
• pēc intervējamo skaita (Pipere, 2005).  
Lai atrisinātu tēmas izstrādei izvirzītos uzdevumus, tika veiktas vairākas intervijas. 

Kopumā pētījuma gaitā tika veiktas 9 intervijas. 3 pusstrukturētās intervijas, individuālās ar 
sporta pedagogiem par pedagoģiskās mijiedarbības modeļa pielietojumu praksē un 6 
fokusintervijas skolēniem par fiziskajām aktivitātēm un viņu attieksmi pret skolotāja dalību 
sporta stundās pielietojot izstrādāto pedagoģiskās mijiedarbības modeli. 

Pirmā fokusintervija tika veikta 14 – 18 gadus veciem skolēniem par fiziskajām 
aktivitātēm viņu ikdienā – anketas fiziskās aktivitātes bloku pantu atlasei.  

Pirmās fokusintervijas jautājumi skolēniem: 

Kā  jūs saprotat ar jēdzienu „fiziskās aktivitātes”, kas ir fiziskā aktivitāte? 

Kādas fiziskās aktivitātes jūs veicat savā brīvajā laikā? 

Atbildes uz šiem jautājumiem sniegs izpratni par skolēnu fiziskajām aktivitātēm un 
skolēnu izpratni par jēdzienu „fiziskās aktivitātes” un ļaus labāk formulēt pantus (apgalvojumus 
un precizējošos jautājumus) skolēnu anketā.  

Otrā un trešā fokusintervija tika veikta pedagoģiski konstatējošā eksperimentā 
iesaistītajiem dalībniekiem abās skolās.  

Fokusinterviju jautājumi skolēniem par pedagoģiskās mijiedarbības modeļa satura 
pielietojumu sporta stundās: 

Vai pēdējā pusgada laikā ir novērotas kādas izmaiņas skolotāja darbībā stundas laikā?  

Kāds ir jūsu viedoklis par pedagoga darbību, pielietojot pedagoģiskās mijiedarbības 
modeli sporta stundās? 

Kādi ir, jūsuprāt, plusi un mīnusi skolotāja dalībai stundas fiziskajās aktivitātēs? 

Ko jūs guvāt sporta stundās no šī modeļa pielietojuma? 
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Ar atbilžu uz šiem jautājumiem, palīdzību, mēs varam noskaidrot skolēnu attieksmi pret modeļa 
pielietojumu sporta stundās un apzināt, ko skolēns gūst no šī modeļa pielietojuma, un apzināt 
modeļa trūkumus no skolēnu viedokļa.  
Skolotājiem – pedagoģiski konstatējošā eksperimenta dalībniekiem tika veiktas daļēji 
strukturētās intervijas par izstrādātā modeļa satura pielietojumu.  
Jautājumi intervijās sporta skolotājiem: 
Vai ir mainījusies jūsu pedagoģiskā darbība sporta stundas organizēšanā un vadīšanā pēdējā 
pusgada laikā?  
Kā Jūs vērtējat pedagoģiskās mijiedarbības modeli praksē? 
Vai skolēnu darbībai, attieksmei un emocijām stundas laikā ir novērotas kādas izmaiņas pēdējā 
pusgada laikā? 
Kādi ir šī modeļa plusi un mīnusi? 
Vai izmantosiet šo modeli arī turpmākajā praksē?  
Ar atbilžu palīdzību uz šiem jautājumiem, mēs varam noskaidrot skolotāju attieksmi pret modeļa 
pielietojumu sporta stundās, apzināt modeļa nepilnības un noskaidrot skolotāja nodomu izmantot 
vai neizmantot šo modeli savā turpmākajā darbībā.  

Tika izstrādāti pedagoģiskās mijiedarbības modeļa kritēriji un rādītāji interviju 
rezultātam, pēc kuriem var spriest par modeļa pielietojumu (3. tabula). Katra intervija aizņēma 
aptuveni no 20 līdz 30 minūtēm. Analīze notika, vadoties pēc izstrādātās pedagoģiskās 
mijiedarbības modeļa vērtējuma. 

3.tabula 

Pedagoģiskās mijiedarbības modeļa vērt ējums intervij ās skolēniem un skolotājiem 

Pedagoģiskās mijiedarbības Pedagoģiskās mijiedarbības 
modeļa krit ēriji r ādītāji 

Izmaiņas skolēna fiziskajā  Uzsvērta pozitīva ietekme skolēnu 
aktivitātē fiziskās aktivitātes sekmēšanā 

izmaiņas skolēna   
interesēs par fiziskajām  Uzsvērta pozitīva ietekme uz skolēnu, 
aktivitātēm, informāciju, sekmējot interesi par fiziskajām aktivitātēm 

jaunumiem šajā jomā  

Emocionālas izmaiņas skolēnā, Uzsvērta pozitīva ietekme uz skolēnu, 
pozitīvo emociju rašanās fizisko  sekmējot pozitīvas emocijas, 
aktivitāšu veikšanas laikā veicot fiziskas aktivitātes, kā arī 

un pēc tām pozitīvas emocijas pēc fiziskās aktivitātes veikšanas 
Modeļa pielietojums pēc Skolotājs modeli plāno pielietot savā pedagoģiskajā 
eksperimenta darbībā arī pēc eksperimenta beigām 

Iegūtie dati tika analizēti ar kvalitatīvo datu analīzes programmu Atlas.ti., un izmantoti 
kā palīglīdzeklis kvalitatīvajai datu interpretācijai. Kvalitatīvā datu apstrāde tika veikta 
izmantojot kodēšanu un kvotošanu.  

2.2.3. Testēšana  

2.2.3.1. Pedometrijas tests 

Pedometrs ir ierīce, kas rāda noietos/noskrietos soļus, distanci km. Ievadot savu svaru 
un vecumu, var arī aprēķināt sadedzināto kaloriju daudzumu. Barojas no litija baterijas. Pētījumā 
tika izmantoti pedometri – Dista newfeel 100 (8.attēls). 
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Dati tika iegūti stundās pedagoģiskajā eksperimentā NDĢ izmantojot pedometra 
mērījumus (noskrietie soļi sporta stundā) kas iegūti laika periodā no 01.02.2011. līdz 12.05.2011. 

Pedometri tika izdalīti skolēniem katras sporta stundas sākumā un skolēni paši tos 
piestiprināja pie apģērba. Stundas noslēgumā katram no skolēniem, nododot savu pedometru, 
pedometrijas protokolā (2. pielikums) tika fiksēts soļu skaits.  

Pētījumā piedalījās 43 skolēni, no kuriem 27 zēni vecumā no 14 līdz 17 gadiem un 16 
meitenes vecumā no 14 līdz 16 gadiem. Datu mērījumi par zēnu veiktajiem soļiem atsevišķās 
dienās tika veikti kopā desmit stundas periodā no 03.02.2011. līdz 12.05.2011., no kurām četru 
stundu mērījumos piedalījās pedagogs. Datu mērījumi par meiteņu veiktajiem soļiem atsevišķās 
dienās tika veikti kopā desmit stundas periodā no 01.02.2011. līdz 06.05.2011., no kurām četru 
stundu mērījumi veikti ar pedagoga klātbūtni. 

Pedometram Dista newfeel 100 ir tādas opcijas, kā – soļu skaitīšana, veiktās distances 
izmērīšana, datuma un laika uzstādījums 

 
8. attēls. Pedometrs – Dista newfeel 100 

 
Iegūtie dati analizēti, izmantojot statistikas datu apstrādes programmu SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Izmantotās metodes ietver aprakstošās statistikas metodi (datu 
kopas vidējo lielumu un variācijas rindu struktūras rādītāju analīze), korelācijas metodi un 
hipotēzes pārbaudes metodi. Pedometrijas metode tika pielietota, lai noskaidrotu skolēnu fiziskās 
aktivitātes izmaiņas stundās, kad skolotājs piedalījās stundas fiziskajās aktivitātēs kā dalībnieks 
un stundās, kuru norisē skolotājs kā dalībnieks fiziskajās aktivitātēs nepiedalījās.  

 
2.2.3.2. Tests „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” 
Skolēnu fiziskās aktivitātes līmenis tika noteikts ar autores konstruēto „Fiziskās 

aktivitātes paradums skolēniem” testu. Skolēni testu aizpildīja pirms un pēc pedagoģiskā 
eksperimenta. 

Tests sastāv no 3 blokiem. Pirmā bloka apgalvojumi ietver sevī informāciju par skolēnu 
fizisko aktivitāšu biežumu, otrā – interesi par fiziskajām aktivitātēm, trešā – par emocionālo 
stāvokli, veicot fiziskās aktivitātes. Pētījumā izmantoti autores izstrādātie fiziskās aktivitātes 
paraduma līmeņa vērtēšanas kritēriji. V ērtēšanas kritēriju izveides procesā, pamata datu ieguvei 
respondentu bāzi veidoja n=339 respondenti.  

Testa konstruēšanas gaitā tiek meklētas atbildes uz jautājumiem – „vai tests patiešām ir 
valīds un ticams”. Kā Anastasi un Urbina (Анастази, Урбина, 2001) raksta, tad augsta testa 
ticamība ir validitātes priekšnosacījums.  

Testā tika izmantota faktoranalīze izmanto, lai grupētu radniecīgos faktorus. Lai veiktu 
faktoru analīzi, tika izvēlēta faktoru izdalīšanas matemātiskā metode – galveno komponentu 
analīze, izvēlēta faktoru rotācijas metode – Varimakss. Varimaksa mērķis ir vienkāršot 
komponentus, maksimalizējot un pēc iespējas izlīdzinot komponentu dispersiju daļas. Tā ir viena 
no biežāk lietojamajām rotācijas metodēm psiholoģijas pētījumos.  
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Testa konstruēšanas gaitā tika meklēta konstrukta struktūra, tāpēc izmantota tika 
izpētošā faktoru analīze, kuras mērķis ir aprakstīt un apkopot savstarpēji korelējošus mainīgos 
lielumus, un izdalīt optimālu latento mainīgo lielumu skaitu, balstoties gan uz kvantitatīvajiem 
kritērijiem, gan uz loģiskiem testu autoru argumentiem. Darba gaitā tika pārbaudīti vairāki 
faktoru modeļi un tika izvēlēts labākais psiholoģiski interpretējamais modelis. Faktoru analīzes 
gaita tika aprakstīta iepriekšējās nodaļas sadaļās. Iegūtais faktoru modelis ir psiholoģiski 
interpretējams, t.i., izskaidrojams, un var uzskatīt, ka testam ir faktoriālā validitāte. 

Pēc rūpīgas testa faktoru analīzes tika izslēgti panti ar zemākajiem svariem un atstāti 
panti ar lielākajiem svariem, līdz ar to mainījās testa faktoru un pantu skaits. Pantu skaits tika 
samazināts līdz 15 pantiem.  

11. pielikumā redzam faktoru sadalījumu ar robežu – 0,4. Fizisko aktivitāti raksturojošie 
panti ir no pirmā līdz sestajam, intereses par fiziskajām aktivitātēm raksturojošie panti ir no 
septītā līdz divpadsmitajam un no trīspadsmitā līdz piecpadsmitajam pantam ir emocijas 
raksturojošie panti.  

Intereses – faktoru analīzē pantiem, kas paliek testā, vērtības ir robežās no 0,514 līdz 
0,782. Emocijas – šajā tabulā (visi panti, kuriem kodā ir „E”), skaidri redzams, tad šis ir viens no 
svarīgākajiem faktoriem, jo pantu svari ir robežās no 0,583 līdz 0,976, kas ir augsts rādītājs.  

Līdz ar to varam secināt, ka minētie faktori pārsniedz vērtību 0,5 un var tikt iekļauti 
testā. Minēto faktoru iekļaušana modelī ir zinātniski pamatota un argumentēta.  

Darba gaitā tika noteikta testa validitāte, lai parādītu ko tests mēra un cik labi tas to 
mēra. Parasti testa nosaukums norāda, kādu pazīmi tests mēra, tomēr tas jāpierāda ar noteiktām 
zinātniskajām metodēm. Vārds validity nozīmē pamatotība. M. Raščevska uzskata, ka pamatot 
vai validizēt testa pazīmi nozīmē pierādīt, ka tests patiešām mēra to pazīmi, kam tas ir izveidots. 
Validizācijai var izmantot: satura validitātes noteikšanu (content validity); validitāti pēc kritērija 
(criterion validity), kur izšķir vienlaicīgo validitāti (concurent validity) un prognozes validitāti 
(predictive validity); konstrukta validitāti (construct validity). Tests ir nevalīds tikai tādā 
gadījumā, ja tas faktiski nemēra nepieciešamo pazīmi.  

Testa iekšējās saskaņotības noteikšanai tika lietota Kronbahaalfas koeficenta noteikšana 
(angļu val. – coefficient alpha or Cronbah’s alpha). Pēc savas būtības alfas koeficents raksturo 
visu iespējamo testa daļu (pēc Spīrmena- Brauna formulas) kombināciju vidējo ticamību. 
Iekšējās saskaņotības ticamību pēc Kronbaha pieejas var interpretēt kā visu pantu atbilžu 
saskaņotības rādītāju. Alfas koeficents var būt robežās no 0 līdz 1. Literatūrā ir noteikts, ka 
Kronbaha alfas koeficents zem 0,6 tik uzskatīts par neatbilstošu. (Raščevska, 2005), 26. tabulā 
varam redzēt izstrādāta testa Kronbaha alfas koeficentu testa 15 pantiem.  

4. tabula 
Pantu iekšējā saskaņotība 

Kronbaha alfas 
koeficents 

Kronbaha alfas koeficents 
balstīts uz standartizētiem 

pantiem 

Pantu skaits 

0.8585777 0.857333 15 
 
Apskatot aprēķinus (4. tabula), kopējais testa Kronbaha alfas rādītājs visiem pantiem ir 

atbilstošs un tie var tikt iekļauti testā, jo par atbilstošu tiek uzskatīts koeficents virs 0,7. 
Kronbaha alfas koeficents ir 0,857, kas liecina par testam ir augsta validitāte un tas mēra noteikto 
pazīmi. Ticamība kā psihometrijas zinātnes būtiska kategorija raksturo mērījuma stabilitāti. 
Psiholoģisko testu mērījumu stabilitāte parasti ir augstāka nekā reakcijas laikam. 

Testa ticamības veidi. Izšķir divu veidu testa ticamību: 
• ticamība, kas raksturo mērījuma stabilitāti laikā.  
• ticamība, kas raksturo skalas iekšējo saskaņotību.  
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 Izšķir divu veidu ticamības rādītājus, kas raksturo testa mērījumu stabilitāti laikā – 
retesta ticamība jeb atkārtotas testēšanas ticamība un paralēlo jeb alternatīvo formu ticamība 
(Raščevska, 2005). Konstruētājs var brīvi izvēlēties, kuru no ticamības veidiem noteikt, un 
paralēlo formu ticamību var noteikt tikai tad, ja konstruējot testu vai adaptējot to vienlaikus ir 
tikusi adaptēta vai konstruēta tā paralēlā forma. No testa rezultātu interpretētāju viedokļa, retesta 
ticamība ir visbūtiskākā. Lai noteiktu retesta ticamību, izmanto Pirsona momenta korelācijas 
koeficentu, ko aprēķina starp vienas un tās pašas izlases diviem testa mērījumiem x un y, kas ir 
attālināti viens no otra laikā (ne mazāk kā vienu nedēļu un ne vairāk kā dažus mēnešus). Retesta 
ticamību uzskata par augstu, ja tā ir lielāka par 0,8 un mazāka par 1 (Raščevska, 2005). No testa 
rezultātu interpretētāju viedokļa visbūtiskākā ir retesta ticamība, jo tā apliecina mērījuma 
stabilitāti, t.i., paļāvību uz iegūtajiem secinājumiem, kurus var droši lietot turpmāko lēmumu 
pieņemšanā attiecībā pret respondentu.  

Kronbaha alfas rādītājs visiem pantiem ir robežās no 0,849 līdz 0,894. Visiem pantiem 
koeficents ir atbilstošs, un tie var tikt iekļauti testā. Retesta ticamība ir augsta, jo tā ir 0,89, un tā 
ir robežās no 0,8 līdz 1.  

Tests ir valīds un ticams, kas dod iespēju to pielietot promocijas darbā. Kronbaha alfas 
koeficents visiem pantiem ir pietiekami augsts, robežās no 0,86 līdz 0,88 (3. pielikums), kas 
parāda atbilstošu testa pantu iekšējo saskaņotību.  

Skolēna dalība fiziskajās aktivitātēs un fizisko aktivitāšu biežums, interese par tām un 
emocionālais fons, veicot fiziskās aktivitātes, ir fiziskās aktivitātes paraduma raksturojošie 
lielumi, kas tika noteikti pamatojoties uz faktoru analīzi. 

 
5.tabula 

Fiziskās aktivitātes paraduma kritēriji un r ādītāji  
 

Krit ēriji R ādītāji  
  Skolēna apziņa par fizisko aktivitāšu nepieciešamību personīgi viņam 

 Fizisko aktivitāšu Individuāla fizisko aktivitāšu veikšana 
veikšana  Fizisko aktivitāšu veikšanas biežums 

  Sporta veidu treniņu nodarbību apmeklējums 
Interese par Interese par sporta aktualitātēm masu informācijas līdzekļos 
fiziskajām Sarunas ar draugiem par fiziskajām aktivitātēm   

 aktivitātēm  
Emocijas veicot Pozitīvas emocijas fiziskās aktivitātes veikšanas laikā 

fiziskās Pozitīvu emociju sajūtas pēc fiziskās aktivitātes veikšanas 
aktivitātes    

 
Intereses bloka panti norāda uz skolēna ieinteresētību par fiziskajām aktivitātēm, par to, 

ka skolēns meklē informāciju masu medijos par jaunumiem šajā jomā.  
Emociju bloka apgalvojumi norāda uz skolēnu emocionālo fonu, veicot fiziskās 

aktivitātes, cik lielā mērā dalība dažādās fiziskajās aktivitātēs viņam sagādā prieku.   
5.tabulā ir redzami izstrādātie fiziskās aktivitātes paraduma kritēriji, kuri veidojās 

faktoru analīzes rezultātā.  
Rezultāti tika ievadīti Excel programmā, pēc tam pārlikti SPSS 16.0 programmā un 

vēlāk analizēti un salīdzināti rezultāti pirms un pēc pedagoģiski konstatējošā eksperimenta. Gan 
pirmā, gan otrā testēšana notika maksimāli l īdzīgos apstākļos. Pirms testa aizpildīšanas skolēni 
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tika informēti par testā lietotajiem jēdzieniem (skaidrojums), kā arī par respondentu objektivitāti 
aizpildot to. 

 
2.2.4. Dokumentālo materiālu – protokolu analīze 

 
Lai objektīvāk izvērtētu pedagoģiskās mijiedarbības modeļa darbību, tika analizēti 20 

(9. pielikums) sporta stundu protokoli (skola 2), kuros tika protokolēta stundas norise. Protokolos 
tika fiksēta stundas norise, skolotāja darbība, skolēnu darbība. Stundas protokola rezultāti tika 
ievietoti stundu satura tabulā (4. pielikums). Stundu saturs (skola 1) atspoguļots 5.pielikumā. 
Vadoties pēc izstrādātajiem, iepriekš minētajiem modeļa kritērijiem, tika analizēta skolēnu 
darbība stundas laikā un salīdzināta stundās, kad skolotājs piedalījās fiziskajās aktivitātēs stundas 
laikā kā dalībnieks un stundās, kad skolotājs fiziskajās aktivitātēs stundas laikā nepiedalījās.  

 
2.2.5. Pedagoģiskais novērojums 

Dalībnieku novērošanas metode ir labi pazīstama, lai gan citās nozarēs (piemēram, 
antropoloģijā, socioloģijā) tā tiek biežāk izmantota nekā izglītības un psiholoģijas pētniecībā. Šīs 
metodes būtiskā priekšrocība ir tā, ka pētnieks var vākt datus sociālā vidē, piešķirot tai noteiktu 
lomu. 

Novērošana ir pētāmo parādību speciāli organizēta uztvere. Šī metode dod objektīvus 
rezultātus tikai tad, ja prot atlasīt būtisko, raksturīgāko, saskatīt vispārīgo un konkrēto. 
Novērošana kā zinātniska pētniecības metode atšķiras no parastās, ikdienišķās novērošanas ar 
savu mērķtiecību, plānveidību, kā arī novēroto faktu kvalitatīvo un kvantitatīvo apstrādi. 
Novērojums kā metode tika izmantota pilota pētījumā pedagoģiskās darbības modeļa realizācijā, 
(pilota pētījumā) 2010. gada 25. maijā (tiešā novērošana). Novērojumā tika izmantotas 4 
videokameras Sony. Novērojums tika analizēts un veikti pieraksti novērojuma protokolā 
(6.pielikums). 

6.tabula 
Novērojuma kodi (verbāli) skolotāja darbībai nodarbības laikā 

 
Kods „+” / „-„  Nosaukums Piemērs 
    Malacis! 
(UU sk "+" ) Uzslavas, uzmundrinājumi Nekas, nākamajā 
    reizē izdosies! 

(KLP sk "+ ") 
Kopīgu lēmumu 
pieņemšana Izdomājiet savu taktiku, 

    kā veikt šo uzdevumu 

(Av sk "+") 
Aicinājums izteikt 

viedokli Kā jūs domājat? Kas patika vai nepatika? 
(L sk"+") Pavēles lūguma formā Lūdzu apsēžamies! Lūdzu, nolieciet šeit! 

(I.ie. sk"+") Izvēles iespēju sniegšana Kā jūs vēlaties.. 
   Vai ...ar, vai bez... 
   

(A Sad.sk „+”) Aicinājums uz sadarbību uzdevuma veikšanā 
    jāiesaistās visai grupai 
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6.tabulas turpinājums 
 

(PS.sk"+") Paskaidrojums Skolotājs stundas laikā sniedz skolēniem 
    paskaidrojumu par veicamo aktivitāšu nozīmi 

(I.LV.sk"-") Iniciatīvas pārņemšana un Tagad darīsim tā... Dod man.... 
  vienpersonisku lēmumu Es domāju, ka tagad jādara tā... 

kods „+” / „-„ nosaukums piemērs 
  pieņemšana Kapteiņi būs... 

(Ps. sk "-") Paskaidrojums neseko 
Skolotājs nepaskaidro, nedemonstrē 

izpildījumu 
    pēc skolēna lūguma vai teiktā, ka nesaprot 

(Kr. sk "-") Kritizēšana Tu nesaproti... 
    Tev slikti izdodas... 

 
Piemēram, uzmundrinājumi darbojās kā pamudinošā komunikācija, kad nolūks ir kaut 

ko panākt no partnera, piemēram, izpildīt lūgumu vai mainīt viņa attieksmi vai uzvedību (Špona, 
Čehlova , 2004).  

Novērojumā, nodarbības laikā darba organizācijai skolotājs pielietoja demokrātisko 
vadības stilu un piedalījās fiziskajās aktivitātēs kā dalībnieks. 

Videomateriāla analīzei tika izstrādāti un atlasīti kodi (verbāli un neverbāli), skolotāja 
un skolēnu darbības analīzei pielietojot mijiedarbības modeli. Kodi tika izstrādāti gan modeļa 
komponentu analīzei, gan modeļa pielietošanai kopumā. Skolotāja darbības analīzei izstrādātie 
kodi redzami 6. un 7.tabulā. Skolotāja darbības analīzei tika atlasīti: 7 pozitīvie kodi un 3 
negatīvie kodi (verbāli), 2 pozitīvie un 2 negatīvie kodi (neverbāli).  

