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klases biedru,skolas, 
sabiedrības prasības 

roma bērna, vecāku, 
čigānvides, 

nacionālās īpatnības 

roma bērns 

vecāki 

skola 

 Identificēti regulāras darbības - Čigānu  īpanībai raksturīgie 

iekšējie(psihes darbības)psiholoģiskie  mehānismi – motivējoši un 

bremzējošie faktori, kā dzīves gaitā, tā arī  izglītības saturā  

                    Speciāli sagatavots apspriešanai un psiholoģiskai analīzei     

Izglītības psihologu supervīzijā  

2018. gada 20. martā 

Ieksējā  Es  (ego) 

pretrunas 

Atšķirīgas gaidas 

Sirdsbalss(kultūrv

ide) vai Prāts 

(formālas 

attiecības) 

dominē?   Retāk 

harmonijā kopā ?   

 attiecības starp: 

paliec mājās - tev 

jābūt  !? 
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                                                                                                                          http://www.cilpa.lv 

mūsdienu TOP modernais 
laikmets 

īstam čigānam pieklājas, 
ģimenes prasibas 

skolas, sabiedrības 
valdošā nostāja 

darba, izpratnes, 
profesionālās 

iemaņas trūkums 

patstāvības, 
pašaprūpes, 

neatkarības trūkums; 
nav čigānu līdera 

roma izpratnes 
īpatnība kā 

audzināt , ko 
mācīt, 

nodrošināt 
nākamo  
paaudzi 

bērniem  nepamatotas 
vajadzibas,  zemāks 

sociālais statuss,  uzdodas 
par to kā gribētu, atkārto 

vecāku ieradumus 

trūkst finansālie 

 līdzekļi, nav 
regulāri ienākumi 

 Prioritātes(grūtibas 

tās noteikt) 

Atkārtojas  dzīves 

scenāriju dinamika 

Viss ir svarīgs ! 

kas visam nosaka 

pamatu ? 

Kā  lietoti dzijas 

kamoli nereti  tiek 

izmantots  atkārtoti  

un atšķirīgu lietu 

mērķiem. Retāk un 

lēnāk ievieš inovācijas. 
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čigānbērna 

bio-psiho-sociālā 
predispozīcija 

čigānu ārēja - 
tieša, 

pāsnoteikta 

vertikālie  

stimuli 

Latvijas, 
Eiropas, 

formāla un 
obligāta, 

horizontālie 
stimuli 

Nepamatoti Augsts 

Pārlieku Zems 

Stresa, emociju, dusmu  

pašregulācija 

Pašvērtējums = Pašaziņa 

 Pretēju polu(+ un -) 

sadursme = romu 

raksturīga psiho 

reaktivitāte un 

refleksija 

Vajdziba pēc 

Paškritiskums  un 

situācijas atbilstība 
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vienmēr kādam jāpalīdz no malas( kaimiņiem, 
skolas biedram, dienestiem, zemnieku 
saimniecībām) 

gaida VADONI (kas izlems, pateiks, 
noorganizēs, izrēķinās) 

Personas VEIKSME atkarīga no kāda 
spēka(Valsts, Dieva, Sociālā 
dienesta, vecvecākiem) 

 Bārenīša  

sindroms(klanīšanās 

psihiskais automātisms) 

Draudzīgs, labsirdīgs un 

daudziem patīk; bezpalīdzīgs 

un gaida, kurš parūpēsies 
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                                                                                                                       http://www.darleenproud.com 

mani  tas neskar - 
personiska izolācija 

piedēvē citu slāņu čigāniem 
(sliktā  - labā  tēlu, sociālo un 

psihisko statusu) 

iz(ie)slēdz  
piederību(izglītības,, 

sociālas, politiskas, valsts 
norises) 

izdomāti 
nosaukumi, 
sociāla nozīme, 
tituli, amati. 

sev(citi)piedēvē 
īpašas spējas, 
īpašības, talantu, 
neaizvietojamību 

pašiedvesmošana -
noskaņas un koncepta 
veidošana -kāds ir 
pilnvērtīgs(-a) īsts(-a) 
čigāns(-
iete):automašīna(dzīves 
laikā izmēģināt dažādas 
populāras automašīnas); 
noteikta izskata un  
uzvedības  manieres 
dzīvesbiedra izvēle;  
ģimenes  attiecibu  
modelis(kas romu 
ģimenēs pieņemts); 
psiholoģiskā nostāja un  
domāšanas veids 
(vīrišķība, izteikta 
pārliecināšanas prasmes, 
iegādāties  jaunāko 
tehnnoloģiju) 

 Identificēšanās - es nē, bet:  1)tie tur..2)Viņi 

  Pseido - Oreols 

 Uzskatā valda 

priekšstats:  no 

manis  nekas nav 

atkarīgs, vaicākiet 

Viņiem(Tiem).. 

 Neatbilstoša 

pašuztvere un citu 

vērtējums ir roma  

kultūras psiholoģiskais 

pamats ?; Pareizs vai 

kļūdains 
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Kontaktinformācija: 

e-pasts: tertats@inbox.lv 

Facebook.com- Andris Tertats 

Draugiem.lv-Andris Tertats 

Text un Whats Up – 00+447908469154 

             Ar detalizētu  informāciju  personīgā mājas lapā:  

http://www.romapsychologyandristertats.com/ 

Komentējiet  sava koncepta 

vīziju, ierosiniet domas un idejas, 

apstrīdiet apgalvojumus, pierādiet 

pretējo, izsakiet atbalstu un 

novērtējumu ! 

 

2018 .gada februāris 

© 


