LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Luize VENTASKRASTA

PIELĀGOTĀS FIZISKĀS AKTIVITĀTES
PEDAGOĢISKAJĀ KOREKCIJĀ HIPERAKTĪVAJIEM
(AR UDS/UDHS IZPAUSMĒM) SĀKUMSKOLAS
SKOLĒNIEM

Promocijas darba kopsavilkums
Pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē

sporta pedagoģijas apakšnozarē

Promocijas darbs izstrādāts ar ESF atbalstu projektā “Atbalsts sporta zinātnei”
Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 darbības programma „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” 1.1.2.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”

Rīga, 2011

Promocijas darbs tika izstrādāts Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā no 2004. līdz 2011.
gadam.
Darba vadītājs:
Dr.med., prof. Viesturs Lāriņš (LSPA)
Darba konsultante:
Dr.psih., doc. Skaidrīte Liepiņa (LU)
Doktora disertācija tiks aizstāvēta LSPA Promocijas padomē.
Promocijas padomes priekšsēdētājs:
Dr.paed., prof. Uldis Grāvītis
Promocijas padomes komisijas locekļi:
Dr.paed., prof. Agita Ābele
Ph.D., prof. Rolf Carlson (Zviedrija)
Dr.paed., prof. Leonīds Čupriks
Ph.D., asoc.prof. Arūnas Emeljanovas (Lietuva)
Dr.paed., asoc.prof. Andra Fernāte
Dr.paed., prof. Juris Grants
Dr.paed., prof. Rasma Jansone
Ph.D., asoc.prof. Aija Kļaviņa
Ph.D., asoc. prof. Andre Koka (Igaunija)
Dr.h.paed., prof. Jānis Lanka
Dr.med., prof. Viesturs Lāriņš
Ph.D., asoc.prof. Krzystof Piech (Polija)
Dr.med., prof. Inese Pontaga
Dr.paed., prof. Andris Rudzītis

Promocijas padomes zinātniskā sekretāre:
Dr.paed., doc. Irēna Dravniece
Promocijas darba recenzenti:
1. Ph.D., asoc.prof. Artur Litwiniuk (The Josef Pilsudski University of Physical Education)
2. Dr.med., prof. Valdis Folkmanis (Latvijas Universitāte)
3. Dr.paed., profesore Rasma Jansone (LSPA)
Disertācijas aizstāvēšana notiks
2012. gada 21.februārī plkst. 12.00 LSPA 205.auditorijā, Rīgā, Brīvības gatvē 333.
Ar disertāciju un kopsavilkumu iespējams iepazīties LSPA bibliotēkā.
ISBN: 978-9934-8138-5-6