7.tabula  
Novērojuma kodi (neverbāli) skolotāja darbībai nodarbības laikā 

Kods „+” / „-„  Nosaukums Piemērs 
(UU. sk "+" 
nv) 

Uzslavas, 
uzmundrinājumi Pacelta roka ar īkšķi uz augšu, 

    draudzīgs piesitiens pie pleca, 
(Pl. sk "+") Piesitiens pie pleca kuram seko smaids, verbālais 
    uzmundrinājums vai (Uu.sk "+" ) 
(Sl.p. sk"-") Slēgta ķermeņa poza Skolotājs demonstrē slēgtu ķermeņa pozu 
  ar pārākuma  ar rokām uz krūtīm, nedaudz atliektu galvu un  
  demonstrējumu skatu no augšas 
(VL.sk"-") Vienaldzība par  Skolotājs no malas novēro, kas notiek, 
  notiekošo stundā ķermeņa poza slēgta 

Kodu saīsinājumu paskaidrojums redzams tabulu otrajā ailītē – „nosaukums”. 

Tika izstrādāti kodi gan ar pozitīvu, gan ar negatīvu rādītāju. Kā arī protokola beigās 
tika atstāta vieta papildus novērojuma pierakstam, kas radās novērojuma analīzes laikā.  

Neverbālās uzvedības kodi tika atlasīti arī, vadoties pēc modeļa komponentu sastāva, 
kās varētu izpaustie neverbālā komunikācijā – žestos, ķermeņa pozā.  

Tā kā mijiedarbība ir savstarpēja ietekme un šajā gadījumā savstarpējās ietekmes 
subjekti ir skolotājs un skolēns, tad novērojuma kodi tika izveidoti abiem mijiedarbības 
subjektiem, viņu uzvedības novērojumā. 
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Kodi bija pakārtoti demokrātiskā vadības stila pielietojumam (kopēju lēmumu 
pieņemšana, uzslavas, uzmundrinājumi, izvēles iespējas utt.), informācijas sniegšanai stundas 
laikā, kā arī skolotāja dalībai aktivitātēs.  

8. tabulā redzami atlasītie kodi skolēna verbālās komunikācijas ar skolotāju pētīšanai. 
Pozitīvajā komunikācijā ir atlasīti divi kodi, kas prezentē skolēna emocijas un interesi par 
nodarbību. Bieži vien verbālā un neverbālā komunikācija papildina viena otru, un tādēļ, kods 
„emocijas, prieks par fiziskajām aktivitātēm” tika izvēlēts kopā ar neverbālu izpausmi. Bērns 
demonstrējot patiesu prieku, to pārsvarā veic gan verbāli, gan neverbāli – reizē.   

8. tabula 
Novērojuma kodi (verbāli) skolēna darbībai nodarbības laikā 

Kods"+"/”-„ Nosaukums Piem ērs 
(E dal "+") Emocijas, prieks Jā! Jahuu! - kopā ar neverbālu 

  par fizisk. aktivitātēm izpausmi 
(I.I.dal"+" v.) Intereses izrādīšana Skolēns uzdod precizējošus jautājumus 

   par aktivitāšu nozīmi, veikšanu 
    Mani tas neinteresē... 

(I.I.dal"-" v.) Intereses neizrādīšana Cik garlaicīgi... 
      

(T.ST.dal"-"v.) Stundas Skolēns ar savu darbību 
  traucējums novērš citu skolēnu 
    uzmanību 

(SK.N.dal "-") Nevēlēšanās darboties  Nevēlos ar skolotāju... Skolotāj, Jums 

  kopā ar skolotāju obligāti jāpiedalās? 
 
Tieši tāpat kā skolotāja darbības novērošanas protokolā, arī skolēna uzvedības 

novērojuma protokolā ir atlasīti kodi, kuri norāda gan uz psiholoģisko, uz praktisko gatavību 
mijiedarbībai un uzvedības maiņai, kā arī par skolēna konkrēto darbību stundas laikā.  

Negatīvās komunikācijas izpausmei ir atlasīti trīs kodi, kuri varētu demonstrēt skolēna 
interesi (intereses trūkumu) par stundā notiekošo, kā arī nevēlēšanos darboties kopā ar skolotāju, 
kas norādīs skolēna psiholoģisko gatavību vai ne-gatavību sadarboties.  

9.tabula 
Novērojuma kodi (neverbāli) skolēna darbībai nodarbības laikā 

 
Kods„+” / „-„ Nosaukums Piemērs 

(I.I.dal"+") Intereses Skolēns izrāda interesi par 
  izrādīšana stundā/nodarbībās notiekošo 

    
klausās uzmanīgi, ieinteresēti,        

nedaudz noliecies uz priekšu   
(E dal "+".nv) Emocijas, prieks Skolēns demonstrē pozitīvas 

    Emocijas – plaukšķināšana, 
    palēcieni, apskāvieni ar citiem 
    skolēniem vai skolotāju – un 
    tiek demonstrētas kopā ar 

   sajūsmas izpausmi 
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9.tabulas turpinājums  
Kods„+” / „-„ Nosaukums Piemērs 
(T.ST.dal "-") Stundas Novērš citu skolēnu 

  traucējums uzmanību 
    Skolēnam nav nekādas 

(I.I.dal"-" ) Intereses intereses par notiekošo 
  ne-izrādīšana viņš ir neaktīvs vai stāv 
    nomaļus un veic kādas citas 
    darbības, kas nesaistās 
    ar stundas uzdevumiem 

 
Tādējādi izpaužoties kā nevēlēšanās veikt praktiskās aktivitātes kopā ar skolotāju. 

Vienaldzība par notiekošo var izpausties stundas laikā kā traucējums, jo skolēnam rodas vēlme 
pievērsties citām aktivitātēm, tādām, kā runāšana stundas laikā vai citu dalībnieku aizskaršana.  

9. tabulā ir uzskaitīti kodi un doti piemēri skolēna neverbālajām izpausmēm. Prieks un 
interese par fiziskajām aktivitātēm, ko skolēns demonstrēt var ar savu ķermeņa valodu – žestiem. 
Ir atlasīti gan pozitīvie, gan negatīvie kodi, kas norādītu uz skolēna attieksmi pret nodarbībā 
pielietoto pedagoģiskās mijiedarbības modeli.  

 

10.tabula 

Novērojuma kodu analīze (verbāli) skolotāja darbībai 
Kods„+” / „-

„ Nosaukums Piemērs 
(UU sk "+" ) Uzslavas, uzmundrinājumi 13 
(KLP sk "+ 

") Kopīgu lēmumu pieņemšana 12 
(Av sk "+") Aicinājums izteikt viedokli 3 
(L sk"+") Pavēles lūguma formā 10 

(I.ie. sk"+") Izvēles iespēju sniegšana 13 
(A Sad.sk 

„+”) Aicin ājums uz sadarbību 3 

(PS.sk"+") Paskaidrojums 0 

 (I.LV.sk"-") 

Iniciatīvas pārņemšana un 
vienpersonisku lēmumu 
pieņemšana 2 

(Ps. sk "-") Paskaidrojums neseko 0 
      

(Kr. sk "-") Kritizēšana 0 
 

10. tabulā ir apkopoti novērojuma rezultāti skolotājam – nodarbības vadītājam 
verbālajās izpausmēs. Kā redzam, tad pozitīvo kodu novērojums ir daudz lielāks par negatīvo 
kodu novērojumu. Skolotāja, realizējot modeli, 13 epizodēs ir izteikusi uzmundrinājumu, 12 
epizodēs aicinājusi pieņemt kopīgus lēmumus, 10 epizodēs izteikusi pavēles lūguma formā un 3 
epizodēs aicinājusi uz sadarbību.  
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11.tabula 

Novērojuma kodu analīze (neverbāli) skolotāja darbībai 
 

Kods Nosaukums Epizodes 
„+” / ”-„     

(UU. sk "+" 
nv) Uzslavas, uzmundrinājumi 0 
(Pl. sk "+") Draudzīgs piesitiens pie pleca vai 0 

  rokas spiediens   
(Sl.p. sk"-") Slēgta ķermeņa poza  

  ar pārākuma 0  
  demonstrējumu   

(VL.sk"-") Vienaldzība par notiekošo 0 
  stundā   

 

Negatīvo kodu epizodes, kā redzams, ir divas – kad skolotāja pārņēma iniciatīvu un 
vienpersoniski pieņēma lēmumu par lietām, kuras varētu ļaut risināt dalībniekiem (kapteiņu 
izvēle). 11. tabulā ir uzskaitīti kodu skolotājas neverbālās darbības analīzei. Kā redzam, tad 
skolotājas darbības analīzes laikā netika novērots neviens neverbālais kods. 
12. tabulā un 13. tabulā ir uzskaitītas epizodes skolēnu verbālās un neverbālās uzvedības 
novērojumā, pielietojot pedagoģiskās mijiedarbības modeli.  

Verbālajā uzvedībā tika novērotas divas epizodes, kad dalībnieks no prieka par paveikto 
aktivitāti un komandas uzvaru tajā no prieka palecās un iekliedzās. Intereses izrādīšana – vaicājot 
par sagaidāmajām aktivitātēm vai cita veida par interesi liecinoši jautājumi no skolēna puses 
skolotājam netika uzdoti. Kā arī netika novērots neviens uzskaitītais verbālais negatīvais kods. 
Bet novērojuma laikā tika novērota negatīva darbība (neuzmanība pret otru skolēnu), kura kodos 
netika ietverta, jo tā nedemonstrē skolēna attieksmi pret pielietoto modeli. Šī negatīvā darbība 
vairāk liecina par skolēnu savstarpējām attiecībām.  

12. tabula 

Novērojuma kodu analīze (verbāli) skolēna darbībai 
 

Kods Nosaukums Epizodes 
"+"/”-„   

(E dal "+") Emocijas, prieks 4 
 par fiz. aktivit.  

(I.I.dal"+" v.) intereses 0 
 izrādīšana  

(I.I.dal"-" v.) neieinteresētības 0 
 izrādīšana  

(T.ST.dal"-"v.) Stundas traucējums 0 
(SK.N.dal "-") Nevēlēšanās darboties 0 

 kopā ar skolotāju  
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13. tabulā ir attēlots epizožu skaits skolēnu attieksmei, kas tika novērota skolēna 
neverbālajā uzvedībā. Pozitīvajā neverbālajā uzvedībā tika novērots viens kods septiņās 
epizodēs, kas izpaudās kā draudzīgi apskāvieni un rokas spiedieni.  

13. tabula  

Novērojuma kodu analīze (neverbāli) skolēna darbībai 
 

Kods Nosaukums Epizodes 
"+"/”-„      
 

(E dal "+") 
   Emocijas, 

prieks 7 
(I.I.dal"+")               intereses visas nodarbības 

  izrādīšana garumā 
 

(T.st.dal "-„) Stundas 0 
  traucējums   
      

I.I.dal"-" ) neieinteresētības 0 
  izrādīšana   

 

Negatīvajos neverbālās uzvedības kodos netika reģistrēta neviena epizode, kad skolēni 
apzināti traucētu stundu vai izrādītu neieinteresētību stundā notiekošajā.  

Pedagoģiskā eksperimenta laikā NDĢ (Natālijas Draudziņas ģimnāzijā) notika tiešā un 
atklātā novērošana stundas laikā, kad pētnieks, protokolējot stundu, reģistrēja kādus 
novērojumus skolēnu uzvedībā stundas laikā.  

 

2.2.6. Pedagoģiskais eksperiments 

Eksperiments (eksperimentum – latīņu – mēģinājums) – izziņas metode; pētāmās 
parādības mākslīga izraisīšana vai atkārtošana dabiskos vai mākslīgos apstākļos. Eksperiments ir 
viens no pedagoģisko pētījumu veidiem (Geske, Grīnfelds, 2006).  

Eksperiments psiholoģijā – empīriska izziņas metode. Atšķirībā no citām pētniecības 
metodēm tā neaprobežojas ar saiknes (korelācijas) konstatāciju, bet palīdz noskaidrot cēloņa 
attiecības starp pētījamām parādībām (Dravnieks, Popovs, Paeglītis, 1997). 

Eksperiments pedagoģijā dod iespēju atklāt progresīvākus, mērķtiecīgākus 
pedagoģiskos līdzekļus un nosacījumus, atklāt jaunus faktus un idejas, uz kuru bāzes attīstās 
teorijas prakses pilnveidošanai. Pedagoģiskais eksperiments ir objektīvākā un efektīvākā 
pētīšanas metode. Pedagoģiskais eksperiments ir tāda pētīšanas metode, kad notiek teorijā vai 
praksē radušās idejas pamatošana un pārbaude pedagoģiskajā un pētnieciskajā darbībā. 
Pedagoģiskā eksperimenta mērķis ir atklāt mācību un audzināšanas procesa likumsakarības 
(Geske, Grīnfelds, 2006). Tieši eksperiments vienīgais ļauj noskaidrot cēloņsakarības, kontrolēt, 
lai iespēju robežās nepieļautu, ka eksperimenta rezultātus ietekmē nejauši, nesaistīti faktori, veikt 
nepastarpinātus novērojumus un mērījumus, veikt atkārtotus mērījumus.  

Pedagoģiskais eksperiments ir iepriekš plānota un sagatavota pētnieka līdzdalība 
apmācības vai treniņa procesā, apzināti mainot neatkarīgo faktoru vērtības: apmācības vai treniņa 
metodiku, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Tā mērķis ir atrast racionālākas apmācības vai treniņa 
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metodes, labākus sporta tehnikas apmācības un pilnveidošanas paņēmienus. Eksperiments ir 
izziņas metode; pētāmās parādības mākslīga izraisīšana vai atkārtošana dabiskos vai mākslīgos 
apstākļos. Eksperiments ir viens no izglītības pētījumu veidiem, kurā tiek meklētas 
cēloņsakarības – veicot izmaiņas neatkarīgajā mainīgajā, tiek novērotas atkarīgā mainīgā 
izmaiņas (Geske, Grīnfelds, 2006). 

Konstatējošs eksperiments ir vienreizējs vai atkārtots, masveida vai ierobežots (neliela 
grupa) pētījums, kurā nosaka cilvēka vai procesa pašreizējo stāvokli (Albrehta, 1998). 
Promocijas darbā tika izmantots vienreizējs konstatējošais eksperiments ierobežotā grupā – 
skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem. 

Pēc literatūrā minētajiem datiem, eksperiments atkarībā no pētījuma uzdevumiem var 
būt īslaicīgs vai ilgstošs, masveidīgs vai individuāls, slēpts vai atklāts (Dravnieks, Popovs, 
Paeglītis, 1997). Eksperimenta veidi vēl var būt: līnijveida – vienā skolā, klasē ilgāku laiku; 
paralēlie – vairākās skolās vai klasēs vienlaikus, bet atšķirīgi organizācijas varianti; krustojošie – 
viena eksperimentālā klase tiek mainīta ar kontrolklasēm un otrādi. 

Izšķir divus eksperimenta paveidus: laboratorijas un dabiskais eksperiments. Pētījumā 
tika pielietots dabiskais eksperiments, ko psiholoģijas zinātnē ieviesa krievu ārsts un psihologs 
A. Lazurskis (1874–1917), tas pēc sava satura izslēdz personības psiholoģisko sasprindzinājumu, 
jo pētījums noris parastos, dabiskos apstākļos: stundā, pārrunā, spēlē u.tml. Tas palīdz iegūt 
objektīvas ziņas par cilvēka darbības psihiskajām likumsakarībām (Vorobjovs A., 2000).  

 Konkrētā darba uzdevumu veikšanai tika izmantots līnijveida pedagoģiskais 
eksperiments un pilota pētījums. Tika izveidotas grupas, darbā ar kurām sporta pedagogi 
pielietoja izstrādāto pedagoģiskās mijiedarbības modeli. Līnijveida pedagoģiskais eksperiments 
norisinājās divās Latvijas vispārizglītojošajās skolās. Katrā skolā eksperimenta ilgums – 14 
nedēļas. Kopējais konstatējošo eksperimentu ilgums – 28 nedēļas. Eksperiments norisinājās no 
2010. gada septembra līdz 2011. gada maijam.  
Pedagoģiski konstatējošā eksperimenta mērķis – pielietot praksē izstrādāto pedagoģiskās 
mijiedarbības modeli un noteikt izmaiņas skolēnu fiziskajā aktivitātē, pielietotā pedagoģiskās 
mijiedarbības modeļa ietekmē.  
Pētījuma priekšmets pedagoģiskajā eksperimentā – skolēnu fiziskā aktivitāte. 
Pētījuma subjekts pedagoģiskajā eksperimentā – 14–19 gadus veci skolēni. 
Pētījuma objekts pedagoģiskajā eksperimentā – sporta skolotāja darbība sporta stundās. 
Eksperimentā nepieciešamo datu iegūšanai tika izmantotas šādas metodes novērojums:  
aptaujas metode – intervija;  

• iegūto rezultātu analīze un salīdzināšana; 
• pedometrija; 
• testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” pielietojums pirms un pēc pedagoģiski 

konstatējošā eksperimenta.  
Pedagoģiski konstatējošais eksperiments norisinājās Kandavā, internātskolā 

„Dzīvesprieks” (skola1), kā arī Rīgā, Natālijas Draudziņas ģimnāzijā (NDĢ) (skola 2). Kandavas 
internātskolā eksperiments norisinājās no 2010. gada septembra līdz 2010. gada decembrim. 
Eksperiments norisinājās 14 nedēļas. Eksperimentā piedalījās 29 skolēni un viens sporta 
pedagogs. Sporta stundas, kurās pedagogs realizēja izstrādātā pedagoģiskās mijiedarbības 
modeļa saturu, notika 2 reizes nedēļā.  

NDĢ eksperiments norisinājās no 2011. gada februāra līdz 2011. gada maijam. 
Eksperiments norisinājās 14 nedēļas. Eksperimentā piedalījās 41 NDĢ ģimnāzijas skolēni un 
divi sporta pedagogi. Eksperimenta norises laikā, skolā divi sporta pedagogi sporta stundās 
realizēja izstrādātā pedagoģiskās mijiedarbības modeļa saturu. Sporta nodarbības, kurās skolotājs 
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realizēja izstrādātā pedagoģiskās mijiedarbības modeļa saturu, notika vienu reizi nedēļā. Abās 
skolās sporta stundas tika vadītas pēc skolotāja izstrādātās programmas.  

Eksperiments iepriekš minētajās skolās tika organizēts ar mērķi, noskaidrot skolēnu 
fiziskās aktivitātes paraduma izmaiņas pedagoģiskās mijiedarbības modeļa pielietošanas 
rezultātā. Lai noteiktu nometnes dalībnieku fiziskās aktivitātes paraduma izmaiņas modeļa 
ietekmē, abās skolās pirmajā eksperimenta dienā un pēc 14 nedēļām, tika veikta skolēnu 
testēšana pielietojot autores izstrādāto testu (invetory) „Fiziskās aktivitātes paradums 
skolēniem”, kā arī NDĢ katras stundas laikā tika fiksēts skolēnu soļu skaits izmantojot 
pedometrus. Sporta stundas norises laikā tika veikti pieraksti stundas protokolā (9. pielikums) un 
katras sporta stundas noslēgumā, pedometrijas protokolā (2. pielikums) tika pierakstīti skolēnu 
pedometra rezultāti.  

14. tabula 
 

Skolēna-skolotāja mijiedarb ība fiziskajās aktivitātēs (sporta stundā) pielietojot 
pedagoģiskās mijiedarbības modeļa saturu  

(pielāgots pēc A.Šponas)  
Organizēšanas 

posmi 
Mijiedarb ība kopējā darba 
procesā, pedagoga darbība Skolēna darbība 

1 2 3 

  
Noskaņo skolēnu stundai, 
nodarbībai, emocionāli uzmundrina, 

Izprot uzdevumu, tā 
nozīmīgumu, gatavojas 

Psiholoģiskā izskaidro nodarbību jēgu saistībā veicamajam uzdevumam, 
sagatavošana ar stundas mērķiem un  izrāda interesi par gaidāmo 

 uzdevumiem, piedalās veicamo  uzdevumu 
 uzdevumu taktikas izstrādāšanā   

   
kopā ar komandas biedriem 
izstrādā savu aktivitāšu 

Praktiskā Izskaidro noteikumus,  veikšanas taktiku.  

sagatavošana ar skolēniem iekārto aktivitāšu vietu  
Palīdz pedagogam iekārtot 
aktivitāšu vietu 

Darbības Kopā ar skolēniem veic konkrēto Veic aktivitāti kopā ar  
realizācija aktivitāti,  pedagogu kā 

 ir paraugs skolēniem, uzslavē pēc  vienlīdzīgu, uzklausa 

 

Nopelniem, bez vajadzības 
neuzņemas iniciatīvu, ļauj 
skolēniem pieņemt lēmumus  informāciju 

 patstāvīgi, sniedz informāciju   

 
par veicamo fizisko aktivitāšu 
ietekmi uz skolēna organismu   

Novērtēšana 

Noskaidro dalībnieku domas par 
veikto aktivitāti, par izjūtām, 

emocijām aktivitātes veikšanas 
Piedalās diskusijās par 

veikto aktivitāti, 

 
laikā, par kopīgi izvēlēto taktiku, 

 
izsaka savas domas par  
grupas sadarbību, 

 

pārrunā tālāko grupas darbību citās 
aktivitātēs rosina grupas dalībniekus 
izteikties un ieklausīties citu domās. 

pieņem kopīgus lēmumus 
par tālāko grupas darbību 

   citās aktivitātēs. 
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14. tabulā ir aprakstīta skolotāja un skolēna gaidāmā sadarbība un tai sekojošā 
mijiedarbība sākot ar sagatavošanos modeļa pielietošanai un beidzot ar novērtējumu (pēc A. 
Šponas). Tabula ir izveidota, lai skolotāji labāk izprastu modeļa pielietojumu, savu darbību un 
gaidāmo skolēna darbību sporta stundā.  

 

2.2.7. Matemātiskās datu apstrādes metodes 
 

 Darbā iegūtās atbildes tika matemātiski apstrādātas un izteiktas procentos. Apstrādājot 
rezultātus, tika izmantota Microsoft Excel programma un aprēķinātas procentuālās attiecības. 

Empīrisko datu salīdzinošā analīze tika veikta, apstrādājot datus ar statistiskas apstrādes 
un analīzes programmu SPSS 16.0 (The Statistical Package for Social Science). SPSS ir viena no 
vispopulārākajām statistikas paketēm, ar kuras palīdzību var veikt ļoti sarežģītas datu 
manipulācijas un analīzes, izmantojot vienkāršas instrukcijas. SPSS programma veic statistikas 
un matemātikas funkcijas, statistiskas darbības, kā arī šī programma nodrošina elastīgu datu 
apstrādi.  

