
Skolotāju un skolēnu attiecību 

modeļi

ZAIGA KRĒSLIŅA, AIJA KĀRKLIŅA

SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJAS

KOKNESES PAMATSKOLA – ATTĪSTĪBAS CENTRS



Skolotāju uzvedības modeļi



Direktīvs

mācību 
vide 
strukturēta 
un uz 
uzdevumu 
orientēta

organizēti, 
efektīvi

rada 
skolēnu 
interesi

augsti 
standarti

(Bluestein, 2015)



Autoritatīvs

atmosfēra 
ir labi 
strukturēta, 
patīkama 
un uz 
uzdevumu 
orientēta

noteikumi un 
procedūras ir 
skaidri

entuziasma 
pilni un 
atvērti 
skolēnu 
vajadzībām

nodarbības 
ir labi 
plānotas un 
loģiski 
strukturēts

(Bluestein, 2015)



Tolerants / Autoritatīvs

atbalsta 
skolēnu 
atbildību 
un 
brīvību

izmanto 
dažādas 
metodes, 
ar kurām 
skolēni 
labprāt 
strādā

veido 
ciešākas 
attiecības ar 
skolēniem

skolēnus un 
skolotājus 
var redzēt 
smejamies

ignorē 
nelielus 
traucējumus

(Bluestein, 2015)



Tolerants

atmosfēra ir 
patīkama 
un 
atbalstoša

ir zināma 
reāla spēja 
ietekmēt 
mācību 
programmu 
un 
norādījumus

skolotāji 
personīgi 
iesaistās

spēj 
pielīdzināties 
mācību 
priekšmetam 
ar saviem 
mācīšanās 
stiliem

klases 
atmosfēra 
nedaudz 
apjukusi

(Bluestein, 2015)



Nenoteikts/Tolerants

ir uz 
sadarbību 
vērsti

klasē 
neuzrāda 
lielu 
vadību

nodarbības 
ir slikti 
strukturētas, 
nav 
atgriezenisk
ās saites

skolēni nav 
orientēti uz 
uzdevumu 
veikšanu

gatavs 
atkārtoti 
izskaidrot 
lietas 
skolēniem, 
kuri nav 
klausījušies

(Bluestein, 2015)



Nenoteikts/Agresīvs

skolotāji un 
skolēni viens 
otru uzskata par 
pretiniekiem

situācija bieži 
kļūst 
nekontrolējama 
stundās

skolotāji var 
pēkšņi 
mēģināt 
disciplinēt 
dažus 
skolēnus, bet 
bieži vien 
izdodas palaist 
garām īstos 
vainīgos

(Bluestein, 2015)



Represīvs

skolēni ir 
neiesaistīti un 
ārkārtīgi 
paklausīgi

skolotājs bieži 
izsaka 
sarkastiskas 
piezīmes vai 
liek negatīvus 
vērtējumus

stundas ir 
strukturētas, 
bet nav labi 
organizētas

skolēni 
ievēro 
noteikumus 
un baidās 
no skolotāju 
dusmu 
izvirdumiem

dot 
priekšroku 
lekcijām, 
studentiem 
sēžot uz 
vietas

(Bluestein, 2015)



Nodarbinātājs

skolotājs 
pastāvīgi 
cīnās, lai 
vadītu klasi

izvairās 
eksperimentēt 
ar jaunām 
metodēm

klase nav 
atbalstoša un 
konkurētspējīga

skolotāji 
izskatās, ka ir 
uz 
izdegšanas 
robežas

(Bluestein, 2015)



Skolotāju un skolēnu attiecību veidi

73%
25%

Tolerants un autoritatīvs

(Bluestein, 2015)



Autoritatīvs 
(25%)

Tolerants un 
autoritatīvs 

skolotājs (73%)

(Bluestein, 2015)



Kāds skolotājs?

Autoritatīvs?

Tolerants un 

autoritatīvs?



Skolotāji ar labām komunikācijas prasmēm: 

spēj pareizi lietot valodu

nodot akadēmisku informāciju viens otram

uz sadarbību vērstas attiecības

attīsta empātiju un cieņu pret citiem

ļauj efektīvāk darboties dažādās situācijās

ir gatavi būt mentori – instruēt un konsultēt

humāna saziņa ar studentiem un kolēģiem

veiksmīga mācīšanas un mācīšanās 
atmosfēra

izmanto efektīvas komunikācijas  stratēģijas

uz sadarbību vērsta komunikācija ar 
vecākiem

(Guerrero & Floyd, 2006)



Efektīvas komunikācijas vide

telpā valda klusums pietiekoši apgaismota telpa skolēni jūtas komfortabli

Efektīvas komunikācijas saturs

uzsver svarīgākās zināšanas informācija loģiskā secībā
efektīva komunikācija ar 

skolēniem katru dienu

Efektīvas komunikācijas mācību līdzekļi

atturīgi labi sagatavoti salasāmi un saprotami lieto prasmīgi un jēgpilni

Efektīvas komunikācijas stils

lieto vārdus, kurus 
skolēni saprot

lieto neverbālo saziņu 
lietderīgi

runā saprotami
regulāri saņem atbildes 

jautājumus no skolēniem

(Guerrero & Floyd, 2006; Prozersky,2000)



Aktivitātes, kas veicina saziņu

 Kurš ir nākošais pēc manis?/Kurš man ir blakus?

Darbs pārī, viens otram pastāsta par sevi, pēc tam prezentē savu iepazīto 

draugu (vārds, uzvārds, kur dzīvo, kur strādā, hobiji u.c.).

 Patiesība vai meli?

Var spēlēt pārī vai grupā. Katram par sevi jāpasaka 2 patiesības un 1 

nepatiesība. Pāriniekam vai pārējiem grupas biedriem jāpasaka, kas bija meli, 

kas – patiesība.



Interneta saites komunikācijas pilnveidošanai:

ClassDojo -
www.classd

ojo.com

Padlet -
www.padlet
.com/dashb

oard 

Google 
classroom-

classroom.g
oogle.com/

h

PenPal
School –

www.penpa
lschool.com

Empatico –
www.empat

ico.org/

Tolerance –
www.tolera

nce.org/

http://www.classdojo.com/
http://www.padlet.com/dashboard
classroom.google.com/h
http://www.penpalschool.com/
http://www.empatico.org/
http://www.tolerance.org/