2

PROMOCIJAS DARBA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Mūsdienu strauji dinamiskajā pasaulē arvien biežāk tiek pedagoģiski apzināts un
medicīniski noteikts liels skaits bērnu ar iedzimtiem vai iegūtiem attīstības traucējumiem, kas
izpaužas kā nepietiekama uzmanība, uzvedības traucējumi, impulsivitāte, trauksme un
hiperaktivitāte. Šiem bērniem papildus uzmanības deficītam un hiperaktivitātei sākumskolas
periodā novēro arī psihoemocionālās un fiziskās attīstības traucējumus (Holter, 2005; Harvey,
Reid, 2005; Winnish, 2005).
Uzmanības deficīts ir uzmanības traucējumi, kas raksturojas kā nepietiekama
koncentrēšanās spēja. Bērniem, kas cieš no uzmanības deficīta piemīt tikai īslaicīga spēja būt
uzmanīgiem, tāpēc viņi nevar ilgāku laiku kaut kam koncentrēties un uzmanību ir viegli novirzīt.
Bērni pūlas būt uzmanīgi, jo grib uzdoto izpildīt, bet tas viņiem tomēr neizdodas. Izklaidība un
nepietiekama koncentrēšanās spēja manāma visās dzīves jomās. Ieraudzītais ir jāaizskar un
jāizpēta, bet tikai tik ilgi, kamēr nav pamanīts kaut kas jauns. Viņi nespēj koncentrēties rotaļām
un darbībai, jo jauni iespaidi nemitīgi novērš uzmanību. Izklaidība un uzmanības traucējumi
vērojami arī, pildot mājas uzdevumus, kā arī citās nodarbībās. Turklāt traucē tas, ka bērni savas
lietas allaž noliek nepareizā vietā un pazaudē, tāpēc pastāvīgi kaut ko meklē - kļūst nemierīgi un
hiperaktīvi (Kraft, 2000; Blocs, Konatser, Lepore, 2000; Rozentāls, 2009).
Hiperaktivitāte ir bērnu uzvedības traucējumu veids, kam raksturīga pārmērīga aktivitāte,
neuzmanība, impulsivitāte, uzbudināmība un vāja kustību koordinācija neatbilstoši bērna vecuma
psihiskajai attīstībai. Šo izpausmju pamatā ir ģenētiska, un neiroloģiska rakstura izcelsme, kā arī
sociālie un vides apstākļi. Hiperaktīvajiem bērniem rodas grūtības mācībās, agresīva un
antisociāla uzvedība, kā arī zema pašcieņa un pašapziņa. Viņiem ir grūtības saskarsmē ar
vienaudžiem, vecākiem un skolotājiem. Neveltot šādiem bērniem pietiekamu uzmanību, viņiem
veidojas izolētības izjūta. Šie bērni kompensē savu stāvokli ar demonstratīvi nepieņemamu
uzvedību un asociālu rīcību. Tas ietekmē gan intelektuālo, gan emocionālo, gan gribas sfēru,
tādējādi arī bērna fizisko attīstības līmeni, un līdz ar to arī viņa personības attīstību kopumā
(Liepiņa, 2003, 2008).
Hiperaktīvajiem bērniem novēro traucētu vai kavētu psihoemocionālo, sociālo un fizisko
attīstību. Latvijas vispārizglītojošās skolās būtu nepieciešams apzināt bērnus ar uzmanības
deficīta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) izpausmēm, kā arī skolēnus ar uzmanības deficīta
sindromu (UDS) bez hiperaktivitātes, un sniegt viņiem atbalstu, kā arī vispusīgu atveseļošanu.
R.Barklajs (1982, 1990, 1998) savos pētījumos uzsver, ka hiperaktivitātes impulsivitāte ir
vienīgi atsevišķa UDHS izpausme, kas izriet no kopējiem uzvedības traucējumiem. Pamatojoties
uz šo autora koncepciju, UDS un UDHS nav nošķirti, bet ir aplūkojami vienlaikus - UDS/UDHS.
Pēc G.Rozentāla (2009) apkopotajiem datiem, izvērtējot UDS/UDHS izplatību pasaulē
skolas vecuma bērniem, ir noteikts, ka uzmanības deficīts un hiperaktivitāte vidēji ir 5-13% no
visiem skolas vecuma bērniem. Augstāks UDS/UDHS līmenis ir novērots ASV, Austrālijā,
Vācijā un citās Eiropas valstīs (Dalton, 2000; Blocs 2003; Harvey, Reid, 2005; Verduin,
Abikoff, Kurtz, 2008).
Latvijā XX gadsimta vidū uzmanības deficītu un hiperaktivitātes sindromu slimību
klasifikatorā definēja kā minimālu smadzeņu disfunkciju (MSD). XX gadsimta beigās līdz ar
Latvijas neatkarības atjaunošanu slimību klasifikatorā MSD tika definēta kā uzmanības deficīta
sindroms (UDS) un uzmanības deficīta sindroms ar hiperaktivitāti (UDHS). Bērnu vecākiem
psiholoģiski ir vieglāk pieņemt, ka viņu bērniem ir UDS/UDHS, nevis MSD (Rozentāls, 2009).
Līdz ar definējuma maiņu ir izmainījusies izpratne par šī sindroma cēloņsakarībām.
Tagad arī mediķi un pedagogi lielāku uzmanību velta bērnu uzvedības problēmām, kas ir
slimības sekas, mazāk pievēršoties smadzeņu funkciju traucējumiem (Ясюкова, 2009).
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Ar šī sindroma definējuma maiņu Latvijas skolās bērni ar UDS/UDHS simptomiem bieži
tiek uzskatīti par neaudzinātiem un pedagoģiski ielaistiem. Latvijas sākumskolas skolēni ar
UDS/UDHS izpausmēm arvien biežāk mācās vispārizglītojošās skolās pēc vispārizglītojošās