Pētījumā ievāktie dati tika ievadīti un apstrādāti ar SPSS 16.0 un Excel 
datorprogrammu palīdzību. Lai veiktu datu apstrādi ar SPSS 16.0, tika izveidota kodēšanas 
tabula, kas noteica atbilstību starp anketas jautājumiem un rādītājiem, kuri izmantoti datorizētā 
datu apstrādē.  
Pētāmo parādību raksturoja pazīmes un mainīgie lielumi.  
Pētījuma rezultāti tika analizēti sekojošām metodēm: 

• primārām metodēm – aprakstošās statistikas metode (vidējā aritmētiskā, 
standartnovirzes, asimetrijas minimālās-maksimālās vērtības, minimālās, maksimālās 
vērtības noteikšana); 

• sekundārām datu apstrādes metodes metodēm, tādām kā – Pīrsona korelācijas 
koeficienta noteikšanas metode, iekšējās saskaņotības noteikšanas metode (Kronbaha 
alfas koeficents), faktoranalīze, dispersiju analīzes metode (vienfaktora dispersiju 
analīze ANOVA), T–tests. 

Savstarpējo korelatīvo saistību noteikšanai veidota Pīrsona korelācijas matrica. Aprēķināto 
korelācijas koeficentu (r) noapaļo līdz 3 zīmēm aiz komata. Korelācijas koeficents ir skaitlis, 
kurš atrodas robežās no (-1) līdz (+1). Jo vairāk korelācijas koeficents tuvojas „1”, jo ciešāka 
pastāvošā korelācija. Ja korelācijas koeficents (r) ir mazāks par 0,3, tad sakarība ir vāja, ja r ir 
lielāks par 0,3, bet mazāks par 0,7, tad sakarība ir vidēji cieša. Ja korelācijas koeficentam „r” būs 
vērtējums „0”, tad pazīmes būs neatkarīgas, bet, ja korelācijas koeficents „r” ir vienāds ar „1”, 
tad atkarība būs visciešākā un var izdarīt pieņēmumu, ka kopas ir vienādas (Wiersma, 2000).  

Dispersijas analīzi izmanto, ja ir nepieciešams salīdzināt trīs vai vairākas grupas pēc 
kvalitatīvas normāli sadalītas pazīmes, tad ir jāizmanto parametriskā viena faktora dispersijas 
analīze (ANOVA). Parametriskajā dispersiju analīzē datu kopējo izkliedi uzlūko kā veidotu no 
divām izkliedēm – izkliedi starp visas izlases datu vidējo vērtību un katras grupas vidējo vērtību 
(starpgrupu izkliede), un katra mērījuma pētījuma objekta pazīmes izkliedes vērtību ap 
atbilstīgās grupas vidējo vērtību (iekšgrupu izklaide). Ja starpgrupu dispersija ir statistiski ticami 
lielāka, par iekšgrupu izkliedi, tad var secināt, ka ir atšķirības starp grupu vidējiem lielumiem. 
Šajā metodē pārbauda nulles hipotēzi, par to, ka grupējošais faktors neietekmē pētāmās pazīmes 
vērtības. 

Ar faktoranalīzes metodi tika noteikta faktoru struktūra, kā arī, adaptācijas procesā 
pārbaudīta testa validitāte. 

Kronbaha alfas noteikšana – izmanto lai noteiktu vai drīkst rēķināt vidējo starp 
vairākiem jautājumiem, kas ietverti skalā (t.i., testā), parāda skalu iekšēju saskaņotību. Iekšējās 
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saskaņotības noteikšanas metode (Kronbaha alfa koeficents) var būt robežās līdz 1. Kronbaha 
alfas koeficents zem 0,6 tik uzskatīts par neatbilstošu (Raščevska, 2005).Kvantitatīvu pazīmju 
divu neatkarīgu grupu salīdzināšanai izmantojām neatkarīgu izlašu – Stjūdenta (t-tests – 
parametriska metode statistiskās hipotēzes pārbaudei). T-tests – neatkarīgo grupu salīdzināšanai, 
pielietots, lai noteiktu, vai pastāv ticamas atšķirības starp grupām. 

 

2.3. Pētījuma organizēšana 
 Doktora darba izstrāde tika uzsākta 2008. gadā. Šajā laikā tika izvirzīti darba 

mērķi, uzdevumi un hipotēze, izstrādāta pētījuma metodika. Pētījums notika no 2008.–2011. 
gadam. Pamata datu ieguvei piedalījās 339 dalībnieki, pedagoģiskajā eksperimentā piedalījās tika 
iesaistīti 75 skolēni, vecumā no 14 līdz 19 gadiem, 32 meitenes un 43 zēni. Dalībnieku vidējais 
vecums – 16,3 gadi. Kā arī, eksperimentā piedalījās 3 sporta skolotāji. Datu apkopošana veikta 
anonīmi, atbilstoši Vīnes cilvēktiesību konvencijai. Pirms eksperimenta sākuma tika izsūtītas 
paziņojuma vēstules (7., 8. pielikums) pētījumā iesaistīto dalībnieku vecākiem, ar lūgumu darīt 
zināmu savu viedokli par bērna iesaistīšanos pētījumā. Netika saņemts neviens atteikums bērna 
dalībai pētījumā.  

15. tabula  
Pētījuma posmi 

I posms (2008–2009 ) II posms ( 2010. gads) III posms ( 2010–1011) 
 Mērķis:  Mērķis: Mērķis: 

1 2 3 
1. Izstrādāta darba pirmā daļa, 

sagatavots zinātniskās literatūras 
apskats par skolotāja-skolēna 

mijiedarbību 

1. Izstrādāts un pilota 
pētījumā pārbaudīts 

pedagoģiskās mijiedarbības 
modelis fiziskās aktivitātes 

sekmēšanai skolēniem  
  

1. Izstrādāts 
metodiskais materiāls 

skolotājiem par 
pedagoģiskās 

mijiedarbības modeļa 
pielietojumu  

 
2. Uzkonstruēts tests skolēnu 
fiziskās aktivitātes paraduma 

noteikšanai 

 2. Noskaidrota 
izstrādātā pedagoģiskās 
mijiedarbības modeļa 
ietekme uz skolēnu 
fiziskās aktivitātes 

paradumu 
Uzdevums: Uzdevums: Uzdevums: 

1. Ar literatūras izpētes metodi 
apkopot informāciju par 

pedagoģisko darbu, paraduma 
veidošanos, fizisko aktivitāšu 

nozīmi un pētījumiem šajā jomā. 

1. Balstoties uz veikto 
faktoru analīzi un analizēto 

literatūru, izstrādāt 
pedagoģiskās mijiedarbības 

modeļa saturu. 

1. Organizēt un novadīt 
pedagoģisko 
eksperimentu 

2. Uzzināt skolēnu 
viedokli(intervijas) par fiziskajām 
aktivitātēm un intervijas rezultātus 

pielietot testa izstrādē 

2. Organizēt un veikt pilota 
pētījumu , ar mērķi 
pārbaudīt izstrādāto 

pedagoģiskās mijiedarbības 
modeli. 

2. Notestēt skolēnus 
pirms un pēc 

eksperimenta nosakot 
mijiedarbības modeļa 
ietekmi uz skolēnu 
fizisko aktivitāti 
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15. tabulas turpinājums  
1 2 3 

3. Balstoties uz literatūras avotiem 
un intervijas rezultātiem izveidot 
anketu skolēniem, kura kalpo par 
pamatu testa konstruēšanai, veikt 

aptauju 

 3. Rezultātu 
apkopojums un 

secinājumu 
formulējums. 

4. Noteikt psihometriskos rādītājus 
testam 

  

5. Uzkonstruēt ticamu un valīdu 
testu skolēnu fiziskās aktivitātes 

paraduma noteikšanai  

 , 

Darbība: Darbība: Darbība: 
1. Literatūras avotu analīze 1. Faktoru analīze, atlase 1. Vēstules (vecākiem) 

par skolēnu dalību 
eksperimentā, 

sagatavošana un 
izsūtīšana. 

2. Interviju veikšana un rezultātu 
apkopojums, analīze; 

2. Darbs pie modeļa 
izstrādes, balstoties uz 

aptaujas datiem 

2. Pedagoģiskā 
eksperim Organizēšana, 
vadīšana internātskolā 
(Kandava) (2010. gada 
septembris–2011. gada 

janvāris) 
3. Aptaujas anketas izstrāde; 3. Sagatavota un izsūtīta 

vēstule(vecākiem) par 
skolēnu dalību novērojumā 

3. Noorganizēt 
pedagoģisko 
eksperimentu 

NDĢ(2011. februāris–
maijs) 

4. Aptaujas veikšana  4. Vienošanās ar pilota 
 pētījumā  iesaistītajiem 

pedagogiem 
un audzēkņiem. 

4. Testēšana 
pielietojot„Fiziskās 

aktivitātes paraduma„ 
testu un pielietojot 

pedometrus. 
 5. Testa izstrāde ar faktoru analīzes 

metodi atlasot testa pantus 
 5. Interviju veikšana 

pētījumā iesaistītajiem 
Skolēniem, skolotājiem 

   6. Darbs ar pētījuma 
materiāliem. 

Rezultāts: Rezultāts: Rezultāts: 
Izvirzīts pētījuma mērķis, 
sagatavota aptaujas anketa 

skolēniem, uzkonstruēts ticams un 
valīds tests skolēnu fiziskās 

aktivitātes paraduma noteikšanai 

Veikta aptauja un iegūti 
rezultāti Izstrādāts 

pedagoģiskās mijiedarbības 
modelis fiziskās aktivitātes 

sekmēšanai.  
Noorganizēts un novadīts 

pilota pētījuma 
eksperiments 

Hipotēzes teorētiskā un 
praktiskā pierādījuma 

pamatojums 
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Pirmajā pētījuma posmā (skat. 1. tabula), (no 2008.–2009. gadam) tika veikta 
literatūras analīze, problēmas formulēšana un izvirzīta hipotēze. Tika veikta pedagogu darbības 
un skolēnu paraduma ikdienā veikt fiziskas aktivitātes, izpēte.  

Tika veikta citu līdzīgu pētījumu apzināšana un analīze. Tika apzināta literatūra un krāta 
pieredze semināru laikā (2008. gadā – IOA) un (2009. gadā – IOAPA) Olimpijā (Grieķija). 

Tika veiktas divas fokusintervijas skolēniem par fiziskajām aktivitātēm. Tika sagatavota 
aptaujas anketa skolēniem par viņu fiziskajām aktivitātēm ikdienā. Veikta skolēnu aptauja 
pamata datu ieguvei n=339, pielietojot izveidoto anketu, kā arī testa konstruēšanā, pamatojoties 
uz bāzes datu ieguves rezultātiem, faktoru analīzi, un testā izmantoto psihometrisko rādītāju 
noteikšanu trīs posmos, atlasīti testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” panti. Testa 
pantu iekšējā saskaņotība tika noteikta, izmantojot Kronbaha alfas koeficenta noteikšanu. 

Pētījuma otrajā posmā (2010. gadā) notika skolēna un sporta skolotāja pedagoģiskās 
mijiedarbības modeļa un tā satura faktoru izstrāde, balstoties uz iepriekš iegūtajiem rezultātiem.  

Šajā posmā tika noorganizēts pilota pētījums-pedagoģiski konstatējošais eksperiments 
ar mērķi novērtēt skolēna-skolotāja mijiedarbības modeli. Pilota pētījumā piedalījās 10 skolēni 
un 2 skolotāji. Nodarbības laikā tika veikts novērojums. Skolotāja, vadot nodarbību, pielietoja 
izstrādāto pedagoģiskās mijiedarbības pedagoģiskas darbības modeli. Pēc nodarbības tika 
intervēti skolotāji par modeļa pielietojumu un tika veikta videonovērojuma analīze. Novērojuma 
analīzei tika izmantota kodēšana. Tika kodēta gan skolotāja, gan skolēna darbība (verbāla, 
neverbāla), tika atlasīti pozitīvie un negatīvie kodi. Novērojuma mērķis – pētīt modeļa 
pielietojumu praksē.  

 Trešajā pētījuma posmā (2010–2011. gadā) norisinājās pedagoģiski konstatējošais 
eksperiments modeļa pielietošanai. Eksperiments norisinājās no 2010. gada septembra līdz 2011. 
gada janvārim Kandavā, internātskolā. Šajā eksperimentā piedalījās 29 skolēni vecumā no 16 
līdz 19 gadiem un viens sporta pedagogs, kā arī no 2011. gada februāra līdz maijam, Rīgā, NDĢ 
(Natālijas Draudziņas ģimnāzijā). Eksperimentā piedalījās 42 skolēni vecumā no 14 līdz 17 
gadiem un divi sporta pedagogi. Pēc eksperimenta tika apkopoti dati un izdarīti secinājumi, 
izstrādāts hipotēzes teorētiskā un praktiskā pierādījuma pamatojums.  

Pirms un pēc eksperimenta tika veikta skolēnu fiziskās aktivitātes paraduma noteikšana 
ar testa palīdzību. Pētījuma noslēgumā iegūtie kvalitatīvie un kvantitatīvie dati tika analizēti un 
iegūti gala secinājumi. 

Pētījuma robežas un validitāti var skaidrot šādi: ņemot vērā pētījuma kvantitatīvo un 
kvalitatīvo datu vākšanas metožu pielietošanu, tika uzkonstruēts standartizēts, valīds zinātniski 
pierādīts instruments – tests, tika izstrādāts pedagoga-skolēna mijiedarbības modelis, kas veicina 
fiziskās pašpilnveidošanās paraduma veidošanos skolēniem. Tikai kvalitatīva vai tikai 
kvantitatīva pieeja nerada labvēlīgus apstākļus ticamībai un validitātei (Kroplijs, Raščevska, 
2004), tāpēc pētījumā lietotas abas pieejas, lai iegūtu pētījumu ar augstāku ticamību un iekšējās 
un ārējās validātes iespējas. 

Pētījuma ticamība ir tā, ka pētījuma rezultāti ir atkārtojami, ja tos veic cits pētnieks. 
Izstrādāto skolotāja-skolēna mijiedarbības modeli fiziskās pašpilnveides sekmēšanai skolēniem, 
kas balstīts uz biheiviorāli kognitīvo un humānās pedagoģijas apvienotu pieeju pedagoģijā, ir 
iespējams realizēt arī citiem sporta pedagogiem savā praktiskajā darbībā. Pētījuma iekšējā 
validitāte balstīta uz kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes lietošanu – intervijas, novērojums, 
tests, pedometrija. 
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3. PEDAGOĢISKĀS MIJIEDARB ĪBAS MODEĻA 
IZSTRĀDE UN SATURA PIELIETOJUMA IETEKME UZ 

SKOLĒNU FIZISKO AKTIVIT ĀTI 
 

3.1. Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” 
konstruēšana un psihometrisko rādītāju pārbaude 

 
3.1.1. Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” konstruēšanas pirmā 

kārta 
 
 Testa pantu izveidei blakus analizētajiem literatūras avotiem par skolēnu fizisko 

aktivitāti, tika veiktas divas skolēnu fokusintervijas par to, ko skolēni saprot ar jēdzienu: 
„fiziskās aktivitātes”. Fokusintervijās piedalījās 23 skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Uz 
fokusintervijā uzdoto jautājumu, noformulēt – kas ir fiziskā aktivitāte, skolēni atbildēja – 
„sports, Skolēni teica, ka fiziskā aktivitāte ir – „sports, enerģija un kustība”. Tad tika skolēniem 
lūgts nosaukt kādas fiziskās aktivitātes viņi veic un tika minētas tādas, kā: riteņbraukšana, 
peldēšana, skriešana, hokejs, florbols, basketbols, futbols. Savukārt no fiziskām aktivitātēm, 
kuras skolēni veic individuāli, tika minētas skriešana, peldēšana, soļošana, riteņbraukšana, 
airēšana, un futbols, bet kopā ar draugiem skolēni piedalās tādās aktivitātēs kā skriešana, 
pārgājieni un dejošana. 

Testa konstrukcijā tika izmantota induktīvā pieeja, kad ir pieredze noteiktas pazīmes 
(fiziskās aktivitātes paradums) individuālajās atšķirībās un detalizētāk tiek pētītas šīs pazīmes 
atšķirības. Sākotnēji testam tika atlasīti 49 panti (1. pielikums), kuri tika sadalīti piecos blokos 
(pieci faktori):  

• Ikdienas fiziskās aktivitātes (FZ). Blokā bija 14 panti par fiziskajām aktivitātēm 
individuāli, ar draugiem un vecākiem, kā arī par fizisko aktivitāšu biežumu. 
• Organizētās aktivitātes (OFZ) (treniņu nodarbības ārpus skolas brīvajā laikā). Šajā 
blokā tika iekļauti 7 panti par treniņu nodarbību apmeklējumu skolas mācību gada laikā 
un brīvlaikos.  
• Neorganizētās jeb pašorganizētas fiziskās aktivitātes (PFZ). Blokā tika iekļauti 9 
panti, kuros respondents atbild par fiziskajām aktivitātēm, kuras respondents veic pēc 
savas iniciatīvas individuāli, ar draugiem vai ģimeni, un šo aktivitāšu veikšanas 
biežumu. 
• Interese par fiziskajām aktivitātēm (I). Blokā bija 9 panti saistībā ar respondenta 
interesēm par informāciju presē, televīzijā vai internetā, par informāciju, kura saistīta ar 
sporta jaunumiem. 
• Emocionālais stāvoklis (E). Šajā blokā bija 10 panti par respondenta emocionālo 
stāvokli veicot fiziskas aktivitātes.  
 
Testa konstruēšanas bāzes datu ieguvei tika veikta skolēnu aptauja pielietojot anketu (49 

panti). Testa konstruēšanas izlase tika veidota proporcionāli paredzamajai izlasei, ietverot 7 
cilvēkus uz vienu testa pantu (n=339). Aptaujā, piedalījās 339 skolēni, 147 zēni un 192 meitenes, 
vecumā no 11 līdz 19 gadiem. No respondentiem aptaujā piedalījās 43% zēni un 57% meitenes. 
Pētījumā piedalījās 137 dalībnieki no Rajoniem (40%) un 202 dalībnieki no Rīgas (60%) (9. 
attēls). Bāzes datu iegūšanas aptaujas dalībnieku vidējais vecums – 14,6 gadi (14.pielikums).  

 



 95 

43%

57%

zēni

meitenes

60%

40%

Rīga

rajoni

 
 

9. attēls. Bāzes datu ieguves respondentu sadalījums pēc dzimuma un dzīvesvietas 
  

Pirmajā testa konstruēšanas kārtā tika veikta faktoru analīze. Katram blokam tika veikta 
faktoru analīze, lai pārbaudītu, vai veido vienotu konstruktu. Sākotnēji – tika pielietota 5 faktoru 
matrica. Pēc piecu faktoru matricas izveides, katram blokam tika veikta faktoru rotācija. 
(3.pielikums) 

16. tabula 
 

Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” pirm ā bloka „fizisk ās aktivitātes” 
faktoru analīze (n=339) 

 

1.bloks 
Panta 

vērt ība 
Es piedalos fiziskajās aktivitātēs  0,64 

Man fiziskās aktivitātes ikdienā ir nepieciešamas 0,63 

Es piedalos fiziskajās aktivitātēs arī tad, ja esmu noguris/-si 0,45 

Pēc ilgāka pārtraukuma, man nav grūti atsākt fiziskas aktivitātes  0,42 

Mani vecāki atbalsta manas fiziskās aktivitātes 0,40 

Es nodarbojos ar fiziskajām aktivitātēm  -0,49 

Mācību stundu laikā es domāju par fiziskām aktivitātēm  0,36 

Es no rītiem veicu rīta rosmi   

Es veicu fiziskas aktivitātes kopā ar ģimeni    

Es piedalos fiziskajās aktivitātes tikai tad, kad to dara mani vecāki   

Es piedalos fiziskajās aktivitātes tikai tad, kad to dara mani draugi   

Pēc fiziskām aktivitātēm es domāju, ka nekad to vairāk nedarīšu   

Kāds no manas ģimenes piedalās fiziskajās aktivitātēs   

Cik bieži kāds no ģimenes piedalās kopā ar Tevi    
Faktoru rotācijas pēc Varimax Kaiser normalizācijas rezultātā, panti sagrupējās 

atbilstoši, kā redzams 16. tabulā. Pirmajā blokā pēc faktoru rotācijas ir izkrituši 7 panti. Iepriekš 
minētie panti no matricas izkrita, tādēļ mēs varam pieņemt, ka tie nemērīja nepieciešamo pazīmi 
– fizisko aktivitāšu paradums. Panti, kuri tiek izslēgti no testa - „Es veicu fiziskas aktivitātes 
kopā ar ģimeni”, „Es piedalos fiziskajās aktivitātes tikai tad, kad to dara mani vecāki”, „Es 
piedalos fiziskajās aktivitātes tikai tad, kad to dara mani draugi”, „Pēc fiziskām aktivitātēm es 
domāju, ka nekad to vairāk nedarīšu”, „K āds no manas ģimenes piedalās fiziskajās aktivitātēs”, 
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„Cik bieži kāds no ģimenes piedalās kopā ar Tevi?”. Šajā gadījumā varam pieņemt, ka dotajā 
vecumposmā, paraduma veidošanās procesā skolēna ģimenes locekļu dalībai fiziskajās 
aktivitātēs ar skolēnu, nav noteicošā loma, nav tik būtiski, vai vecāki piedalās vai nepiedalās 
fiziskajās aktivitātēs kopā ar skolēnu. Savukārt, apgalvojums, ka skolēns piedalās tikai tad, ja 
kāds cits veic fiziskās aktivitātes vai ja skolēns saka, ka pēc fizisko aktivitāšu veikšanas nekad to 
vairāk nedarīs, tas jau apriori nozīmē, ka paraduma veikt fiziskas aktivitātes skolēnam nav. Līdz 
ar to, šo pantu izslēgšana ir pamatota. No testa tiek izslēgts pants „Es no rītiem veicu rīta 
rosmi”, jo arī šis pants ir izkritis jo nemēra doto pazīmi, varam pieņemt, ka fiziskās aktivitātes 
paradums var veidoties  arī tiem skolēniem, kuri no rītiem rīta rosmi neveic un pretēji, ne 
vienmēr skolēniem, kuri no rītiem veic rīta rosmi ir stabils fiziskās aktivitātes paradums.  

 
17. tabula 

 
Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” otr ā bloka „organizētās fiziskās 

aktivit ātes” faktoru analīze (n=339) 
2.bloks  Panta vērt ība 

Es apmeklēju treniņus kādā sporta veidā 0,89134079 

Es cenšos apmeklēt visus treniņus 0,73088472 

Brīvlaikā es apmeklēju treniņus kādā sporta veidā 0,63160308 

Es esmu piedalījies kāda sporta veida nometnē 0,39134832 

Brīvlaikā es apmeklēju treniņus   

Mācību gada laikā es apmeklēju treniņus    
 
Ņemot vērā, kā panti ir sadalīti pēc svarīguma (ar robežu 0,4), varam teikt, ka no 

matricas izkrīt pants: „ Mācību stundu laikā es domāju par fiziskām aktivitātēm”,  jo viņa 
svarīgums nav pārsniedzis 0.4 robežu.  

Otrajā bloka (17. tabula) „organizētās fiziskās aktivitātes”, faktoru analīzē redzam, ka 
no matricas ir izkrituši divi panti: „Br īvlaikā es apmeklēju treniņus” un „Mācību gada laikā es 
apmeklēju treniņus”, jo pantu vērtība tabulā neuzrādās un tas nozīmē, ka tā nepārsniedz 0,3 
vērtību.  

