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Programma «STOP 4-7» 

 Programmas “STOP 4-7” mērķis ir mazināt bērnu 
grūto uzvedību, grupu nodarbībās mācot bērniem 
prasmes, kā veiksmīgāk tikt galā ar situācijām, kas 
izsauc viņos problemātisko uzvedību. Kā arī 
vienlaikus sniedzot atbalstu un praktiskas idejas 
vecākiem un pedagogiem kā ikdienā pielietot 
pozitīvo audzināšanu. 



Programma «STOP 4-7» ir bērniem:

 Vecumā no 4-7 gadiem, 

 Kuriem ir uzvedības grūtības, kā piemēram
◦ dusmas/ viegli sakaitināms garastāvoklis (zaudē 

savaldīšanos, ātri apvainojas utt.);

◦ strīdīga/izaicinoša uzvedība (strīdas, ignorē noteikumus, 
kaitina citus, vaino citus utt.); 

◦ agresivitāte (sit, kaujas, met/plēš mantas utt.).



Būtiski FAKTI par “STOP 4-7”:

 Programma balstās uz TRĪSPUSĒJU SADARBĪBU. Vecāku un skolotāju 
līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas daļa. 

 Programma ir ZINĀTNĒ UN PĒTĪJUMOS BALSTĪTA. Programmas 
saturs veidots uz pētījumu par bērnu uzvedības problēmu attīstību 
atklājumiem un Oregonas Sociālās mācīšanas centra klīniskās darba 
pieredzes pamatiem. Kopš 2016.gada programma ir adaptēta arī 
latviešu valodā, apmācīti vairāk kā 50 programmas STOP 4-7 treneri 
Latvijā.

 Programma ir ILGTERMIŅA IEGUVUMS. Bērnu un pusaudžu 
uzvedības pētījumi rāda, ka antisociālas attīstības riska mazināšanā 
būtiska ir agrīnā intervence, jo pusaudžu vecumā intervence 
antisociālas, deviantas vai riskantas uzvedības mazināšanai ir mazāk 
efektīva un izmaksās dārgāka. 



Programmā ir iekļautas:

 2 izvērtēšanas konsultācijas

 10 sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem 
(viena nodarbība nedēļā 6 stundu garumā  
pirmdienās no plkst. 9:00-15:00)

 10 vakara nodarbības vecākiem (trešdienās no plkst. 
16.00 – 18.00)

 4 nodarbības ar bērnu pedagogiem 

 individuāls atbalsts bērniem, vecākiem un/vai 
pedagogiem atbilstoši vajadzībām. 



BĒRNIEM programmas ietvaros tiks mācīts:

 Sadarboties 

 Komunicēt 

 Iekļauties nodarbībās 

 Sekot norādījumiem 

 Būt draudzīgiem un laipniem 

 Risināt problēmas 

 Pazīt un regulēt emocijas 

 Vadīt stresu



VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM programmas ietvaros sniegsim 
atbalstu un zināšanas, kā: 

 Vērot un izprast uzvedību 

 Veidot atbalstošu, strukturētu vidi 

 Pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību 

 Nejauši neapbalvot problemātisko uzvedību 

 Sniegt skaidrus norādījumus 

 Būt konsekventiem un disciplinēt 

 Izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt 
nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, 
izmantot nevēlamās uzvedības seku principu) 

 Regulēt savas emocijas.





Kā pietiekties? 

Kur pieteikties?

Vecākus, kuriem ir vēlēšanās iesaistīties programmā 
un kuru bērni ikdienā saskaras ar iepriekšminētajām 
uzvedības grūtībām interesēties pie Tukuma novada 
Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centra 
psiholoģes Katrīnes Dzenes, tel.29703022, 
katrine.dzene@tukums.lv

mailto:katrine.dzene@tukums.lv


Jautājumi? 