skolas bāzes programmas, kuru apgūt viņiem sagādā grūtības, ko nevar saukt par skolēnu ar
īpašajajām vajadzībām integrēšanu vispārējā izglītības iestādē. Skolā atbildību par bērnu
izglītošanu un attīstību uzņemas pedagogi, kuriem ne vienmēr ir attiecīgās zināšanas par
UDS/UDHS raksturīgākajām izpausmēm un to noteikšanu. Tādēļ ir nepieciešams skolas atbalsta
personāls, ko veido rehabilitācijas komanda (medicīnas māsa, logopēds, sociālais pedagogs,
fizioterapeits, psihologs un neirologs), kas var sniegt atbalstu skolēniem ar UDS/UDHS
izpausmēm, savlaicīgi nosakot slimības izpausmes un pēc vajadzības piedāvājot to korekciju.
Latvijas Vispārējās izglītības likumā ir noteiktas speciālās izglītības pamatnostādnes
(VIII nodaļa, SI, 1999). Šīs koncepcijas realizēšanai ir izstrādātas izglītības attīstības
pamatnostādnes 2007.-2013. gadam (LR MK Nr.742., 2006), kas ietver ļoti plašu pamatizglītības
un speciālās izglītības problēmu spektru, t.i., gan par izglītojamo ar īpašajām vajadzībām
integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, gan par viņu uzņemšanu speciālajā izglītības iestādē, kā
arī par visu bērnu tiesībām uz izglītību, (Liepiņa, 2008).
Pētījumi liecina par to, ka daudzās pasaules valstīs, tai skaitā arī Latvijā,
vispārizglītojošās skolās arvien pieaug to sākumskolas skolēnu skaits, kuriem ir vērojamas
UDS/UDHS izpausmes. Ja Latvijā pēc IZM datiem 2008/2009.m.g., vispārizglītojošās skolās
mācījās 236 223 bērni, tad, no 12 līdz pat 23 tūkstošiem skolas vecuma bērnu ir iespējamas
UDS/UDHS izpausmes (Rozentāls, 2009; Rumba-Rozenfelde, 2009).
Zinātniskajā un praktiskajā literatūrā nav pietiekamu ziņu par izstrādātiem vai adaptētiem
diagnostikas kritērijiem vai vērtēšanas skalām, ko skolas pedagogi un atbalsta personāls varētu
izmantot UDS/UDHS izpausmju noteikšanā sākumskolas skolēniem. UDS/UDHS izpausmju
vērtēšanas kritēriju izveidošana un novērtējuma skalu pielietošana Latvijā uzlabotu šī sindroma
noteikšanas iespējas. (Rozentāls, 2009).
Integratīvās (iekļaujošās) skolas galvenais uzdevums ir nodrošināt mācību un
audzināšanas darbu atbilstoši katra bērna vajadzībām. Organizējot izglītojošo un iekļaujošo
darbu vispārizglītojošā skolā, viens no galvenajiem darbības principiem ir vispusīgs darbs bērna
attīstībā. UDS/UDHS izpausmju korekcijā sākumskolas skolēniem, mediķi, psihologi un
pedagogi praktizē un iesaka dažādas šo bērnu atveseļošanas metodes (Auziņš, Hadaņonoka,
Lapiņa, 2002; Liepiņa, 2008).
Analizētās literatūras dati liecina, ka dažādās pasaules valstīs un arī Latvijā ar katru gadu
palielinās hiperaktīvo bērnu skaits, kuri nespēj koncentrēt uzmanību mācību procesā.
UDS/UDHS izpausmju korekcijā tiek pielietotas dažādas medikamentozās, multidisciplinārās,
psiholoģiskās un pedagoģiskās korekcijas metodes. Atsevišķas pedagoģiskās korekcijas metodes
hiperaktīvo bērnu atveseļošanai tiek pielietotas gan pasaules, gan Latvijas pedagogu un sporta
speciālistu darbā. Bet secīgi saskaņotas kompleksas metodikas pedagoģiskajā korekcijā, ko
veidotu vairākas atsevišķas metodes un līdzekļi, kas būtu radoša un interesanta hiperaktīvajiem
bērniem sākumskolas periodā, zinātniskajā un praktiskajā literatūrā aprakstīta nav.
Labi pazīstama pedagoģiskās korekcijas metode un līdzeklis sākumskolas vecuma bērnu
atveseļošanā ir ārstnieciskā vingrošana (ĀV). Bet pielāgoto peldēšanu (PP), kā pedagoģiskās
korekcijas metodi un līdzekli bērnu attīstībai un veselības nostiprināšanai, izmanto reti. ĀV un PP
kompleksā pielietošana hiperaktīvo bērnu atveseļošanā iespējams būtiski mazinātu UDS/UDHS
izpausmes sākumskolas skolēniem. Par pielāgoto fizisko aktivitāšu (PFA) kopumu, kurā būtu
iekļauta ĀV un PP nodarbību izmantošana UDS/UDHS izpausmju korekcijā, pieejamajā
zinātniskajā literatūrā nav teorētiski pamatotu un praktiski pārbaudītu datu. Tādējādi tika apzināta
nepieciešamība par jaunas pedagoģiskās korekcijas metodikas izveidi, kurā izmantotas PFA ārstnieciskā vingrošana un pielāgotā peldēšana, kas noteica promocijas darba tēmas izvēli:
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„Pielāgotās fiziskās aktivitātes pedagoģiskajā korekcijā hiperaktīvajiem (ar UDS/UDHS
izpausmēm) sākumskolas skolēniem”.
Pētījuma objekts: Pedagoģiskās korekcijas
sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm.
Pētījuma priekšmets: UDS/UDHS izpausmes
vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem.