No tā varam pieņemt, ka treniņu apmeklējums kādā konkrētā laika posmā (mācību gada 
laikā vai brīvlaikā), nav fiziskās aktivitātes paraduma raksturlielums un fiziskās aktivitātes 
paraduma noteikšanai nav svarīgi, kurā brīdī skolēns treniņus apmeklē. Svarīgs ir apgalvojums, 
ka treniņus skolēns apmeklē vispār. 

18. tabula 
 

Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” trešā bloka „pašorganizētās 
fiziskās aktivitātes” faktoru analīze (n=339) 

3.bloks Panta vērt ība 

Es nodarbojos ar pašorganizētām fiziskām aktivitātēm. 0,68 
Brīvajā laikā es veicu fiziskās aktivitātes kopā ar draugiem 0,6 
Es savu dienu sāku ar fiziskām aktivitātēm 0,42 
Kopā ar ģimeni es veicu fiziskās aktivitātes 0,3 
Brīvajā laikā es veicu fiziskās aktivitātes kopā ar ģimeni 0,32 
Brīvajā laikā es veicu fiziskās aktivitātes viens (individuāli) 0,99 

Trešajā blokā (18. tabula), faktoru rotācijas matricā redzam, ka no matricas nav izkritis 
neviens pants, bet divi panti: „Kopā ar ģimeni es veicu fiziskās aktivitātes” un „Brīvajā laikā es 
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veicu fiziskās aktivitātes kopā ar ģimeni”, nav pārsnieguši robežu 0,4, līdz ar to šie panti netiek 
atstāti testā. Zemā šo pantu vērtība ir izskaidrojama ar to, ka dažādu fizisko aktivitāšu veikšana 
brīvajā laikā ar ģimeni šajā vecumā nav raksturlielums paraduma noteikšanai.  

Pants, kas precizē konkrētu fizisko aktivitāšu veikšanu (skriešana, sporta spēles utt.), 
neraksturo fiziskās aktivitātes paradumu un panta izslēgšana no testa ir pamatota. 

 
 19. tabula 

 
Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” ceturtā bloka „interese par 

fiziskajām aktivit ātēm” faktoru anal īze (n=339) 
 
4.bloks - interese par fiziskajām aktivit ātēm  Panta vērt ība 

Es interesējos par pazīstamiem sportistiem un viņu sasniegumiem 0,74 

Es meklēju informāciju internetā par fiziskām aktivitātēm 0,72 

Es lasu informāciju par fiziskajām aktivitātēm presē  0,70 

Es skatos TV pārraides par sportu 0,67 

Par fiziskām aktivitātēm es runāju ar saviem draugiem 0,56 

Es ieklausos sporta skolotāja un citu teiktajā par fizisko aktivitāšu nozīmi 0,45 

Es vēlos apgūt vai veikt kādu fizisku aktivitāti, kuru līdz šim neesmu veicis 0,44 

Es eju skatīties sporta spēles un/vai sacensības, kurās piedalās mani draugi   

Es eju/braucu skatīties sporta spēles un/vai sacensības  0,4 
 
Ceturtā bloka (19. tabula) faktoru analīzē redzam, ka no faktora “izkrīt” viens pants – 

“Es eju skatīties sporta spēles un/vai sacensības, kurās piedalās mani draugi”, kas norāda uz to, 
ka paraduma veidošanās procesā interese par fiziskajām aktivitātēm nav daudz atkarīga no tā, vai 
skolēna draugi piedalās sacensībās, vai ne. Svarīgāk ir ja skolēns apmeklē sporta pasākumus 
neatkarīgi, vai draugi tajos piedalās kā dalībnieki, vai nē. Kā arī šajā matricā varam redzēt, ka 
svara robežu – 0,4 tik tikko pārsniedzis pants – ”Es eju/braucu skatīties sporta spēles un/vai 
sacensības”, kas norāda uz to, ka sacensību apmeklējums nav noteicošs fiziskās attīstības 
paraduma noteikšanā, bet matricā šo pantu var atstāt.  

Piektā bloka faktoru analīzes rotācijas matricā pēc Varimax Kaiser normalizācijas 
(20.tabula), redzam, ka no matricas izkrīt trīs panti – “Es aicinu savus draugus nodarboties ar 
fiziskām aktivitātēm”,  „Es jūtu iekšēju nemieru, ja neesmu ilgāku laiku veicis fiziskās aktivitātes” 
un „Es vēlos, lai kāds no vecākiem piedalās fiziskajās aktivitātēs”. Panti izkrīt, jo viņu vērtība 
nav sasniegusi zemāko noteikto robežu. Tas norāda, ka šie panti nav svarīgi raksturlielumu 
emociju blokā fiziskās aktivitātes paraduma mērījumam. 

Tas liecina par to, ka šie panti nenorāda emocionālu nozīmi paraduma veidošanās 
procesā. No matricas ir jāizslēdz arī pants – „Es esmu apmierināts ar savu "fizisko formu"”, jo tā 
vērtība nav pārsniegusi 0,4 robežu. 

Aprakstošajā statistikā (14. pielikums) redzam, ka pantu – „FZ summa Fz: 
1.,2.,3.,4.,8.,9.,10.,11.a un Fizisko aktivitāšu biežums” un vecuma grupām standartnovirze ir no 
8,55397 līdz 4,22561 robežās. Visvairāk izkliedēti rādītāji šajā mērījumā ir 19 gadus veciem 
skolēniem un vismazāk izkliedēti rezultāti ir 11 gadus veciem skolēniem.  
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20. tabula 
 

Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” piektā bloka „emocijas veicot 
fiziskas aktivitātes” faktoru analīze (n=339) 

 
5. bloks - emocijas veicot fiziskas aktivitātes Panta vērt ība 

Es fiziskās aktivitātes veicu ar prieku 0,93 

Es piedalos skolas sporta stundās ar prieku 0,90 

Pēc fiziskām aktivitātēm es jūtos možs un gandarīts 0,62 

Es uzskatu, ka man vajag nodarboties ar sportu 0,51 

Es aicinu savus draugus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm  
Es jūtu iekšēju nemieru ja neesmu ilgāku laiku veicis 
fiziskās aktivitātes 

 

Pēc fiziskām aktivitātēm es jūtos labi 0,36 

Es esmu apmierināts ar savu "fizisko formu" 0,39 

Es vēlos fiziskās aktivitātes veikt kopā ar draugiem 0,35 

Es vēlos, lai kāds no vecākiem piedalās fiziskajās aktivitātēs  
 
Pantu – „FZ_sum_gim FZ summa FZ:12.a,13.a Fiziskā aktivitāte ar ģimeni” summai un 

vecuma grupām standartnovirze ir no 0,74322 līdz 0,92848 robežās. Visvairāk izkliedēti rādītāji 
šajā mērījumā ir 17 gadus veciem skolēniem un vismazāk izkliedēti rezultāti ir 19 gadus veciem 
skolēniem.  

Pantu – „FZ summa FZ:5,6 Fiziskā aktivitāte ar draugiem un vecākiem” summai un 
vecuma grupām standartnovorze ir no 1,41421 līdz 2,64871 robežās. Visvairāk izkliedēti rādītāji 
šajā mērījumā ir 13 gadus veciem skolēniem un vismazāk izkliedēti rezultāti ir 17 gadus veciem 
skolēniem.  

Pantu – „PFA_sum_FAM PFA 22., 24., 26. un 28. pantu summa – Fiziskās aktivitātes 
mērījums” summai un vecuma grupām standartnovirze ir no 1,90295 līdz 2,76371 robežās. 
Visvairāk izkliedēti rādītāji šajā mērījumā ir 19 gadus veciem skolēniem un vismazāk izkliedēti 
rezultāti ir 16 gadus veciem skolēniem.  

Pantu – „I_sum_INTER I sum 31.–36., 38.,39. panti Interese par sportu” summai un 
vecuma grupām standartnovirze ir no 4,67063 līdz 6,18848 robežās. Visvairāk izkliedēti rādītāji 
šajā mērījumā ir 18 gadus veciem skolēniem un vismazāk izkliedēti rezultāti ir 17 gadus veciem 
skolēniem.  

Pantu – „E_sum_EMOC E_summa 40.–46., 48. panti – Emocijas” summai un vecuma 
grupām standartnovirze ir no 6,21987 līdz 8,77766 robežās. Visvairāk izkliedēti rādītāji šajā 
mērījumā ir 18 gadus veciem skolēniem un vismazāk izkliedēti rezultāti ir 17 gadus veciem 
skolēniem.  

Pantu – „OFZ_t_15 es apmeklēju treniņu kādā sporta veidā” summai un vecuma 
grupām standartnovirze ir no 2,4375 līdz 2,8286 robežās. Visvairāk izkliedēti rādītāji šajā 
mērījumā ir 18 gadus veciem skolēniem un vismazāk izkliedēti rezultāti ir 16 gadus veciem 
skolēniem.  

Dispersijas analīze (15. pielikums) tika izmantota, jo ir nepieciešams salīdzināt piecas 
grupas pēc kvalitatīvas normāli sadalītas pazīmes. Parametriskajā dispersiju analīzē datu kopējo 
izkliedi uzlūko kā veidotu no divām izkliedēm – izkliedi starp visas izlases datu vidējo vērtību 
un katras grupas vidējo vērtību (starpgrupu izkliede) un katra mērījuma pētījuma objekta 
pazīmes izkliedes vērtību ap atbilstīgās grupas vidējo vērtību (iekšgrupu izklaide). Kā redzam 
21. tabulā, tad no piecu faktoru – fiziskās aktivitātes (FZ), organizētās fiziskās aktivitātes (OFZ), 
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pašorganizētās fiziskās aktivitātes (PFA), intereses par fiziskajām aktivitātēm (I) un emocijas 
veicot fiziskās aktivitātes (E) summām, visos piecos parametros starpgrupu izkliede ir <0,05.  

 
21. tabula 

 
Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” piecu bloku summu 

psihometriskie rādītāji 
(summas) n=339 

 

  M SD F Sig. 
FZ summa 33,39 6,59 6,86 ,009 
OFZ summa 10,32 6,58 18,26 ,000 
PFA2 summa 63,88 19,10 8,30 ,004 
I summa 19,46 7,40 7,88 ,005 
E summa 29,19 10,88 6,46 ,011 

 
FZ summa - Testa pirmā bloka „Fiziskā aktivitāte” pantu kopējās vērtības (summas) 
OFZ summa - Testa otrā bloka „Organizētās fiziskās aktivitātes” pantu kopējās vērtības 

(summas) 
PFA2 summa - Testa trešā bloka „Pašorganizētās fiziskās aktivitātes” pantu kopējās 

vērtības (summas) 
I summa - Testa ceturtā bloka „Interese par fiziskajām aktivitātēm” pantu kopējās 

vērtības (summas) 
E summa - Testa piektā bloka „Emocijas veicot fiziskas aktivitātes” pantu kopējās 

vērtības (summas)   
Kopumā var secināt, ka pirmajā testa konstruēšanas kārtā tika veikta faktoru analīze pēc 

Varimax Kaiser normalizācijas, kā rezultātā, izejot no faktoru analīzes, tika atlasīti panti ar 
lielākajiem svariem. Tika veikta testa piecu bloku summu psihometrisko rādītāju analīze un 
konstatēts, ka visos piecos parametros starpgrupu izkliede ir <0,05, kas norāda, ka šie bloku panti 
ir savstarpēji saskaņoti un raksturlielumi mēra tieši nepieciešamo pazīmi. No sākotnējiem 
pantiem, analīzes rezultātā, 13 panti ir „izkrituši” no matricas un 7 pantu vērtība nav pārsniegusi 
0,4. Līdz ar to šie panti ir izslēgti no turpmākās pārbaudes. Lai noteiktu tālāku pantu atbilstību ir 
nepieciešama testa konstruēšanas otrā kārta.  

 
3.1.2. Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” konstruēšanas otrā 

kārta 
 
Pēc pirmās testa konstruēšanas kārtas, pēc rūpīgas testa pantu svaru pārbaudes, tika no 

testa izslēgti visi neatbilstošie panti un atstāti testā tikai tie panti, kuri uzrādīja atbilstošu vērtību 
panta iekļaušanai testā. Lai tālāk turpinātu testa pantu atlasi, pantiem, kuri iepriekšējā kārtā tika 
iekļauti testā, kā panti ar atbilstošiem svariem, otrajā kārtā tika veikta atkārtota faktoru analīze, 
ar kuras palīdzību noskaidrojām galīgos testā iekļaujamos pantus.  
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22. tabula 
Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” faktoru analīze 

(trīs faktoru matrica, n=339) 
    Faktors 

  testa pants 1 2 3 
1. Man fiziskās aktivitātes ikdienā ir 

nepieciešamas   0,604   
2. Es piedalos fiziskajās aktivitātēs    0,578   
3. Es nodarbojos ar fiziskajām aktivitātēm    -0,547   
4. Es apmeklēju treniņus kādā sporta veidā   0,519   
5. Es savu dienu sāku ar fiziskām aktivitātēm   0,512   
6. Es veicu fiziskās aktivitātes viens (individuāli)   0,566   
7. Es skatos TV pārraides par sportu 0,571     
8. Es lasu informāciju par fiziskajām aktivitātēm 

avīzēs un/vai žurnālos  0,709     
9. Es eju/braucu skatīties sporta spēles un/vai 

sacensības  0,514     
10. Es meklēju informāciju internetā par fiziskām 

aktivitātēm 0,737     
11. Es interesējos par sasniegumiem sportā 0,782     
12. Par fiziskām aktivitātēm es runāju ar saviem 

draugiem 0,571 0,356   
13. Es piedalos skolas sporta stundās ar prieku     0,976 
14. Es fiziskās aktivitātes veicu ar prieku     0,972 
15. Pēc fiziskām aktivitātēm es jūtos možs un 

gandarīts   0,409 0,583 
 
Ņemot vērā iepriekšējo faktoru analīzi 49 pantiem, testā tika atstāti 15 panti. 22. tabulā 

ir parādīta testa faktoru analīze 15 pantiem. Tabulā varam redzēt, ka visi panti ir grupējušies trīs 
faktoros. Faktori, atbilstoši grupējumam tika nodēvēti - fizisko aktivitāšu faktors, interešu faktors 
un emocionālais faktors. Neskatoties uz to, ka daži panti – „Par fiziskām aktivitātēm es runāju ar 
saviem draugiem”, „Pēc fiziskām aktivitātēm es jūtos možs un gandarīts”  ir sadalījušies pa 
diviem faktoriem, pantu vērtības ir pietiekamas, lai tos atstātu testā, jo panta lielākā vērtība ir 
ierindojusies attiecīgajā faktorā un tā ir augstāka par 0,4. Augstākās pantu vērtības ir emociju 
blokā – 0,976 un 0,972 pantiem: „Es piedalos skolas sporta stundās ar prieku” un „Es fiziskās 
aktivitātes veicu ar prieku”. Tas norāda, ka emocijas ir svarīgs faktors fizisko aktivitāšu 
sekmēšanai un līdz ar to arī skolēnu fiziskās aktivitātes paraduma noteikšanā. 

Pēc faktoru analīzes, testa 15 pantiem tika veikta testa ticamības pārbaude pielietojot 
Kronbaha alfas koeficentu, lai noteiktu, vai panti, kuri faktoru analīzē uzrādīja atbilstošas 
vērtības, mēra nepieciešamo pazīmi un vai šie faktori ir radniecīgi.  

Nelielā koeficentu starpība testa pantu vidū, liecina, ka šie panti līdzvērtīgi mēra doto 
pazīmi (fiziskās aktivitātes paradumu) skolēniem.   
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23. tabula 
Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” ticamības pārbaude 

n=339 

 Pants  
Kronbaha Alfa 

koeficients 
1. Man fiziskās aktivitātes ikdienā ir nepieciešamas               0,87 

2. Es piedalos fiziskajās aktivitātēs 0,86 
3. Es nodarbojos ar fiziskajām aktivitātēm  0,88 
4. Es apmeklēju treniņus kādā sporta veidā 0,87 

5. Es savu dienu sāku ar fiziskām aktivitātēm 0,87 

6. Es veicu fiziskās aktivitātes viens (individuāli) 0,87 

7. Es skatos TV pārraides par sportu 0,87 
8. Es lasu informāciju par fiziskajām aktivitātēm avīzēs 

un/vai žurnālos  
0,87 

9. Es eju/braucu skatīties sporta spēles un/vai sacensības  0,87 

10. Es meklēju informāciju internetā par fiziskām 
aktivitātēm 

0,87 

11. Es interesējos par sasniegumiem sportā 0,86 

12. Par fiziskām aktivitātēm es runāju ar saviem draugiem  0,86 
13. Es piedalos skolas sporta stundās ar prieku 0,87 
14. Es fiziskās aktivitātes veicu ar prieku 0,86 
15. Pēc fiziskām aktivitātēm es jūtos možs un gandarīts 0,87 

 
Kā redzam 23.tabulā, tad koeficents visiem pantiem ir robežās no 0,86-0,88. Šāda 

Kronbaha alfas koeficenta vērtība tiek uzskatīts par pietiekami augstu, lai šos pantus testā 
saglabātu.  

Tālākā testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” konstruēšanas gaitā, trīs 
izveidoto bloku pantu savstarpējo saskaņotību noteica aprēķinot bloku pantu summu 
psihometriskos rādītājus. Tika noteikts – vidējais aritmētiskais, standartnovirze, Fišera 
koeficents, un ticamības rādītājs. Kā redzam 24. tabulā, tad no trīs faktoru – fiziskās aktivitātes 
(FZ), intereses par fiziskajām aktivitātēm (I) un emocijas veicot fiziskās aktivitātes (E), 
summām, visos trijos parametros starpgrupu izkliede ir <0,05.  

24. tabula 

Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” tr īs bloku summu psihometriskie 
rādītāji n=339 

 
M SD F Sig. 

FZ sum 16,30 3,764 8,033 ,005 
I sum 12,86 5,075 14,914 ,000 
E sum 9,42 3,950 8,155 ,005 

 
FZ summa - Testa pirmā bloka „Fiziskā aktivitāte” pantu kopējās vērtības (summas) 
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I summa - Testa ceturtā bloka „Interese par fiziskajām aktivitātēm” pantu kopējās 
vērtības (summas) 

E summa - Testa piektā bloka „Emocijas veicot fiziskas aktivitātes” pantu kopējās 
vērtības (summas)   

Noslēdzošajā, otrajā testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” konstruēšanas 
kārtā, pamatojoties uz faktoriālo validitāti (ar robežu 0,4) un testa ticamības pārbaudi izmantojot 
Kronbaha alfas koeficentu, testam iekļaušanai tika atlasīti 15 panti. Kronbaha alfas koeficents 
visiem pantiem uzrādīts pietiekami augsts (p>0,86), lai panti tiktu iekļauti testā. Trīs bloku 
summu psihometrisko rādītāju aprēķinos, bloka pantu saskaņotība p<0,05, norādīja, ka panti 
mēra nepieciešamo pazīmi.   

Ņemot vērā visus iepriekš aprakstītos soļus, varam secināt, ka; 
• testa konstruēšanas izlase tika veidota proporcionāli paredzamajai standartizācijas 

stratificētajai izlasei, ietverot 7 cilvēkus uz vienu testa pantu (n=339). Testa pamata datu ieguvē 
– aptaujā, piedalījās 339 skolēni, 147 zēni un 192 meitenes, vecumā no 11 līdz 19 gadiem. 137 
dalībnieki no rajoniem un 202 dalībnieki no Rīgas.  

• tika konstruēts tests fiziskās aktivitātes paraduma noteikšanai skolēniem (10. 
pielikums). Testā ietilpst 15 panti, kuri sadalīti trīs blokos (faktoros) – fiziskās aktivitātes, to 
biežums, intereses par fiziskajām aktivitātēm un emocijas, veicot fiziskās aktivitātes. Izstrādāto 
testu var pielietot praksē citā laikā un vietā. 

•  Tests ”Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem”, ir ticams un valīds Latvijas 
sociālajai videi piemērots tests, fiziskās aktivitātes paraduma noteikšanai skolēniem. Testa 
īpašību struktūra tika noteikta sekojoša: mērāmā pazīme – fiziskās aktivitātes paraduma līmenis; 
mērķa populācija – skolēni vecumā no 11 līdz 19 gadiem; testa mērījuma skala – Likerta 5 rangu 
skala.  

 

3.2. Pedagoģiskās mijiedarbības modeļa fiziskās aktivitātes paraduma 
sekmēšanai skolēniem, izstrāde un tā faktoru saturs 

 
Pedagoģiskās attiecības ir īpašs sabiedrisko attiecību veids. Tā ir savstarpēja atbildība, 

saikne un atkarība. To raksturo pedagoģiskā darba stils. Skolotāja darba stils ir pedagoģiskā 
procesa pazīme. Pedagoģiskā darbībā skolotājam nosacīti var būt autoritārs, liberāls vai 
demokrātisks darbības stils. Doktora darbā, modeļa izveidē tika ņemti vērā faktoru analīzes 
rezultāti un zinātniskās literatūras pētījumi par optimālāko vadības stilu skolotāja-skolēna 
attiecībās, kuras vērstas uz savstarpēju mijiedarbību paraduma – ikdienā veikt fiziskas aktivitātes 
– sekmēšanai, kā arī tika ņemtas vērā tās pedagoģiskās likumsakarības, kuras ietekmē skolotāja-
skolēna sadarbību un paraduma veidošanos.  

Sākumā bija nepieciešams formulēt kas ir paradums un izprast, kāds ir ceļš jānoiet, līdz 
skolēna raksturā izveidojas paradums.  

Lai noteiktu faktorus, kas raksturo fiziskās aktivitātes paraduma veidošanos, balstoties 
uz zinātniskās literatūras analīzi, tika izstrādāti vairāki panti, kuri sākotnēji tika sadalīti piecos 
blokos. Veicot faktoru analīzi tie savā starpā sarindojās, veidojot faktorus. Testa konstruēšanas 
noslēgumā, testa panti sarindojās trīs faktoros. Darba pirmā uzdevuma realizācija, darbs pie 
faktoru analīzes un testa konstruēšanas ir likts par pamatu pedagoģiskās mijiedarbība modeļa 
izveidei. Pedagoģiskās mijiedarbības modelis sastāv no trīs zinātniski pamatotiem faktoriem, kas 
sekmē paraduma veidošanos – fiziskā aktivitāte, tās biežums, intereses par fiziskām aktivitātēm 
un emocijas, veicot fiziskas aktivitātes. Turpmāk apskatīsim pamatojumu šo faktoru iekļaušanai 
pedagoģiskās mijiedarbības modelī. 
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25. tabula 
  

Pedagoģiskās mijiedarbības modeļa faktora (fiziskās aktivitātes) rādītāji 
 

    intereses fiziskā  emocijas 
Nr. pants  aktivitāte  

  panta vērtība faktoru analīzē 
1 (FZ) Man fiziskās 

aktivitātes ikdienā 
ir nepieciešamas   0,604   

2 (FZ) es piedalos 
fiziskajās 
aktivitātēs   0,578   

3 (FZ) Es nodarbojos ar 
fiziskajām 
aktivitātēm 
(biežums)   -0,547   

4 (OFZ) Es apmeklēju 
treniņus kādā 
sporta veidā   0,519   

5 (PFA) Es savu dienu 
sāku ar fiziskajām 
aktivitātēm   0,512   

6 (PFA) Es veicu fiziskās 
aktivitātes viens 
(individuāli)   0,566   

 
FZ – Fiziskās aktivitātes;  
OFZ – Organizētās fiziskās aktivitātes;  
PFA – Pašorganizētās fiziskās aktivitātes; 
Faktoru analīze tika veikta nosakot zemāko sadalījuma robežu – 0,4. Pirmajā faktora, 

pantu vērtība 3 faktoru sadalījumā ar robežu – 0,4, redzama 25. tabulā. Fizisko aktivitāti 
raksturojošie panti ir – 1 (FZ); 2 (FZ); 3 (FZ); 4 (OFZ); 5 (PFA); 6 (PFA). Kodu nozīme: „FZ” – 
fiziskās aktivitātes un to biežums, „PFZ” – pašorganizētās fiziskās aktivitātes, ko skolēns pats 
organizē savā brīvajā laikā, un „OFZ” – organizētās fiziskās aktivitātes, tādas kā treniņi. Kā 
redzam, tad visiem šiem pantiem svari ir robežās no 0,512 līdz 0,604.  

Zemākā vērtība redzama pantam : „Es savu dienu sāku ar fiziskajām aktivitātēm”  
(0,512), šis pants, iespējams ir nedaudz mazāk nozīmīgs fiziskās aktivitātes paraduma rādītājs, 
bet tā kā šī panta vērtība ir pārsniegusi faktoru sadalījuma robežu 0,4 , tad varam apgalvot, ka tas 
atbilst psihometriskajiem rādītājiem, lai tiktu atstāts testā.  
Augstākā vērtība fiziskās aktivitātes faktorā ir pantam: „Man fiziskās aktivitātes ikdienā ir 
nepieciešamas” (0,604). Tas norāda uz to, ka skolēna apzināšanās par fizisko aktivitāšu 
nepieciešamību ir cieši saistīta ar darbību veicot šīs aktivitātes. Iespējams, ka skolotāja 
informācijas sniegšana stundās par fizisko aktivitāšu nozīmi, var sekmēt skolēnu fizisko 
aktivitāti. Ņemot vērā iepriekš apskatītos rezultātus, varam teikt, ka šī faktora iekļaušana modelī 
ir zinātniski pamatota. 26. tabulā attēlots pantu izvietojums, kas veido interešu faktoru, un to 
vērtība faktoru analīzes matricā. Faktoru „Intereses” par fiziskajām aktivitātēm, veido 6 panti – 
no 7 līdz 12, kas kalpo par šī faktora kritērijiem.   
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26. tabula  

Pedagoģiskās mijiedarbības modeļa faktora (intereses) rādītāji 
 

    intereses fiziskā  emocijas 
Nr. pants   aktivitāte   

    panta vērtība faktoru analīzē 
7 (I) Es skatos TV pārraides par 

sportu 0,571     
8 (I) Es lasu informāciju par 

fiziskajām aktivitātēm 
avīzēs/žurnālos 0,709     

9 (I) Es eju/ braucu skatīties 
sporta spēles un/vai 
sacensības  0,514     

10 (I) Es internetā meklēju 
informāciju par fiziskajām 
aktivitātēm  0,737     

11 (I) Es interesējos par 
sasniegumiem sportā 0,782     

12 (I) Par fiziskajām aktivitātēm 
es runāju ar saviem 
draugiem 0,571 0,356   

 
I – interese par fiziskajām aktivitātēm. 
Ne vienmēr faktoru analīzes rezultātā pantu vērtības atrodas tikai vienā faktorā, tās var 

arī dalīties. Interešu blokā (....tabula) viens no pantiem(12 (I)) ir sadalījies pa diviem faktoriem, 
tomēr, ņemot vērā tā lielāko vērtību un to, ka šī lielākā vērtība pārsniedz 0,4 robežu, tas var tikt 
iekļauts šajā faktorā kā raksturlielums. Šī bloka zemākā vērtība ir 0,571, pantiem ”Es skatos TV 
pārraides par sportu” un „Par fiziskajām aktivitātēm es runāju ar saviem draugiem” un 
augstākā vērtība – 0,782, pantam „Es interesējos par sasniegumiem sportā”. Acīm redzot, 
fiziskās aktivitātes paradumu vairāk raksturo interese par sportistu sasniegumiem sportā vispār, 
ne tikai sporta pārraides televīzijā, un sarunas ar draugiem par fiziskajām aktivitātēm arī ir 
mazāk nozīmīgas, bet tomēr šo pantu vērtība ir augsta un tādēļ tie tiek iekļauti faktora saturā.  

 
27. tabula  

Pedagoģiskās mijiedarbības modeļa faktora (emocijas) rādītāji 
 

 pants intereses fiziskā aktivitāte emocijas 
  panta vērtība faktoru analīzē 

13 (E) Es piedalos skolas sporta stundās ar 
prieku     0,976 

14 (E) Es fiziskās aktivitātes veicu ar 
prieku     0,972 

15 (E) Pēc fiziskajām aktivitātēm es jūtos 
možs un gandarīts   0,409 0,583 
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(E) – emocijas veicot fiziskās aktivitātes  
27. tabulā attēlotais pantu izvietojums un to vērtība „emociju” faktorā norāda, ka šie 

panti arī var tikt iekļauti kā faktora raksturlielums, neskatoties uz to, ka viens no pantiem (15 
(E)) „P ēc fiziskajām aktivitātēm es jūtos možs un gandarīts” , ir sadalījies pa diviem faktoriem, 
bet tā lielākā vērtība pārsniedz robežu 0,4 (0,583) un atrodas emociju faktorā. 

Kā jau iepriekš tika rakstīts, visu pantu svari ir pietiekami un zinātniski pamatoti, šie 
panti var tikt iekļauti attiecīgo faktoru saturā un šie trīs faktori attiecīgi ir fiziskās aktivitātes 
paraduma rādītāji. L īdz ar to minēto faktoru iekļaušana modelī kā modeļa komponentus ir 
zinātniski pamatota un argumentēta. Neskatoties uz to, vēl papildus apskatīsim kā šie panti 
korelē savā starpā, tādējādi izprotot un argumentējot savstarpējo sakarību, kura izsaka 
savstarpējo mijiedarbību paraduma veidošanās faktoriem, un līdz ar to iespēju sekmēt šī 
paraduma veidošanos skolēniem.  

Papildus iepriekš minētajam apskatīsim pantu korelācijas tabulu (12. pielikums). Tabulā 
varam redzēt, ka tiek novērota vidēji cieša korelācija visos blokos un starp blokiem. Fizisko 
aktivitāšu blokā (1.–6. pants) novērota vidēji cieša korelācija (r=0,713, pie sig. (2-tailed) 0,000) 
pantiem „Man fiziskās aktivitātes ikdienā ir nepieciešamas” un „Es piedalos fiziskajās 
aktivitātēs”, tas norāda, ka skolēni, kuri aktīvi piedalās dažādās fiziskās aktivitātēs, apzinās, ka 
tas ir nepieciešams. Vidēji cieša korelācija ir novērojama arī treniņu apmeklējumā (4. pants) un 
fizisko aktivitāšu veikšanai un apziņai, ka tas ir nepieciešams (1. pants). Apskatot šī bloka pantu 
korelāciju ar citiem blokiem, varam teikt, ka vidēji cieša korelācija novērojama dalībai fiziskajās 
aktivitātēs (2. pants) un gan ar interešu, gan emociju bloka jautājumiem (11-15 panti). Tas 
norāda, ka skolēni, kuri piedalās fiziskās aktivitātēs, interesējas par fiziskajām aktivitātēm un 
viņiem fiziskas aktivitātes sagādā prieku, kā arī, jo vairāk fiziskās aktivitātes skolēniem sagādās 
prieku un vairāk skolēni zinās par fiziskajām aktivitātēm, jo biežāk skolēni piedalīsies 
fiziskajās aktivitātēs. Tas norāda uz saistību starp šiem faktoriem ir savstarpēja ietekme.   

Balstoties uz faktoru analīzi, tika izstrādāts pedagoģiskās mijiedarbības modelis skolēna 
fiziskās aktivitātes paraduma sekmēšanai skolēniem (10. attēls). 

Pedagoģiskās mijiedarbības modeļa satura komponenti:  
 
• Fiziskā aktivitāte. Šis ir ļoti svarīgs komponents kustību paraduma veidošanās 

procesā.  
Faktors „Fiziskā aktivitāte” modeļa saturā tika iekļauts vadoties pēc faktoru analīzes 

rezultātiem. Faktoru analīzes rezultātā seši panti (apgalvojumi par fiziskajām aktivitātēm un to 
biežumu) veidoja vienotu faktoru. Visiem šī faktora pantiem svari ir robežās no 0,512 līdz 0,604.  

Fiziskās aktivitātes paraduma sekmēšanas modelī redzam attēlotu abpusēju mijiedarbību 
skolēna fiziskajai aktivitātei un skolotājam. Lai sekmētu skolēnu fizisko aktivitāti, līdz ar to arī 
fiziskās aktivitātes paraduma veidošanos, skolotājam jāpiedalās fiziskajās aktivitātēs kā 
dalībniekam, ar savu piemēru jādemonstrē aktivitāšu veikšana, jārada pozitīvs emocionālais fons 
grupā.  

• Emocijas. Faktors iekļauts modelī pamatojoties uz veiktās faktoru analīzes 
rezultātiem. Faktoru analīze norāda, ka visiem trijiem pantiem svari ir robežās no 0,583 līdz 
0,976. Korelācijas analīzes rezultāti norādīja, ka šis faktors ir svarīgs paraduma veidošanās 
procesā. Korelācijas matricā (12.pielikums) varam apskatīt tā ietekmi gan uz fizisko aktivitāti, 
gan emocijām. Emocijām ir svarīga loma cilvēka darbības motivācijā. Skolotājs ar savu darbību, 
radot pozitīvu gaisotni klasē un pielietojot demokrātisko darbības stilu, spēj sekmēt skolēna 
pozitīvās emocijas, veicot fiziskas aktivitātes. Uzlabojas savstarpējais kontakts ar skolēniem, 
veidojas lielāka uzticēšanās, tā rezultātā skolotājs ar savu līdzdalību var sekmēt emocionālo fonu 
stundas laikā.  
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• Intereses tāpat kā faktors „fiziskā aktivitāte” un „emocijas” iekļauts modelī, 
pamatojoties uz veiktās faktoru analīzes un korelācijas analīzes rezultātiem. Faktoru analīze 
parādīja, ka visu faktora pantu svari ir robežās no 0,571- 0,782. Skolotājs ar savu darbību un 
stundas organizēšanu var sekmēt arī skolēna interesi par fiziskajām aktivitātēm, piemēram, 
sporta stundas laikā sniedzot informāciju par fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēka dzīvē, sniedzot 
informāciju par fiziskajām aktivitātēm, jaunumiem sportā, sportistu sasniegumiem, daloties savā 
pieredzē un tas skolēnos rada interesi.  

 
 

 
 

10.attēls. Pedagoģiskās mijiedarbības modelis fiziskās aktivitātes 
paraduma sekmēšanai skolēniem  

 
• Nākamais modeļa satura komponents un galvenais modeļa izstrādes mērķis ir – 

fiziskās aktivitātes paradums. Veicot faktoru analīzi, kuras rezultāti ir izklāstīti iepriekš, varam 
teikt, ka fiziskās aktivitātes paraduma raksturlielumi – fiziskā aktivitāte, interese un emocijas ir 
zinātniski pamatoti un iekļaujami pedagoģiskās mijiedarbības modelī fiziskās aktivitātes 
sekmēšanai skolēniem. Skolotājam ar savu darbību sekmējot šos trīs faktorus, tiks sekmēta arī 
skolēna fiziskās aktivitātes paraduma veidošanās.  

• Skolotājs. Viens no svarīgākajiem pedagoģiskās mijiedarbības modeļa 
komponentiem. Varam pieņemt, ka skolotājs ar savu darbību, realizējot modeļa saturu, rosina 
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skolēnā interesi par fiziskajām aktivitātēm, ar pozitīvo piemēru sporta stundās sekmē, iedrošina 
skolēnus veikt fiziskas aktivitātes regulāri, un arī veicot iepriekš minētās darbības tiek 
paaugstināts emocionālais fons stundās, kas stimulē skolēnus apmeklēt sporta stundas un 
nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm arī ārpusstundu laikā. A. Bandura atzīst ārējā 
pastiprinājuma svarīgumu personības uzvedības veidošanā, tomēr viņš neapskata pastiprinājumu 
kā vienīgo veidu. Daudz svarīgāku vietu šai procesā ieņem iemācīšanās ar novērošanas 
palīdzību. Ņemot vērā iepriekš minēto, varam pieņemt, ka skolotāja darbība un pielietotais 
darbības stils varētu ietekmēt skolēnu uzvedības maiņu, un skolotāja darbība darbojas kā 
pozitīvais piemērs audzēkņiem. 

 
• Mikrovide – tā ir skolas klases vide, kuru skolotājs ar savu attieksmi var ietekmēt un 

mainīt. Skolotājs sekmē pozitīvu mikrovidi sporta stundā, pielietojot demokrātisku vadības stilu 
un izturoties pret skolēniem kā līdzvērtīgiem. Skolas, klases mikrovide ietekmē gan skolēna 
interesi piedalīties sporta stundās, gan sekmē pozitīvu emociju veidošanos fizisko aktivitāšu 
laikā, līdz ar to sekmē skolēna fizisko aktivitāti kopumā, ne tikai stundā, bet arī ikdienā.  

Tā kā paradumi.ir bieži atkārtotas ikdienišķas darbības pakāpeniski automatizējas un 
iesakņojas cilvēka raksturā un to pamatā ir pietiekami izkoptas iemaņas un maz apjaustas 
vajadzības izpildīt attiecīgās darbības noteiktā veidā, laikā un apstākļos, paradumu veidošanās ir 
cieši saistīta ar tādām kategorijām kā – attieksme, griba, motivācija, varam pieņemt, ka fiziskās 
aktivitātes paradums veidosies, ja skolēnam tiks sekmēti visi trīs iepriekš uzskaitītie faktori – 
fiziskās aktivitātes, emocijas un intereses. Šo trīs faktoru attīstību var sekmēt skolotāja darbība, 
kas izpaudīsies pielietotajā pedagoģiskās darbības modelī kā demokrātiska vadība, pozitīvais 
piemērs, intereses veicināšana skolēnos par fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēka dzīvē.  

Kopumā varam teikt, ka pēc testa konstruēšanas diviem etapiem, ir zinātniski pierādīts, 
ka šie faktori ir nepieciešamie raksturlielumi, kas izsaka fiziskās aktivitātes paradumu skolēniem. 
Līdz ar to, augstāk minēto faktoru iekļaušana pedagoģiskās mijiedarbības modelī ir zinātniski 
pamatota. 

Kā jau iepriekš minēts, izstrādātais zinātniski argumentētais pedagoģiskās mijiedarbības 
modelis ir veidots, lai, sporta pedagogam pielietojot to darbā, tas sekmētu skolēnu fiziskās 
aktivitātes paraduma veidošanos. Modeļa realizācija lielā mērā ir atkarīga no tā, kā skolotājs 
saprot šī modeļa pielietojumu. Tādēļ tika izstrādāts materiāls, skolotājiem (13. pielikums), lai 
varētu informēt par pielietojumu un novērtējumu.  

Tālāk nodaļā apskatīsim trīs galvenos pedagoģiskās mijiedarbības modeļa realizācijas 
noteikumus (11.attēls).  

 

 
 

11. attēls. Sporta pedagoga darbība pedagoģiskās mijiedarbības modeļa satura 
pielietojumā 
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• Pedagoģiskais vadības stils ir ļoti būtisks skolotāja darbā. Izstrādātā pedagoģiskās 

mijiedarbības modeļa realizācijā tiek lietots demokrātiskais vadības stils, kas ietver sevī: 
Skolotājs –  
o skolēnus iesaista lēmumu pieņemšanā; 
o ir orientēts uz grupas panākumiem; 
o motivē skolēnus, uzņemas atbildību; 
o taisnīgi novērtē veikto; 
o ļauj skolēniem darboties radoši; 
o saprātīgi riskē; 
o regulāri papildina zināšanas, mudina uz to skolēnus; 
o prasa saprātīgu disciplīnu; 
o izmanto dažādus veidus skolēnu motivācijā; 
o rada savstarpējas sadarbības un uzticības atmosfēru grupā; 
o izsaka uzslavas vai aizrādījumus pēc nopelniem, uzsvaru liekot uz uzslavām.  
Sporta skolotājs, realizējot pedagoģiskās mijiedarbības modeli, pielieto demokrātiskās 

vadības stilu, kas sekmē skolēna fiziskās aktivitātes paraduma veidošanos. Demokrātiskā vadības 
stila pielietojums veicina pozitīvo mikrovidi nodarbības laikā. Veicina labāku savstarpējo 
komunikāciju skolotāja un skolēnu starpā.  

• Pedagogs aktīvs, līdzvērtīgs dalībnieks fiziskajās aktivitātes stundā (pēc iespējas) un 
ārpusstundu fiziskajās aktivitātēs. Ar savu darbību skolotājs ir paraugs un, esot aktivitāšu procesā 
iesaistīts kā dalībnieks, veicina mijiedarbību, motivē un iedrošina skolēnus darboties gan sporta 
stundās, gan ārpusstundu fiziskajās aktivitātēs.  

• Zināšanas. Skolotājs stundas laikā sniedz informāciju par veicamo aktivitāšu nozīmi 
cilvēka dzīvē, veselības saglabāšanā un nostiprināšanā. Skolotājs var izmantot gan stāstījumu, 
gan uzskates līdzekļu demonstrāciju pēc savas izvēles. Līdz ar to skolotājs ar stāstījumu veicina 
skolēnu interesi par fiziskajām aktivitātēm un stundas organizēšanā izmanto netradicionālas 
metodes, piemēram, viktorīnas par sporta tēmu.  

 
Apkopojot darba otrā uzdevuma realizācijas gaitā iegūtos datus, varam secināt, ka, 

balstoties un zinātniski pierādītu un argumentētu faktoru analīzi, tika izveidots pedagoģiskās 
mijiedarbības modelis. Darba pirmā uzdevuma realizācija, darbs pie faktoru analīzes un testa 
konstruēšanas ir likts par pamatu pedagoģiskās mijiedarbība modeļa izveidei. Pedagoģiskās 
mijiedarbības modelis sastāv no trīs faktoriem, kas sekmē paraduma veidošanos – fiziskā 
aktivitāte, tās biežums, intereses par fiziskām aktivitātēm un emocijas, veicot fiziskas aktivitātes.  

 Nodaļā tika izklāstīts par pedagoģiskās mijiedarbības modeļa izstrādi, balstoties uz 
faktoru analīzi un atziņām literatūrā par fiziskās aktivitātes veicināšanu skolēniem. Balstoties uz 
faktoru analīzi, modelī tika iekļauti sekojoši faktori: fiziskā aktivitāte; emocijas; intereses. 
Izvēlēto faktoru iekļaušana modelī ir zinātniski pamatota un argumentēta. Bez minētajiem 
faktoriem modelī tika iekļauti vēl sekojoši komponenti: mikrovide un skolotājs.  

 Noslēgumā tika izstrādāts informatīvs materiāls skolotājiem par pedagoģiskā modeļa 
pielietojumu (13. pielikums). Pielietojumam tika izvirzīti trīs priekšnoteikumi: demokrātisks 
vadības stils nodarbības laikā; pedagogs aktīvs un līdzvērtīgs dalībnieks fiziskajās aktivitātēs; 
skolotājs stundas laikā sniedz informāciju par veicamo aktivitāšu nozīmi cilvēka dzīvē, veselības 
saglabāšanā un nostiprināšanā. 
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3.3. Pedagoģiskās mijiedarbības modeļa faktoru satura iedarbības 
efektivitāte uz skolēnu fizisko aktivit āti, interesēm un emocijām  

 
3.3.1. Testa „Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” rezultātu analīze  

 
Pedagoģiskais eksperiments notika no 2010. gada septembra līdz decembrim – 14 

nedēļas – Kandavas internātskola (skola 1) un no 2011. gada februāra līdz maijam Rīgā, 
Natālijas Draudziņas ģimnāzijā (NDĢ) (skola 2). Eksperimenta kopējais dalībnieku skaits ir 75 
dalībnieki. Konstatējošajā eksperimentā tika iesaistīti skolēni, vecumā no 14-19 gadiem, 32 
meitenes un 43 zēni. Dalībnieku vidējais vecums – 15,9 gadi. Kā arī, eksperimentā piedalījās 3 
sporta skolotāji. 

Abās skolās, kurās noritēja eksperiments, sporta skolotāji pielietoja izstrādāto 
pedagoģiskās mijiedarbības modeli. Skolotājiem pirms eksperimenta sākuma tika izskaidrots 
modeļa saturs un pielietošana, kā arī doti norādījumi modeļa pielietošanai pedagoģiskajā darbā.  

Lai noteiktu vai eksperimentālās grupas ir līdzvērtīgas vai atšķirīgas, tās tika 
pārbaudītas izmantojot ANOVA testu. No testa rezultātiem (18., 19., 20 pielikums) varam 
secināt, ka starp grupām (skolām) pirmā bloka jautājumos par fiziskajām aktivitātēm divos 
jautājumos ir lielas atšķirības, uz ko norāda nozīmības koeficents, kas ir mazāks par 0,05. Pārējos 
pantos atbildes norāda, ka grupas ir līdzīgas.  

Otrā bloka ANOVA rezultātus apskatot (19.pielikums), varam secināt, ka grupas šī 
bloka jautājumos ir līdzvērtīgas, jo visu pantu nozīmības koeficenti ir lielāki par 0,05. Tas 
norāda, ka gan vienā skolā, gan otrā skolā skolēnu intereses līmenis par fiziskajām aktivitātēm ir 
līdzīgs. Divos pantos: „Es meklēju informāciju internetā par fiziskām aktivitātēm” , un „Par 
fiziskām aktivitātēm es runāju ar saviem draugiem” abu skolu skolēniem ir vis lielākās 
atšķirības.  

Arī trešā bloka pantos (20.pielikums) redzam, ka skolas ir līdzvērtīgas, jo koeficients ir 
lielāks par 0,05.  

Rezultātus apskatot, varam secināt: tā kā pirmā bloka pantos starp skolām bija atšķirības 
treniņu apmeklējumos un dalībai fiziskās aktivitātēs, tātad rezultātus nevar analizēt apvienojot 
grupas, un grupu (skolu) rezultāti tika analizēti atsevišķi.  

Turpmākajā šīs nodaļas gaitā diagrammās būs redzamas izmaiņas skolēnu fizisko 
aktivitāšu veikšanā, interesēs un emocijās katrā eksperimenta skolā atsevišķi pirms un pēc 
eksperimenta. Dati tika apstrādāti SPSS 16.0 programmā un izmaiņu statistisko ticamību noteica 
pielietojot Vilkoksona T testu 

Abās skolās tika piemērots viens un tas pats mērinstruments – tests kustību paraduma 
noteikšanai (10. pielikums). Testā piedāvātā zemākā vērtība ir „nekad” un augstākā „ļoti bieži”. 

 
3.3.1.1. Izmaiņas skolēnu fiziskajā aktivitātē pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta 
 Skolēnu testēšana notika pirms un pēc eksperimenta. Analizējot iegūtos datus tika 

veidotas salīdzinošas diagrammas lai noteiktu izmaiņas skolēnu uzvedībā, attieksmē pret 
fiziskām aktivitātēm. 

Pirmais apgalvojums, kas testa pirmajā blokā tika minēts, ir apgalvojums par skolēnu 
attieksmi pret fiziskajām aktivitātēm, viņu apzināšanos cik nepieciešamas tas ir viņiem personīgi.  

Aplūkojot pirmās skolas testa rezultātus pirms un pēc eksperimenta (12.attēls), 
diagrammā redzamas izmaiņas skolēnu izpratnē par fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienā. 
Lielākās izmaiņas ir notikušas sadaļās ‘bieži” un „ļoti bieži”.   
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Man fiziskās aktivitātes ikdienā ir nepieciešamas

p=0.091

0%

20%

40%

60%

Skola 1 pirms

Skola 1 pēc

Skola 1 pirms 2% 17% 28% 17% 35%

Skola 1 pēc 0% 2% 24% 35% 39%

nekad reti vidēji  bieži ļoti 

 
12. attēls. Skolēnu informētība par fizisko aktivitāšu nepieciešamību pirms un pēc 

pedagoģiskā eksperimenta (skola 1) 
 

Tas liecina par to, ka pēc 14 nedēļām (skola 1) ir mainījusies skolēnu attieksme pret 
fizisko aktivitāšu nepieciešamību. Skolotāja pozitīvais piemērs, informācijas sniegšana ir 
veicinājis šīs izmaiņas. Kopumā, par 22% ir mainījies skolēnu skaits, kuri uzskata, ka fiziskās 
aktivitātes viņiem personīgi ir nepieciešamas „bieži” vai „ļoti bieži”. Attiecīgi pazeminājies ir 
skolēnu skaits, kas uzskata, ka fiziskās aktivitātes viņiem ir nepieciešamas „reti” vai „vidēji 
bieži”. Tomēr izmaiņas statistiski nav ticamas, p>0,05.  

 

Man fiziskās aktivitātes ikdienā ir nepieciešamas

p=0.691
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20%

40%

60%

Skola 2 pirms

Skola 2 pēc

Skola 2 pirms 7% 14% 41% 17% 21%

Skola 2 pēc 3% 17% 34% 21% 24%

nekad reti vidēji  bieži ļoti  

 
13. attēls. Skolēnu informētība par fizisko aktivitāšu nepieciešamību pirms un pēc 

pedagoģiskā eksperimenta (skola 2) 
 

Skolā „2”, (13. attēls), tikai par 7% ir mainījies skolēnu skaits, kuri uzskata, ka fiziskās 
aktivitātes viņiem personīgi ir nepieciešamas ‘bieži” vai „ļoti bieži”. Attiecīgi pazeminājies ir 
skolēnu skaits, kas uzskata, ka fiziskās aktivitātes viņiem ir nepieciešamas vidēji bieži. Izmaiņas 
statistiski nav ticamas, p>0,05. Pēc eksperimenta, skolēni nav īpaši mainījuši savu viedokli par 
fizisko aktivitāšu nepieciešamību personīgi viņiem, un tikai 24% apzinās to, ka tas ir 
nepieciešams. Šo fakti varētu izskaidrot, ka šajā skolā stundu apmeklējums bija ļoti neregulārs 
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un iespējams, skolēni nav saņēmuši pietiekoši daudz informācijas par šo tēmu, kā arī, sporta 
stundas zālē, kad pedagogam ir iespēja skolēniem sniegt daudzpusīgu informāciju par fiziskajām 
aktivitātēm, šajā klašu grupā notika tikai vienu reizi nedēļā, otra sporta stunda norisinājās 
baseinā. Salīdzinoši labāki rezultāti šajā apgalvojumā ir skolai „1”, jo sporta stundas sporta zālē 
šai grupai norisinājās divas reizes nedēļā un tā kā skola 1 ir internātskola un skolēni dzīvo tuvu 
pie skolas, stundu apmeklējums ir regulārs.   
Pēc eksperimenta (skola 1) skolēnu dalība (14. attēls) fiziskajās aktivitātēs ir pozitīvi mainījusies. 
Pēc modeļa pielietojuma, par 13% pieaudzis to skolēnu skaits, kuri piedalās fiziskajās aktivitātēs 
„vidēji bieži”. 

Es piedalos fiziskajās aktivitātēs

p=0.253 
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40%

Skola 1 pirms

Skola 1 pēc

Skola 1 pirms 2% 20% 20% 30% 28%

Skola 1 pēc 0% 7% 33% 24% 37%

nekad reti vidēji  bieži ļoti  

 
14. attēls. Skolēnu dalība fiziskajās aktivitātēs pirms un pēc pedagoģiskā 

eksperimenta (skola 1) 
 

Par 9% palielinājies skolēnu skaits, kuri piedalās fiziskajās aktivitātēs „ļoti bieži”, par 
13% samazinājies skolēnu skaits, kuri piedalās „reti”, bet skolēnu skaits, kuri fiziskajās 
aktivitātēs nepiedalās „nekad” izmainījies par  2%. Izmaiņas statistiski nav ticamas, p>0,05. 

 

Es piedalos fiziskajās aktivitātēs

p=0.339 
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Skola 2 pirms 3% 24% 17% 28% 28%

Skola 2 pēc 7% 24% 34% 7% 28%

nekad reti vidēji  bieži ļoti  

 
15. attēls. Skolēnu dalība fiziskajās aktivitātēs pirms un pēc pedagoģiskā 

eksperimenta (skola 2) 
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Kā redzam 15. attēlā, tad pēc modeļa pielietojuma skolā „2”, par 17% pieaudzis to 
skolēnu skaits, kuri piedalās fiziskajās aktivitātēs „vidēji bieži”, savukārt, par 21% samazinājies 
skolēnu skaits, kuri piedalās fiziskajās aktivitātēs „bieži”. Savukārt, palicis nemainīgs to skolēnu 
skaits, kuri fiziskajās aktivitātēs piedalās „ļoti bieži”. Izmaiņas statistiski nav ticamas, p>0,05. 

 

16. attēls. Fizisko aktivit āšu biežums pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta 
(skola 1) 

 
Statistiski nozīmīgas izmaiņas pēc eksperimenta skolā 1 (16.attēls), ir notikušas skolēnu fizisko 
aktivitāšu veikšanas biežuma rādītājos. Diagrammā ir lietoti sekojoši apzīmējumi: 1-„retāk kā 
1xmēnesī; 2-„1x mēnesī; 3- „2-3x mēnesī”;4- „1x nedēļā; 5-„2-3x nedēļā”; 6-„ biežāk kā 3x 
nedēļā”; 7-„katru dienu”. 

Skolēnu skaits, kuri „katru dienu” nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm (7) ir 
pieaudzis par 18 %, skolēnu skaits, kuri nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm „biežāk kā 3 reizes 
nedēļā” (6), ir audzis par 24%, „2–3 reizes nedēļā” (5) –  par 43%, bet skolēnu skaits, kuri 
nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm biežāk kā „1 reizi nedēļā”(4) – izmaiņas nav notikušas. 
Lielākais pieaugums ir novērojams sadaļā – „2–3 reizes nedēļā”. Izmaiņas ir statistiski ticamas, 
p<0,05. 

ES nodarbojos ar fiziskajām aktivitātēm 
p=0.002
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17. attēls. Fizisko aktivitāšu biežums pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta  

(skola 2) 
 

ES nodarbojos ar fiziskajām aktivitātēm 
p=0.000
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Skolā „2”, arī rezultāti uzrāda būtiskas izmaiņas skolēnu fizisko aktivitāšu biežuma 
rādītājos (17.attēls). Pēc eksperimenta, skolēnu skaits, kuri „katru dienu” nodarbojas ar 
fiziskajām aktivitātēm ir pieaudzis par 12 %, skolēnu skaits, kuri nodarbojas ar fiziskajām 
aktivitātēm „biežāk kā 3 reizes nedēļā”, ir audzis par 11%, savukārt, skolēnu skaits, kuri ar 
fiziskajām aktivitātēm nodarbojas „2–3 reizes nedēļā” – par 15%, bet „biežāk kā 1 reizi nedēļā” 
– izmaiņas nav notikušas. Lielākais pieaugums ir novērojams sadaļā – „2–3 reizes nedēļā”. 
Izmaiņas ir statistiski ticamas, p<0,05. 

Šajā mērījumā statistiski nozīmīgas izmaiņas ir notikušas abās skolās. Tas varētu būt 
izskaidrojams ar to, ka sporta pedagogi, kuri skolās vada sporta stundas, pēc stundām vada sporta 
nodarbības fakultatīvi. Pēc eksperimenta, skolēni sarunās uzsvēra, ka pēc sporta skolotāja 
ieteikuma nodarbojas skolā ar fiziskajām aktivitātēm arī ārpus stundu laikā.  

  

Es apmeklēju treniņus kādā sporta veidā

p=0.579
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nekad reti vidēji  bieži ļoti  

 
18. attēls. Treniņu apmeklējums pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta  

(skola 1) 
 

Salīdzinoši ar pirmajiem datiem (skola 1), redzam, ka skolēnu skaits, kas „ļoti bieži” 
apmeklē treniņus (18.attēls) kādā sporta veidā, ir audzis par 5%, bet samazinājies skolēnu skaits, 
kuri „bieži” vai „vidēji bieži” apmeklē treniņus pēdējā pusgada laikā (6%). Analizējot datus, 
varam secināt, ka ir palielinājies to skolēnu skaits, kuri nav apmeklējuši treniņus pēdējā pusgada 
laikā. Izmaiņas statistiski nav ticamas, p>0,05. Treniņu apmeklējuma pieaugums daļēji sasaucās 
ar iepriekš izklāstīto viedokli par fizisko aktivitāšu biežuma pieaugumu, jo treniņu apmeklējums 
nav audzis pietiekami, lai teiktu, ka fizisko aktivitāšu biežuma optimizācija ir notikusi uz treniņu 
nodarbību apmeklējuma rēķina.  

Abām skolām šajā pantā sākotnējie dati rādīja, ka 30% skolēnu (skola 1) un 8% skolēnu 
(skola 2), pirms eksperimenta apmeklēja treniņu nodarbības kādā sporta veidā.  

Savukārt skolā „2”, salīdzinoši ar pirmajiem datiem, redzam, ka skolēni, kas „ļoti bieži” 
apmeklē treniņus kādā sporta veidā, ir audzis par 3%, bet arī palielinājies skolēnu skaits, kuri 
neapmeklē treniņus nevienā sporta veidā. Izmaiņas statistiski nav ticamas, p>0,05. 

Šajā apgalvojumā lielākas pozitīvās izmaiņas ir notikušas skolā „2” (19.attēls), un tas ir 
izskaidrojums, jo internātskolas skolēniem nav daudz fiziskās aktivitātes alternatīvas. Treniņu 
nodarbības skolā ir viena no galvenajām iespējām būt fiziski aktīvam ārpus skolas laikā, līdz ar 
to internātskolas skolēni to arī izmanto. Rīgas skolēniem ir citi alternatīvi veidi fiziskajai 
aktivitātei ārpusskolas, līdz ar to arī izskaidrojams nelielais procentuālais kāpums treniņu 
nodarbību apmeklējumā. 
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Es apmeklēju treniņus kādā sporta veidā

p=0.792
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Skola 2 pēc 38% 21% 24% 0% 17%

nekad reti vidēji bieži ļoti 

 
19. attēls. Treniņu apmeklējums pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta  

(skola 2) 
 

Testa pantā „es apmeklēju treniņus kādā sporta veidā” skolēniem (skola 2) ir zemāki 
izejas dati apgalvojumā „ ļoti bieži” – tikai 8% , tādēļ arī kāpums varētu būt lielāks.  

 

Es savu dienu sāku ar fiziskām aktivitātēm

p=0.732
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nekad reti vidēji bieži ļoti 

 
20. attēls. Fiziskās aktivitātes dienas sākumā pirms un pēc pedagoģiskā 

eksperimenta (skola 1) 
Skolēnu rīta fiziskajās aktivitātēs, skolā „1” būtiskas izmaiņas nav notikušas (20.attēls). 

Tikai 9% skolēnu savu dienu bieži vai ļoti bieži sāka ar fiziskajām aktivitātēm. Pēc eksperimenta 
procentuāli skolēnu skaits, kuri sāk savu dienu ar fiziskajām aktivitātēm ‘bieži” un „ļoti bieži”, ir 
paaugstinājies par 5%. Nelielais kāpums apgalvojumā „nekad” varētu būt izskaidrojams ar 
ziemas laika apstākļiem. Izmaiņas visos rādītājos ir notikušas tikai nedaudz un tās nav statiski 
ticamas p>0,05. 

Arī skolā „2” , kā redzam, tad būtiskas izmaiņas fizisko aktivitāšu veikšanā, sākot 
dienu, nav notikušas (21.attēls). 

Tāpat kā skolēniem (skola 1), arī skolēniem (skola 2), izmaiņas testa panta „es savu 
dienu sāku ar fiziskajām aktivitātēm”, visos rādītājos ir nelielas.  
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Es savu dienu sāku ar fiziskām aktivitātēm

p=0.660
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nekad reti vidēji bieži ļoti 

 
21. attēls. Fiziskās aktivitātes dienas sākumā pirms un pēc pedagoģiskā 

eksperimenta (skola 2) 
 

Lielākās izmaiņas – par 9% palielinājies skolēnu skaits, kuri fiziskās aktivitātes veic 
„reti”, bet samazinājies skolēnu skaits, kuri fiziskās aktivitātes no rītiem vispār neveic. Skolēnu 
skaits, kuri pēc eksperimenta sākuši veikt fiziskās aktivitātes no rītiem „reti”, kā arī, par 6% 
palielinājies skolēnu skaits, kuri veic fiziskās aktivitātes no rītiem „bieži” un „vidēji bieži”. Tas 
norāda, ka šajās 14 nedēļās izmaiņas ir notikušas, bet lai sekmētu lielākas izmaiņas ir 
nepieciešams ilgāks laiks. Izmaiņas nav statiski ticamas, p>0,05. 

Es veicu fiziskās aktivitātes individuāli

p=0.005
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nekad reti vidēji  bieži ļoti  

 
22. attēls. Individu āli veiktās fiziskās aktivitātes pirms un pēc pedagoģiskā 

eksperimenta (skola 1) 
 
Pēc mijiedarbības modeļa pielietojuma skolēniem (skola 1), ir būtiski mainījusies 

individuālā fiziskā aktivitāte (22.attēls). Par 13% pieaudzis skolēnu skaits, kuri individuāli „ ļoti 
bieži” veic fiziskās aktivitātes, par 17% pieaudzis skolēnu skaits, kuri individuāli nodarbojas ar 
fiziskajām aktivitātēm „bieži”. No tā varam secināt, ka sporta skolotāja darbība pēdējā pusgada 
laikā ir sekmējusi skolēnu fizisko aktivitāti ārpusskolas laikā. Izmaiņas ir statistiski ticamas, 
p<0,05.  
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Es veicu fiziskās aktivitātes individuāli

p=0.312
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nekad reti vidēji  bieži ļoti 

 
 

23. attēls. Individu āli veiktās fiziskās aktivitātes individuāli pirms un pēc 
pedagoģiskā eksperimenta (skola 2) 

 
 Skolā „2” (23.attēls), individuālo aktivitāšu veikšanā ir tikai nelielas izmaiņas un 

tās nav statiski ticamas, p>0,05. Skolēniem (skola 2) ir lielākas iespējas pavadīt savu brīvo laiku 
dažādās aktivitātēs, arī nesaistītās ar sportu, salīdzinot ar skolēniem (skola 1). Tas varētu būt par 
iemeslu zemajai skolēnu individuālajai fiziskajai aktivitātei (skola 2). Statistiski ticamās 
izmaiņas internātskolās skolēnu individuālajā fiziskajā aktivitātē varētu būt saistīta ar iepriekš 
minēto ārpusstundu nodarbību apmeklējumu, kad skolēni individuāli regulāri apmeklē treniņu 
nodarbības.  

3.3.1.2. Izmaiņas skolēnu interesēs par fiziskajām aktivitātēm( pirms un pēc 
pedagoģiskā eksperimenta)  

Es skatos TV pārraides par sportu

p=0.157
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Skola 1 pēc 15% 26% 28% 20% 11%

nekad reti vidēji bieži ļoti  

 
 

24. attēls. Skolēnu interese par sporta pārraid ēm pirms un pēc pedagoģiskā 
eksperimenta (skola 1) 

Testā „fiziskās aktivitātes paradums skolēniem” ir iekļauti seši panti, kas raksturo 
skolēna interesi par fiziskajām aktivitātēm. Viens no pantiem ir apgalvojums par skolēna interesi 
par televīzijas sporta pārraidēm. Kā redzam 24.attēlā, pēc eksperimenta, skolēnu interese šajā 
jomā ir mainījusies (skola 1).  
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Interešu bloka pirmā panta „es skatos televīzijas pārraides par sportu” analīzē redzam, 
ka skolēnu interese par sporta pārraidēm ir augusi. Skolēnu skaits, kuri „ļoti bieži” skatās sporta 
pārraides, ir nedaudz audzis - par 7%, un to skolēnu skaits, kuri pārraides par fiziskajām 
aktivitātēm skatās „bieži”, par 11%. Tomēr, p>0,05, un tas norāda, ka izmaiņas nav statiski 
ticamas. Nelielās izmaiņas šajā rādītājā varētu būt izskaidrojamas ar to, ka skolēnu (skola 1) 
iespēja skatīties televīzijas pārraides par sportu ir ierobežota.  

Es skatos TV pārraides par sportu

p=0.946
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nekad reti vidēji bieži ļoti 

 
25. attēls. Skolēnu interese par sporta pārraid ēm pirms un pēc pedagoģiskā 

eksperimenta (skola 2) 
 
Izmaiņas skolēnu (skola 2) interesē par sporta pārraidēm (25.attēls), ir novērojamas 

mazākas kā skolēniem (skola1). Tikai par 4% audzis skolēnu skaits kuri televīzijas pārraides par 
sportu skatās bieži un vidēji bieži. Ir nedaudz samazinājies skolēnu skaits, kuri sporta pārraides 
skatās ļoti bieži.  

Es lasu informāciju par fiziskajām aktivitātēm avīzēs un/vai 

žurnālos 

p=0.173
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Skola 1 pēc 20% 35% 28% 11% 7%

nekad reti vidēji  bieži ļoti 

 
26. attēls. Skolēnu interese par sporta jaunumiem presē pirms un pēc pedagoģiskā 

eksperimenta 
 

Zemā interese un intereses mazināšanās pēc eksperimenta izskaidrojama varētu būt ar to 
apstākli, ka šie skolēni mācās devītajā klasē un pēc neilga laika ir gaidāmi eksāmeni un šajā laikā 
interese vairāk ir vērsta uz mācībām, ne uz televīziju vai cietiem masu saziņas līdzekļiem. 
Izmaiņas nav statiski ticamas, p>0,05. 
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Nākamajā interešu bloka pantā „es lasu informāciju par fiziskajām aktivitātēm 
avīzēs/žurnālos” (26.attēls), ir novērojamas sekojošas izmaiņas (skola 1): par 15% ir palielinājies 
skolēnu skaits, kuri par fiziskajām aktivitātēm „vidēji bieži” lasa informāciju avīzēs un žurnālos, 
par 5% ir palielinājies skolēnu skaits, kuri „bieži” un „ļoti bieži” izrāda interesi par fiziskajām 
aktivitātēm, notikumiem sportā, kas atspoguļoti presē. Intereses kāpums varētu būt saistīts ar 
sporta pedagoga izglītojošo darbu un informācijas sniegšanu skolēniem sporta stundas laikā, kā 
arī ar skolēnu brīvo laiku un ierobežoto interneta pieeju. Kopumā, pozitīvas izmaiņas ir notikušas 
20% skolēnu. Izmaiņas nav statistiski ticamas, p>0,05. Var pieņemt, ka izmaiņas nav lielas, jo 
internātskolas skolēniem (skola 1) preses pieejamība ir ierobežota, kā arī šajā vecumā vairāk 
skolēni saņem informāciju no citiem masu saziņas līdzekļiem, tādiem kā televīzija, radio un 
internets.  

 

Es lasu informāciju par fiziskajām aktivitātēm avīzēs un/vai 

žurnālos 

p=0.773
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27. attēls. Skolēnu interese par sporta jaunumiem presē pirms un pēc pedagoģiskā 

eksperimenta (skola 2) 
 

Skolas „2” skolēnu interese (27.attēls) par fiziskām aktivitātēm presē, nav būtiski 
mainījusies. Skatoties kopumā, skolēniem ir ļoti maza interese par fizisko aktivitāšu 
atspoguļojumu presē. Izmaiņas nav statiski ticamas, p>0,05. Tas ir izskaidrojams ar to, ka 
skolēni šajā vecumā savu uzmanību informācijai presē nepievērš. Tomēr salīdzinot abu skolu 
rezultātus varam teikt, ka skolēni (skola 2) ievērojami mazāk par fiziskajām aktivitātēm iegūst 
informāciju no preses.   

Lai sekmētu lielākas pozitīvās izmaiņas šajā rādītājā, iespējams, ka ir nepieciešams 
pielietot izstrādātā pedagoģiskās mijiedarbības modeļa saturu ilgākā laika posmā.   
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Es eju/braucu skatīties sporta spēles un/vai sacensības

p=0.022 
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nekad reti vidēji bieži ļoti 

 
28. attēls. Sporta pasākumu (spēles, sacensības) apmeklējums pirms un pēc 

pedagoģiskā eksperimenta (skola 1) 
 

Nākamais pants, kas raksturo skolēna interesi par fiziskajām aktivitātēm ir sporta 
pasākumu apmeklējums. Skolēni (skola 1) pēc eksperimenta (28. attēls) sporta pasākumus 
apmeklē „bieži” un „ļoti bieži”, par 22% vairāk, nekā pirms eksperimenta. Tas varētu būt 
izskaidrojams ar skolas sporta pedagoga lielo iniciatīvu organizēt dažādus ārpusstundu 
pasākumus, kā arī organizēt dažādu sporta veida pasākumu apmeklējumus. Pēc eksperimenta, 
par 27% samazinājies skolēnu skaits, kuri sporta pasākumus nepameklē nekad vai apmeklē tos 
ļoti reti. Izmaiņas statistiski ir ticamas, p<0,05.  

 

Es eju/braucu skatīties sporta spēles un/vai sacensības

p=0.273 
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29. attēls. Sporta pasākumu (spēles, sacensības) apmeklējums pirms un pēc 

pedagoģiskā eksperimenta (skola 2) 
 

 Skolas „2” skolēnu interesē par sporta pasākumu apmeklējumu (29.attēls), nav būtisku 
izmaiņu izmaiņas ir nelielas un tās nav statiski ticamas, p>0,05. Šajā skolā ārpus stundām netiek 
organizēti sporta pasākumu apmeklējumi un šāda aktivitāte ir katra skolēna paša ziņā. Kā arī, 
skolēni (skola 2) ir devīto klašu audzēkņi un eksāmeniem tuvojoties, skolēnu uzmanība ir vairāk 
vērsta uz mācībām. Līdz ar to arī pasākumu apmeklējumā izmaiņas nav būtiskas.  
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Es meklēju informāciju internetā par fiziskām aktivitātēm

p=0.174
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30. attēls. Skolēnu interese (internetā) par fiziskajām aktivit ātēm pirms un pēc 

pedagoģiskā eksperimenta (skola 1) 
 
Interese par fiziskajām aktivitātēm un sporta jaunumiem internetā, skolēniem (skola 1) 

ir nedaudz lielāka kā interese par šo tēmu iegūt informāciju no preses. 30.attēlā redzam, ka 
intereses kāpums ir par 24% summējot trīs rādītājus – „ļoti bieži”, „bieži” un „vidēji bieži”. 
Izmaiņas nav statistiski ticamas, p>0,05. 

 

Es meklēju informāciju internetā par fiziskām aktivitātēm

p=0.819
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31. attēls. Skolēnu interese (internetā) par fiziskajām aktivit ātēm pirms un pēc 
pedagoģiskā eksperimenta (skola 2) 

 
Skolā „2” (31.attēls) skolēni neinteresējas par fiziskajām aktivitātēm un internets nav šīs 

intereses sekmējošais faktors. Tikai par 7% paaugstinājās skolēnu skaits, kuri vidēji bieži par 
fiziskajām aktivitātēm iegūst informāciju no interneta.   
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Es interesējos par sasniegumiem sportā

p=0.011
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32. attēls. Skolēnu interese par sasniegumiem sportā pirms un pēc pedagoģiskā 

eksperimenta (skola 1) 
 

Statistiski ir ticamas (p<0,05) izmaiņas ir novērojamas skolēnu (skola 1) interesē par 
sasniegumiem sportā. 32. attēlā redzam, ka 29% skolēnu „ļoti bieži”, „bieži” vai „vidēji bieži” 
sākuši interesēties par sasniegumiem sportā. Attiecīgi samazinājies to skolēnu skaits, kuri 
iepriekš vispār par to nav izrādījuši nekādu interesi. Par 30% samazinājies skolēnu skaits, kuri 
nekad vai reti ir interesējušies par sasniegumiem sportā.  

Ņemot vērā analīzi skolēnu (skola 1) sporta pasākumu apmeklējumu, iespējams, ka 
interese par sasniegumiem sportā ir saistīta ar sporta pasākumu apmeklējumu. Pīrsona korelācijas 
matricā (12.pielikums) šiem jautājumiem ir novērota statistiski nozīmīgas savstarpējās saistības. 

 

Es interesējos par sasniegumiem sportā

p=0.664
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33. attēls. Skolēnu interese par sasniegumiem sportā pirms un pēc pedagoģiskā 

eksperimenta (skola 2) 
 
Skolas „2” skolēnu interesē par sasniegumiem sportā (33.attēls), nav novērotas būtiskas 

izmaiņas. Attēlā redzam, ka tikai 7% skolēni biežāk sākuši interesēties par sasniegumiem sportā, 
bet skolēnu skaits, kuri ļoti bieži interesējas par sasniegumiem sportā, ir samazinājies un pēc 
eksperimenta nav neviena skolēna, kurš ļoti bieži interesētos par sasniegumiem sportā. Izmaiņas 
nav statiski ticamas, p>0,05. Ja arī šo skolu aplūkojam salīdzinājumā ar apgalvojumu par sporta 
pasākumu apmeklējumu, tad šīs skolas skolēni pēc testa rezultātiem spriežot, ļoti maz apmeklē 
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sporta pasākumus un līdz ar to arī nav intereses par sporta jaunumiem un pretēji, ja nav intereses 
par jaunumiem sportā, tad arī nav sporta pasākumu apmeklējums. 

Noslēdzošais interešu bloka apgalvojums ir – „Par fiziskajām aktivitātēm es runāju ar 
saviem draugiem”. Kā redzam (34.attēls), tad pirmās skolas testa rezultāti rāda, ka skolēni 
nedaudz vairāk ar draugiem runā par fiziskajām aktivitātēm, nekā pirms eksperimenta.  

Pēc eksperimenta informācijas apmaiņa ar draugiem par fizisko aktivitāšu veikšanu ir 
augusi. Lai arī nedaudz, bet tomēr, par 18% vairāk skolēnu bieži un ļoti bieži runā par fiziskām 
aktivitātēm ar saviem draugiem, bet izmaiņas nav statistiski ticamas, p>0,05. 

 

Par fiziskām aktivitātēm es runāju ar saviem draugiem

p=0.266
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34. attēls. Inform ācijas apmaiņa ar draugiem par fiziskajām aktivit ātēm pirms un 

pēc pedagoģiskā eksperimenta (skola 1) 
 
Skolas „2” testa rezultātu analīzē (35.attēls) redzam, ka informācijas apmaiņa ar 

draugiem par fizisko aktivitāšu veikšanu nav augusi sadaļā bieži un ļoti bieži, bet skolēnu skaits, 
kuri reti ar draugiem par to runā, ir palielinājies par 7% un attiecīgi par 3% samazinājies skolēnu 
skaits, kuri ar draugiem nekad par to nerunā. Izmaiņas nav statistiski ticamas, p>0,05. 

 

Par fiziskām aktivitātēm es runāju ar saviem draugiem

p=0.810
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35. attēls. Inform ācijas apmaiņa ar draugiem par fiziskajām aktivit ātēm pirms un 

pēc pedagoģiskā eksperimenta (skola 2) 
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Aplūkojot abu skolu rezultātus šajā blokā, salīdzinot datus pirms un pēc eksperimenta, 
vairāk statistiski nozīmīgas izmaiņas ir notikušas skolēnu (skola 1) interesē par fiziskajām 
aktivitātēm. Tas varētu būt izskaidrojams gan ar pedagoga darbību (katrā skolā strādāja un 
pedagoģisko modeli pielietoja dažādi sporta pedagogi), gan ar interneta un preses pieejamību.   

3.3.1.3. Izmaiņas skolēnu emocijās veicot fiziskas aktivitātes (pirms un pēc 
eksperimenta)  

Es piedalos skolas sporta stundās ar prieku

p=0.001
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36. attēls. Sporta stundu apmeklējums pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta 

 (skola 1) 
 

Viens no svarīgākajiem elementiem sporta pedagoga un skolēna mijiedarbībā ir sporta 
stundu apmeklējums. Kā redzam 36. attēlā, pēc mijiedarbības modeļa pielietojuma skolas sporta 
stundās (skola 1), par 21% ir palielinājies to skolēnu skaits, kuri ļoti bieži uz sporta stundu iet ar 
prieku, bieži sporta stundu apmeklē ar prieku par 10% vairāk skolēnu nekā iepriekš. 
Proporcionāli samazinājies skolēnu skaits, kuri uz sporta stundām ar prieku iet reti vai vidēji 
bieži. Izmaiņas statistiski ir ticamas, p<0,05.   

 

Es piedalos skolas sporta stundās ar prieku
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37. attēls. Sporta stundu apmeklējums pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta 

 (skola 2) 
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Skolēnu skaits (skola 2) , kuri ļoti bieži sporta stundas apmeklē ar prieku (37.attēls), pēc 
eksperimenta ir par 25%, tomēr ir samazinājies skolēnu skaits, kuri vidēji bieži un bieži iet uz 
sporta stundu ar prieku. Atšķirībā no pirmās skolas rezultātiem, izmaiņas nav statistiski ticamas.  

Būtiskās izmaiņas skolēnu (skola1) emocijās veicot fiziskas aktivitātes, norāda uz to, ka 
sporta pedagogam un skolēniem ir uzlabojusies savstarpējā mijiedarbība, jo pirms eksperimenta 
uz sporta stundām ar prieku gāja tikai 21% skolēnu. Tāpat arī varam pieņemt, ka prieks no sporta 
stundu apmeklējuma rodams pozitīvajā gaisotnē stundas lakā, ko pedagogs rada pielietojot 
demokrātisko vadības stilu stundas organizēšanā.  

 

Es fiziskās aktivitātes veicu ar prieku
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38. attēls. Emocijas fizisko aktivitāšu veikšanas laikā pirms un pēc pedagoģiskā 

eksperimenta (skola 1) 
 

Nākamais testa pants ir apgalvojums par pozitīvām emocijām veicot jebkādas fiziskās 
aktivitātes ārpus sporta stundas (38.attēls). Tikai nedaudz – 8% skolēnu (skola 1) vairāk nekā 
iepriekš, fiziskās aktivitātes kopumā, veic ar prieku. Izmaiņas ir ļoti nelielas un nav statistiski 
ticamas, p>0,05.  

Tas varētu būt izskaidrojams ar nepietiekami plašu fizisko aktivitāšu piedāvājumu 
(skola 1), jo fizisko aktivitāšu iespējas skolēniem nav plašas, līdz ar to sporta stunda un treniņi 
pēc stundām skolēniem ir galvenā fiziskā aktivitāte.  

39.attēlā, skolēni (skola 2) atzīmē, ka fiziskās aktivitātes ar prieku ļoti bieži veic 32% 
skolēnu, kas ir par 14% skolēnu vairāk, nekā iepriekš. Toties nedaudz ir samazinājies skolēnu 
skaits, kuri reti, vidēji bieži vai bieži veica fiziskās aktivitātes ar prieku. 



 125 

Es fiziskās aktivitātes veicu ar prieku

p=0.760

0%

10%

20%

30%

40%

Skola 2 pirms

Skola 2 pēc

Skola 2 pirms 0% 32% 25% 25% 18%

Skola 2 pēc 11% 29% 11% 18% 32%

nekad reti vidēji  bieži ļoti  

 
39. attēls. Emocijas fizisko aktivitāšu veikšanas laikā pirms un pēc pedagoģiskā 

eksperimenta (skola 2) 
 
Rezultāti izskaidrojami ar to, ka skolēniem (skola2) ir plašākas iespējas apmeklēt 

dažādas fiziskās aktivitātes un katrs var atrast sev piemērotāko, kas sagādās prieku. Neskatoties 
uz procentuālo pieaugumu skolēnu skaitā, kuri fiziskās aktivitātes „ļoti bieži” veic ar prieku, ir 
samazinājies par 25% skolēnu skaits, kuri fiziskās aktivitātes veic ar prieku „bieži” un „vidēji 
bieži”. Izmaiņas nav statistiski ticamas, p>0,05.  

Noslēdzošais pants emociju blokā un visā testā kopumā ir: „Pēc fiziskajām aktivitātēm 
es jūtos možs un gandarīts”. Neskatoties uz to, ka skolēnu (skola 1) emocijas nebija būtiski 
mainījušas fizisko aktivitāšu veikšanas laikā un fiziskās aktivitātes ar prieku veica 24% skolēnu 
tad šajā apgalvojumā rezultāti ir ļoti mainījušies salīdzinot ar rezultātiem pirms eksperimenta.  

Vairāk kā puse skolēnu 52%  (40. attēls) atzīst, ka ļoti bieži pēc fiziskām aktivitātēm 
viņi jūtas moži un gandarīti. Kopumā, par 37% palielinājies skolēnu skaits, kuri pēc aktivitātes 
veikšanas jūtas moži un gandarīti. Fiziskās aktivitātes skolēniem sagādā pozitīvas emocijas. 
Izmaiņas statistiski ir ticamas, p<0,05. 

 

Pēc fiziskām aktivitātēm esjūtos možs un gandarīts
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40. attēls. Skolēnu pašsajūta pēc fizisko aktivitāšu veikšanas pirms un pēc 

pedagoģiskā eksperimenta (skola 1 
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Arī skolas „2” skolēni (41.attēls), pēc fiziskajām aktivitātēm vairāk (36%) jūtas moži un 
gandarīti, ne kā pirms eksperimenta. Bet mazinājies skolēnu skaits, kuri bieži un vidēji bieži pēc 
fiziskām aktivitātēm jūtas moži un gandarīti. Izmaiņas nav statistiski ticamas, p>0,05.  

 

Pēc fiziskām aktivitātēm esjūtos možs un gandarīts
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41. attēls. Skolēnu pašsajūta pēc fizisko aktivitāšu veikšanas pirms un pēc 

pedagoģiskā eksperimenta (skola 2) 
 

Aplūkojot abas skolas, varam teikt, ka pielietotais fiziskās mijiedarbības modelis 
fiziskās aktivitātes sekmēšanai skolēniem (skolā 1) ir bijis rezultatīvāks nekā (skolā 2). Statistiski 
ticamas izmaiņas (skola 1), ir novērotas visos trijos fiziskās aktivitātes paraduma faktoros, bet 
(skola 2), rādītāji ir uzlabojušies, bet statistiski ticamas izmaiņas novērotas tikai fizisko 
aktivitāšu biežumā. Tas varētu būt saistīts ar skolotāju izpratni par attiecīgā mijiedarbības 
modeļa pielietojumu un sporta stundu skaitu, kad skolotājs varēja pielietot izstrādāto modeli, kā 
arī ar sociālo vidi, kurā skolēni atradās eksperimenta laikā.   

 
Noslēgumā varam teikt, ka, statistiski ticamas izmaiņas pēc eksperimenta (skola 1), 

(p<0,05) ir novērotas visos trijos (fiziskā aktivitāte, emocijas un intereses) faktoros. Skolēnu 
skaits, kuri katru dienu nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm ir pieaudzis par 18 %, skolēnu 
skaits, kuri nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm biežāk kā 3 reizes nedēļā, ir audzis par 24%, 2–3 
reizes nedēļā – par 43%. Par 13% pieaudzis skolēnu skaits, kuri individuāli ļoti bieži veic 
fiziskās aktivitātes. Internātskolas skolēni pēc pedagoģiskā eksperimenta sporta pasākumus 
apmeklē par 22% vairāk, ne kā pirms pedagoģiskā eksperimenta. Pēc eksperimenta, par 27% 
samazinājies skolēnu skaits, kuri sporta pasākumus nepameklē nekad vai apmeklē tos ļoti reti. 
Statistiski ir ticamas (p<0,05) izmaiņas arī pirmās skolas skolēnu interesē par sasniegumiem 
sportā. 29% skolēnu ļoti bieži, bieži vai vidēji bieži sākuši interesēties par sasniegumiem sportā. 
Par 21% ir palielinājies to skolēnu skaits, kuri ļoti bieži uz sporta stundu iet ar prieku, bieži 
sporta stundu apmeklē ar prieku par 10% vairāk skolēnu nekā iepriekš. Vairāk kā puse pirmās 
skolās skolēnu atzīst, ka pēc fiziskām aktivitātēm viņi jūtas moži un gandarīti. 

 
Pēc pedagoģiskā eksperimenta (skola 2), novērotas statistiski ticamas izmaiņas skolēnu 

fiziskajā aktivitātē (biežumā). Skolēnu skaits, kuri katru dienu nodarbojas ar fiziskajām 
aktivitātēm ir pieaudzis par 12 %, skolēnu skaits, kuri nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm 
biežāk kā 3 reizes nedēļā, ir audzis par 11%, savukārt, skolēnu skaits, kuri ar fiziskajām 
aktivitātēm nodarbojas 2–3 reizes nedēļā – par 15%. 
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3.3.2. Pedometrijas rezultātu analīze  
 

Dati tika iegūti izmantojot pedometra mērījumus (soļi stundā) kas iegūti laika periodā 
no 01.02.2011. līdz 12.05.2011. Pētījumā piedalījās 43 bērni, no kuriem 27 zēni vecumā no 14 
līdz 17 gadiem un 16 meitenes vecumā no 14 līdz 16 gadiem. Datu mērījumi par zēnu veiktajiem 
soļiem atsevišķās dienās tika veikti kopā desmit stundas (stunda dienā) periodā no 03.02.2011. 
līdz 12.05.2011., no kurām četru stundu mērījumos piedalījās pedagogs kā līdzdalībnieks stundas 
fiziskajās aktivitātēs. Sporta stundas laikā (5’-10’), pedagogs veica fiziskās aktivitātes kopā ar 
skolēniem, atbilstoši stundas plānam – volejbols, stafetes u.c. Datu mērījumi par meiteņu 
veiktajiem soļiem atsevišķās dienās tika veikti kopā desmit stundas (stunda dienā) periodā no 
01.02.2011. līdz 06.05.2011., no kurām četru stundu mērījumi veikti ar pedagoga līdzdalību 
stundas fiziskajās aktivitātēs. Iegūtie dati analizēti, izmantojot statistikas datu apstrādes 
programmu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Izmantotās metodes ietver 
aprakstošās statistikas metodi (datu kopas vidējo lielumu un variācijas rindu struktūras rādītāju 
analīze), korelācijas metodi un hipotēzes pārbaudes metodi. 

 
28. tabula  

 
Aprakstošās statistikas rādītāji soļu skaitam stundā meitenēm bez līdzdalības 

stundas fiziskajās aktivitātēs 
 

 
stunda 

1 
stunda 

2 stunda 3 
stunda 

4 stunda 5 stunda 6 
vidējais 

aritmētiskais 
2180 1743,1 1959,5 1710,6 1857,7 1758,6 

Standartnovirze  593,5 416 365,1 244,1 155,7 469,9 

Soļu summa  19620 15688 25473 15395 13004 24620 

 
Pētījums tika veikts, lai noskaidrotu, vai bērnu soļu skaits statistiski nozīmīgi atšķiras 

stundās ar pedagoga līdzdalību stundas fiziskajās aktivitātēs bez pedagoga līdzdalības stundas 
fiziskajās aktivitātēs. Jāpiezīmē, ka konkrētajā pētījumā datu kopa nav ierobežota, līdz ar to 
minimālais mērījumu skaits ir nulles atskaite, taču maksimālā robeža teorētiski nepastāv. 

Analizējot soļu skaitu stundā meitenēm bez pedagoga līdzdalības stundas fiziskajās 
aktivitātēs (28. tabula), var secināt, ka mērījumos vidēji piedalījušies desmit bērni un vidēji 
stundā veikti 1868,25 soļi. Visvairāk mērījumu veikts sestajā un trešajā stundā, līdz ar to 
minētajā laikā iegūtie dati visprecīzāk reprezentē visu kopu. Sestajā stundā vidēji veikti 1758,6 
soļi. Trešajā stundā meitenēm bez pedagoga līdzdalības stundas fiziskajās aktivitātēs novērojams 
otrs lielākais dalībnieku skaits, un salīdzinot ar sesto stundu bērni uzrādījuši labākus rezultātus.  

Pedometra mērījumi, kas iegūti, skaitot meiteņu soļus stundās ar pedagoga līdzdalību 
stundas fiziskajās aktivitātēs, atspoguļoti 29. tabulā. Analizējot variāciju vidējos rādītājus, var 
secināt, ka stundās ar pedagoga līdzdalību stundas fiziskajās aktivitātēs vidēji stundā veikti 
2065,45 soļi. 
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29. tabula 
Aprakstošās statistikas rādītāji soļu skaitam meitenēm ar pedagoga līdzdalību 

stundas fiziskajās aktivitātēs 
 

    stunda 1 stunda 2 stunda 3 stunda 4 
Vidējais aritmētiskais  1945,7 2284,8 1998,4 2032,9 

Standartnovirze 71,2 523,3 222,5 604,7 
Soļu summa 5837 22848 17986 18296 

.  
Salīdzinot 28. un 29. tabulā atspoguļotos datus, atkarībā no lieluma, kuru pieņem kā 

100%, var izvirzīt divus scenārijus: ja pieņem, ka meitenes bez pedagoga klātbūtnes vidēji 
stundā noiet 100% soļu, tad meitenes ar pedagoga līdzdalību stundas fiziskajās aktivitātēs stundā 
vidēji noiet 110,55% soļu, savukārt, ja pieņem, ka meitenes ar pedagoga līdzdalību stundas 
fiziskajās aktivitātēs vidēji stundā noiet 100%, tad meitenes bez pedagoga līdzdalības stundas 
fiziskajās aktivitātēs vidēji noiet 90,45% soļu.  

Salīdzinot procentuāli redzam, ka stundās ar pedagoga līdzdalību stundas fiziskajās 
aktivitātēs meitenes ir bijušas aktīvākas. Skolēnu soļu skaita un pedagoga līdzdalības savstarpējo 
saistību parāda arī korelācijas analīze (30. tabula), kas starp datu kopām ir vidēja cieša, ko 
norāda r=0,635, un sig. (2-tailed)=0,01. Tā ir statistiski ticama.  

 
30. tabula. 

Sporta pedagoga līdzdalības un skolēnu soļu skaita mijsakarības (meitenes)  
 

 
Pedagoga 
līdzdalība 

Soļu 
skaits 

Pīrsona 
korelācija 

1 0,635 

Sig. (2-
tailed)  

0,001 

Pedagoga 
līdzdalība 

N 43 22 
Pīrsona 

korelācija 
0,635 1 

Sig. (2-
tailed) 

0,001 
 

Soļu 
skaits 

N 22 31 
 
Līdz ar to varam teikt, ka skolotāja līdzdalība stundas fiziskajās aktivitātēs ietekmē 

skolēnu fizisko aktivitāti. 
Par cik dati vākti atsevišķi zēniem un meitenēm, arī analīze jāveic atsevišķi. Turpinot 

analizēt soļu skaitu stundā zēniem bez pedagoga līdzdalības stundas fiziskajās aktivitātēs (31. 
tabula), var secināt, ka mērījumos vidēji piedalījušies 15 zēnu un vidēji vienā stundā veikti 
2616,17 soļi. Salīdzinoši visvairāk bērnu piedalījušies pirmajā un ceturtajā stundā.  
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31.tabula 
 

Aprakstošās statistikas rādītāji soļu skaitam stundā zēniem bez pedagoga 
līdzdalības stundas fiziskajās aktivitātēs 

 

 
stunda 

1 
stunda 

2 
stunda 

3 
stunda 

4 
stunda 

5 
stunda 

6 
Vidējais 

aritmētiskais 
2901,44 2423,38 2564,62 2824,29 2704,39 2206 

Standartnovirze 537,604 249,233 306,176 385,924 373,579 579,827 
Soļu summa 52226 31504 33340 39540 48679 30884 

 
Salīdzinot ar datiem par soļu skaitu zēniem ar pedagoga līdzdalību stundas fiziskajās 

aktivitātēs, kas atspoguļoti 32. tabulā, vidēji piedalījušies 18 zēni un vidēji stundā veikti 3129,29 
soļi. Visvairāk zēnu piedalījušies pirmajā stundā. Vismazāk zēnu piedalījušies otrajā stundā.  

Salīdzinot procentuāli redzam, ka, ja pieņem, ka zēni bez pedagoga līdzdalības stundas 
fiziskajās aktivitātēs vidēji stundā noiet 100% soļu, tad zēni ar pedagoga līdzdalību stundas 
fiziskajās aktivitātēs vidēji noiet 140,99% soļu, savukārt, ja pieņem, ka zēni ar pedagoga 
līdzdalību stundas fiziskajās aktivitātēs vidēji stundā noiet 100%, tad zēni bez pedagoga 
līdzdalību stundas fiziskajās aktivitātēs vidēji noiet 70,92% soļu. Varam secināt, ka zēnu 
aktivitāte stundās, kad skolotājs piedalījās kā dalībnieks stundas fiziskajās aktivitātēs ir 
ievērojami lielāka.  

 
32. tabula 

 
Aprakstošās statistikas rādītāji soļu skaitam stundā zēniem ar pedagoga līdzdalību 

stundas fiziskajās aktivitātēs 
 

 Stunda 1 Stunda 2 Stunda 3 Stunda 4 
Vidējais 
aritmētiskais  

3508,86 2755,29 3478,92 3326,06 

Standatrtnovirze  580,826 549,373 204,532 466,763 
Soļu summa 73686 46840 41747 56543 

 
Neskatoties uz acīmredzamo starpību zēnu fiziskajā aktivitātē stundās, kad skolotājs 

piedalījās aktivitātēs kā dalībnieks un stundās, kas skolotājs nepiedalījās stundās kā dalībnieks, 
33. tabulā redzam, ka noskrieto soļu skaits stundā un skolotāja dalība neuzrāda savstarpēju 
korelāciju. Tas varētu būt izskaidrojams ar mazo stundu skaitu un nevienmērīgo stundu 
apmeklējumu.  
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33. tabula 
 

Sporta pedagoga līdzdalības un skolēnu soļu skaita mijsakarības (zēni)  
 

 pedagoga 
līdzdalība soļu skaits 

Pīrsona 
korelācija 

1 0,192 

Sig. (2-
tailed) 

 
0,229 

pedagoga 
līdzdalība 

N 64 41 

Pīrsona 
korelācija 

0,192 1 

Sig. (2-
tailed) 

0,229 
 

soļu 
skaits 

N 41 67 

 
Pēc pāru T-testa rezultātiem (16. un 17. pielikums), meitenēm pieaugums statistiski 

ticams nav visās stundās, jo rādītāji ir zem sig.0,05, ir septiņos pāros no 24. Zēniem situācija ir 
nedaudz savādāka, 16 pāros no 24, sig.<0,05. Tas norāda uz to, ka zēniem skolotāja līdzdalība 
stundā vairāk veicina fizisko aktivitāti, nekā meitenēm, bet statistiski nozīmīgas atšķirības 
salīdzinot soļu skaitu stundās, kad skolotājs nepiedalījās fiziskajās aktivitātēs kā dalībnieks un 
stundās, kad piedalījās, ir notikušas gan zēniem, gan meitenēm.  

 
3.3.3. Interviju par pedagoģiskās mijiedarbības modeļa satura pielietojumu rezultāti 

 
Pēc pedagoģiskā eksperimenta beigām, dalībnieki tika aicināti uz intervijām, lai izteiktu 

viedokli par pielietotā modeļa saturu un tā ietekmi uz skolēnu fiziskās aktivitātes paradumu. 
Izteikt viedokli par modeļa satura ietekmi uz skolēnu fizisko aktivitāti, interesēm par fiziskajām 
aktivitātēm un emocijām veicot fiziskās aktivitātes tika aicināti gan skolēni, gan sporta pedagogi. 
Intervijas notika pēc stundām, tās ilga aptuveni 20-50 minūtes. Intervijas tika ierakstītas 
diktofonā, pēc tam veikta transkripcija un vēlāk tika kodētas un apstrādātas ar kvalitatīvo datu 
apstrādes programmu Atlas.ti. Skolēniem tika veiktas fokusintervijas, kad viņi grupā tika aicināti 
dalīties viedoklī par skolotāja darbību sporta stundās. Skolotājiem tika izmantotas daļēji 
strukturētās intervijas. 

 Interviju analīzes materiālā tika aplūkoti modeļa satura ietekmes pozitīvie un negatīvie 
aspekti, kurus saskatīja eksperimenta dalībnieki – skolēni un sporta pedagogi. Intervijā iegūtie 
dati tika apkopoti tabulā (34. tabula), kurā apkopotas gan skolēnu, gan skolotāju atbildes. Tabulā 
uzrādīti interviju kodi un katram kodam atbilstošie dalībnieku interviju rezultāti.  

Skolotāji noslēgumā vērtēja modeli pozitīvi: „Es uzskatu, ka viņš (modelis) ir ļoti labs, 
skolēni uz sporta stundām nāca ar ļoti lielu prieku...”.Modelis sekmēja fizisko aktivitāti 
skolēniem, kuri pirms tam bija kūtri uz fiziskajām aktivitātēm: „…viņu aktivitāte šajā pusgadā 
vispār bija ļoti laba, tieši neaktīvākā klase nāca uz nodarbībām pēc stundām...”. Arī darbā ar 
meitenēm skolotāja modeli novērtēja pozitīvi: „…novērtēju pozitīvi. Skolēniem uzreiz ir 
savādāka attieksme pret to darāmo, jo, kad skolotājs arī pilda, viņam lielāka interese.”  
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34. tabula 
 

 "+" Sporta pedagogi Skolēni 
emocionālais  ...”jautri”... ...„interesantāk”... 

fons  ...”jauniešiem patīk”... ...„ap sirdi paliek labāk”... 

stundas laikā ...”skolēni iesaistās ar prieku ”... ..."vienmēr jautri”... 
    ...„jautr āk”... 

    ...„tuvības sajūta, kopība”... 

      

pedagoga- ...„ ar skolēniem labāks kontakts”... 
...„attiecības ar skolotāju – 
labākas,  

skolēna  ...”br īvākas attiecības”... ...draudzīgākas”... 

attiecības ...”ciešāka saikne”... ...„dara to pašu, ko mēs”... 

  ...”j ūt, ka esi tāds pats kā viņi”...   

  ...”j ūtams atbalsts no skolēniem”...   

  ...”kopīga sadarbība”...   

  ...”nav barjeras tik ļoti”...   

  ...”robeža netiek arī pārkāpta”...   

  ...”skatās no pieaugušā un mācās”...   

  ...”skolēni vairāk uzticas un ieklausās”...   

  ...”skolēns redz skolotāju kā paraugu”...   

  ...”skolotājs un skolnieks satuvinās”...   

  ...”zūd robeža starp pedagogu un skolēnu,    

  abi ir līdzvērtīgi”...   

  ...”uzticēšanās”...   

pedagoga  ...”vieglāk strādāt”... ...„iedvesmo”... 
profesionālā  ...„citi skolotāji sāk izmantot modeli darbā”   

darbība     

fiziskā ...”liel āka fiziskā aktivitāte”... ...„daudz ko var iemācīties”... 
aktivitāte ...”mācību gada noslēgumā saglabājas  ...„māk motivēt”... 

  aktivitāte ”... ...„parāda, kā pareizi  

  
...”mainās attieksme pret fiziskām 
aktivitātēm”... izpildīt uzdevumu”. 

  ...”palielinās motivācija darīt to, kas varbūt  ...„redz izpildījumu, drošāk”... 

  nepatīk”...   

  ...”skolēnus motivē darbībai ”...   

  ...”iemācās darīt lietas, kas nepatīk”...   

intereses par   ...„uzzina ko jaunu”... 
fiziskajām   ...„var pamācīties vairāk”... 
aktivitātēm     

"-" 
...”skolotāja veselības stāvoklis (traumas) 
”... skolotājas komanda stiprāka 

 
 

Uz jautājumu, kā izstrādātais modelis darbojas, kāda ir tā ietekme uz skolēniem, 
Kandavas internātskolas sporta skolotājs teica: „Jaunieši uzticas tam pieaugušajam. Viņi redz, ka 
dara visu to pašu, ko viņi, un neliek viņiem darīt visādas neiespējamās lietas un tas satuvina gan 
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skolotāju un skolnieku, gan arī vieglāk ir strādāt.” Pieminēts tika, ka modelis padara skolotāju 
un skolēnus savstarpēji l īdzvērtīgus: …zūd kaut kādas robežas starp pedagogu un skolnieku. 
Man liekas, ka ir kaut kāda līdzvērtība...”. 

Pēc modeļa pielietošanas darbojoties ar skolēniem, skolotājs atzīmēja, ka: „…viņi tevī 
vairāk pēc tam ieklausās. Saprot, ka tu esi tāds pats cilvēks un ka tu esi kaut kam līdzīgam gājis 
cauri. Viņi tev uzticas, jo tu vari ieklausīties viņos, ka tu vairs neesi kaut kas augstāks.” 

Intervijas gaitā tika uzdoti jautājumi arī par iespējamo modeļa ietekmi uz mācību 
procesu kopumā, tajā skaitā arī citos priekšmetos, un priekšmetu skolotāji atzīmēja, ka: „mācību 
procesā... viņiem tā motivācija palielinās darīt kaut ko, kas nepatīk... Man arī nepatīk skriet 
krosu, bet es to darīju!” 

Intervijā citu priekšmetu skolotāji uzsvēra, ka esot kopā ar skolēniem fiziskajās 
aktivitātēs, tas veicina skolēnu iejūtību: „...viņi tad cenšas turēties līdzās – ja nu kas, tad viņi 
nāks palīgā! [smejas] Tā, ka tas atbalsts no viņiem ir jūtams.” 

Skolēni pēc noskaidrošanas, ka visiem patika, ka sporta skolotājs piedalījās visās 
aktivitātēs kā dalībnieks, uz jautājumu, kādēļ patika šāda skolotāja rīcība, atbildēja; „…t āpēc, ka 
darīja to pašu, ko mēs”, „…t āpēc, ka ir interesanti paskatīties no malas un pamācīties vairāk”, 
„Ir jautri”, „Past āsta, kāpēc mums tas ir vajadzīgs. Iedvesmo, tādā garā...”, „Daudz drošāk. 
Kaut kā...”. 

 Uz jautājumu, vai mainās skolotāja un skolēna attiecības šajā gadījumā, kad skolotājs 
piedalās, un, ja mainās, kā tas izpaužas: „Attiecības paliek labākas, draudzīgākas”. Intervijas 
noslēgumā skolēniem tika vaicāts, vai pēc pētījuma viņi vēlas, lai pedagogs arī turpmāk piedalās 
aktivitātēs, tad atbilde bija: „J ā! Tikai vēl biežāk!” 

 
Raugoties uz interviju rezultātiem, varam teikt, ka pēc izstrādātā pedagoģiskās darbības 

modeļa aprobācijas ir notikušas nozīmīgas izmaiņas skolēnu fiziskajā aktivitātē, mainījušās ir 
skolēnu intereses un mainījies emocionālais fons fizisko aktivitāšu veikšanas laikā. Viedokli par 
modeļa pielietojumu un tā ietekmi ir izteikuši sporta skolotāji un skolēni. Gan sporta skolotāji, 
gan skolēni izstrādāto modeli vērtē pozitīvi. Gan skolotāji, gan skolēni atzīmē, ka pielietotais 
pedagoģiskās mijiedarbības modeļa saturs pozitīvi ietekmē skolēnu un skolotāju mijiedarbību, 
sekmē pozitīvas emocijas fizisko aktivitāšu veikšanas laikā, kā arī sekmē skolēnu fizisko 
aktivitāti. Kā negatīvo minot vienīgi skolotāju veselības stāvokli, jo ne visi skolotāji varēt veikt 
fiziskās aktivitātes kopā ar saviem audzēkņiem.  

      
Trešās nodaļas pirmajā apakšnodaļā tika atspoguļota pirmā uzdevuma realizācijas gaita 

un rezultāti.  
Testa konstruēšanas izlase tika veidota proporcionāli paredzamajai standartizācijas 

stratificētajai izlasei, ietverot 7 cilvēkus uz vienu testa pantu (n=.339). Testa pamata datu ieguvē 
– aptaujā, piedalījās 339 skolēni, 147 zēni un 192 meitenes, vecumā no 11 -19 gadiem.  

Apkopojot darba pirmā uzdevuma realizācijas gaitā iegūtos rezultātus, varam secināt, 
ka, tika uzkonstruēts ticams un valdīs Latvijas sociālajai videi piemērots fiziskās aktivitātes 
paraduma noteikšanas tests - ”Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem”. Testa ticamības 
noteikšanai tika izmantots Kronbaha alfas koeficents.  

Kronbaha alfas koeficients – 0,86. Abi šie rādītāji ir augsti un parāda testa ticamību. 
Testam tika veikta faktoru validitātes pārbaude - ar faktoru sadalījumu ar robežu – 0,4. Testā tika 
atstāti visi panti, kuru vērtības pārsniedza 0,5 robežu.  

Balstoties uz iegūtajiem datiem, varam teikt, ka iegūtais faktoru modelis ir psiholoģiski 
interpretējams, t.i. izskaidrojams un var uzskatīt, ka testam ir faktoriālā validitāte. 

    Otrajā apakšnodaļā, balstoties un zinātniski pierādītu un argumentētu faktoru analīzi, 
tika atspoguļota pedagoģiskās mijiedarbības modeļa izveide, struktūra un izklāstīti modeļa 
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pielietošanas nosacījumi. Darba pirmā uzdevuma realizācija, darbs pie faktoru analīzes un testa 
konstruēšanas ir likts par pamatu pedagoģiskās mijiedarbība modeļa izveidei. Pedagoģiskās 
mijiedarbības modelī ietilpst trīs un faktori, kas sekmē paraduma veidošanos – fiziskā aktivitāte, 
tās biežums, intereses par fiziskām aktivitātēm un emocijas veicot fiziskas aktivitātes. Izvēlēto 
faktoru iekļaušana modelī ir zinātniski pamatota un argumentēta. Bez minētajiem faktoriem 
modelī tika iekļauti vēl sekojoši komponenti: mikrovide un skolotājs.  

Nodaļas trešajā apakšnodaļā tika izklāstīti pedagoģiskā eksperimenta rezultāti. 
Pedagoģiskā eksperimenta laikā tika pielietots izstrādātais pedagoģiskās mijiedarbības modelis 
un pirms modeļa pielietojuma un pēc tā skolēni tika testēti pielietojot izstrādāto „Fiziskās 
aktivitātes” testu skolēnu fiziskās aktivitātes noteikšanai. Raugoties uz iegūtajiem datiem, varam 
teikt, ka pēc izstrādātā pedagoģiskās darbības modeļa aprobācijas ir notikušas statistiski 
nozīmīgas izmaiņas skolēnu fiziskās aktivitātes paradumā kopumā jo ja mainās kāds no fiziskās 
aktivitātes paraduma raksturlielumiem, mainās paradums kopumā. Pirmās skolas skolēniem 
statistiski nozīmīgas izmaiņas notikušas visos fiziskās aktivitātes faktoros. Mainījusies ir skolēnu 
interese par fiziskajām aktivitātēm un mainījies emocionālais fons fizisko aktivitāšu veikšanas 
laikā. Otrajā skolā statistiski nozīmīgas izmaiņas ir novērotas mazāk. Tas varētu būt 
izskaidrojams ar mazāku stundu skaitu, kad skolotājs pielietoja izstrādāto pedagoģiskās 
mijiedarbības modeli, skolotāja izpratni par modeļa pielietojumu, sociālo vidi, kurā skolēns 
atrodas.  

Viedokli par modeļa pielietojumu un tā ietekmi ir izteikuši sporta skolotāji un skolēni. 
sporta skolotāji, gan skolēnu izstrādāto modeli vērtē pozitīvi. Kā negatīvo minot vienīgi 
skolotāju veselības stāvokli, jo ne visi skolotāji varēt veikt fiziskās aktivitātes kopā ar saviem 
audzēkņiem.  
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SECINĀJUMI 
 

 
1. Tests ”Fiziskās aktivitātes paradums skolēniem”, ir ticams un valīds Latvijas sociālajai 

videi piemērots tests, fiziskās aktivitātes paraduma noteikšanai skolēniem. Testa īpašību 
struktūra tika noteikta sekojoša: mērāmā pazīme – fiziskās aktivitātes paradums; mērķa 
populācija – skolēni vecumā no 11 līdz 19 gadiem; testa mērījuma skala – Likerta 5 rangu skala.  

Testu veido 15 panti, kuri sadalīti trīs blokos (faktoros) – fiziskās aktivitātes, to biežums; 
intereses par fiziskajām aktivitātēm; un emocijas veicot fiziskās aktivitātes.  

1.1. Testa validitāti parāda faktoru analīze (faktoriālā validitāte) . Testa faktoru analīze 
parādīja, ka faktoru rādītāji ir robežās no 0.42 līdz 0,99, ar robežu 0,4 kas liecina par to, ka 
minēto faktoru iekļaušana testā ir zinātniski pamatota un argumentēta.  

1.2. Testa ticamību parāda Kronbaha alfas koeficents visiem pantiem.  
Kronbaha alfas koeficents visiem pantiem uzrādīts augsts (p>0,86), un balstoties uz to, 

panti tika iekļauti testā. Trīs bloku summu psihometrisko rādītāju aprēķinos, bloka pantu 
saskaņotība p<0,05, norādīja, ka panti mēra nepieciešamo pazīmi.   

2. Balstoties uz faktoru analīzi, tika izveidots pedagoģiskās mijiedarbības modelis 
skolēnu fiziskās aktivitātes sekmēšanai. Modelī tika iekļauti sekojoši faktori: fiziskā aktivitāte; 
emocijas; intereses. Izvēlēto faktoru iekļaušana modelī ir zinātniski pamatota un argumentēta 
balstoties uz faktoru analīzes datiem. Bez minētajiem faktoriem modelī tika iekļauti vēl sekojoši 
komponenti: mikrovide un skolotājs.  

Izstrādāts informatīvs materiāls sporta skolotājiem pedagoģiskā mijiedarbības modeļa 
pielietošanai un skolēnu fiziskās aktivitātes novērtēšanai. 

 
3. Izstrādātais pedagoģiskās mijiedarbības modeļa saturs tika pielietots praksē 

pedagoģiskajā eksperimentā, kurā tika novērotas pozitīvas, statistiski ticamas izmaiņas skolēnu 
fiziskajā aktivitātē abās eksperimentālajās skolās. Pēc fiziskās aktivitātes paraduma testa 
(inventory) rezultātiem varam secināt, ka skolēniem ir notikušas statistiski ticamas izmaiņas 
skolēnu fiziskajā aktivitātē, interesēs par fiziskām aktivitātēm un emocijās veicot fiziskās 
aktivitātes. 

3.1. Statistiski ticamas izmaiņas ( p<0,05) skolēnu fiziskajā aktivitātē, interesēs par 
fizisko aktivitāti un emocijās veicot fizisku aktivitāti, ir notikušas sekojošos rādītājos (skola1):  

• Skolēnu skaits, kuri katru dienu nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, ir pieaudzis par 
18 %, skolēnu skaits, kuri nodarbojas ar fiziskajām aktivitātē biežāk kā 3x nedēļā, ir audzis par 
24%, 2- 3x nedēļā – par 43%. 

• Par 13% pieaudzis skolēnu skaits, kuri individuāli ļoti bieži veic fiziskās aktivitātes, 
par 17% pieaudzis skolēnu skaits, kuri individuāli nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm bieži. 

• Skolēni pēc eksperimenta sporta pasākumus apmeklē bieži un ļoti bieži, par 22% 
vairāk, kā pirms eksperimenta. 

•  29% skolēnu ļoti bieži, bieži vai vidēji bieži sākuši interesēties par sasniegumiem 
sportā. Attiecīgi samazinājies to skolēnu skaits, kuri iepriekš vispār par to nav izrādījuši nekādu 
interesi. Par 30% samazinājies skolēnu skaits, kuri nekad vai reti ir interesējušies par 
sasniegumiem sportā.  

• par 21% ir palielinājies to skolēnu skaits, kuri ļoti bieži uz sporta stundu iet ar prieku, 
bieži sporta stundu apmeklē ar prieku par 10% vairāk skolēnu nekā iepriekš. 

• Par 37% palielinājies skolēnu skaits, kuri pēc aktivitātes veikšanas jūtas moži un 
gandarīti. 
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3.2. Statistiski ticamas izmaiņas ( p<0,05) skolēnu fiziskajā aktivitātē interesēs par fizisko 
aktivitāti un emocijās veicot fizisku aktivitāti, ir notikušas sekojošos rādītājos (skola 2):  

• Skolēnu skaits, kuri katru dienu nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm ir pieaudzis par 
12 %, skolēnu skaits, kuri nodarbojas ar fiziskajām aktivitātē biežāk kā 3x nedēļā ir audzis par 
11%, 2- 3x nedēļā – par 15%.  

3.3. Pedometru testa analīze norāda:  
•••• meitenes stundās bez pedagoga kā fizisko aktivitāšu dalībnieka līdzdalības vidēji stundā 

noskrien 100% soļu, meitenes ar pedagoga kā fizisko aktivitāšu dalībnieka līdzdalību stundā 
vidēji noskrien 110,55% soļu, savukārt, ja pieņem, ka meitenes ar pedagoga kā fizisko aktivitāšu 
dalībnieka līdzdalību vidēji stundā noskrien 100%, tad meitenes bez pedagoga kā fizisko 
aktivitāšu dalībnieka līdzdalības stundā vidēji noskrien 90,45% soļu. Salīdzinot procentuāli 
redzam, ka stundās ar pedagoga kā fizisko aktivitāšu dalībnieka līdzdalību meitenes ir bijušas 
aktīvākas. To pierāda arī korelācijas analīze, kas parāda, ka starp datu kopām ir vidēja cieša, ko 
norāda r=0,635, un sig. (2-tailed)=0,01. Līdz ar to dati, kas iegūti stundās kad pedagogs 
piedalījās fiziskajās aktivitātēs, statistiski nozīmīgi atšķiras no datiem, kas iegūti bez pedagoga 
klātbūtnes. 

• 10 zēni bez pedagoga kā fizisko aktivitāšu dalībnieka līdzdalības vidēji stundā noskrien 
100% soļu, tad zēni ar pedagoga kā fizisko aktivitāšu dalībnieka līdzdalību stundā vidēji 
noskrien 140,99% soļu, savukārt, ja pieņem, ka zēni ar pedagoga kā fizisko aktivitāšu dalībnieka 
līdzdalību vidēji stundā noskrien 100%, tad zēni bez pedagoga kā fizisko aktivitāšu dalībnieka 
līdzdalības vidēji stundā noskrien 70,92% soļu. Varam secināt, ka zēnu aktivitāte stundās, kad 
skolotājs piedalījās kā fizisko aktivitāšu dalībnieks, ir ievērojami lielāka.  

• Pēc pedometrijas pāru T- testa rezultātiem gan zēniem, gan meitenēm visās stundās 
pieaugums nav statistiski ticams. Meitenēm, pedometrijas testa rādītāji sig.<0,05, (septiņos pāros 
no 24), zēniem 16 pāros no 24, sig.<0,05. Tas norāda uz to, ka zēniem skolotāja līdzdalība stundā 
vairāk veicina fizisko aktivitāti, nekā meitenēm.  

 
             3.4. Intervijās pedagoģiskās mijiedarbības modeli skolotāji novērtēja kā fizisko 
aktivitāti, pozitīvo mijiedarbību, pozitīva emocionālā fona stundas laikā, interesi par fiziskajām 
aktivitātēm sekmējošu.  

Savukārt skolēni modeli novērtēja kā pozitīvo mijiedarbību starp skolēnu un skolotāju, 
pozitīva emocionālā fona stundas laikā sekmējošu un izglītojošu par fizisko aktivitāšu 
nepieciešamību un nozīmi cilvēka dzīvē.   

Kā blakus novērojums intervijās ko atzīmēja gan skolēni, gan pedagogi, ir tas, ka 
pedagoģiskās mijiedarbības modeļa satura realizācijas rezultātā uzlabojās skolēnu un pedagogu 
savstarpējās attiecības.  

 
Darbā veiktais pētījuma veids atbilst risināmai problēmai un veicinājis pētījuma mērķa 

sasniegšanu un devis atbildes uz izvirzītiem pētījuma uzdevumiem. Pētījuma hipotēze ir 
pierādīta.  
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