process

vispārizglītojošās

un

pedagoģiskā

to

skolas

korekcija

Pētījuma subjekts: Vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēni ar UDS/UDHS
izpausmēm.
Pētījuma mērķis: UDS/UDHS izpausmju noteikšanas un pielāgoto fizisko aktivitāšu
inovatīvas metodikas izveide un pielietošana pedagoģiskajā korekcijā vispārizglītojošās skolas
sākumskolas skolēniem.
Pētījuma hipotēze: Pedagoģiskās korekcijas ietekmē UDS/UDHS izpausmes
sākumskolas skolēniem būtiski samazinās:
1) ja tiek izveidots UDS/UDHS izpausmju noteikšanas protokolu kopums
pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku atlasei, kas ļauj noteikt kustību atmiņas,
proprioreceptīvo sajūtu, primāro kustību iemaņu, sociālo saskarsmju
pamatiemaņu, sociālās kompetences atbilstības, sociālās uzvedības un
pašvērtējuma, kā arī stājas un balsta kustību aparāta izmaiņas un raksturo
UDS/UDHS iespējamās izpausmes;
2) ja pētījuma dalībniekiem tiek izveidotas un praktiski pielietotas pielāgotas
fizisko aktivitāšu nodarbības, kas sevī ietver secīgi saskaņotu ārstnieciskās
vingrošanas un pielāgotās peldēšanas nodarbību līdzekļu un metodisko
paņēmienu kopumu.
Pētījuma uzdevumi:
1.
Izveidot vērtēšanas un aptauju protokolu kopumu UDS/UDHS izpausmju
noteikšanai sākumskolas skolēniem.
2.
Noteikt un izvērtēt UDS/UDHS izpausmes vispārizglītojošās skolas sākumskolas
skolēniem.
3.
Izveidot inovatīvu pielāgoto fizisko aktivitāšu metodikas kopumu, kas ietver
ārstniecisko vingrošanu un pielāgoto peldēšanu pedagoģiskajā korekcijā sākumskolas skolēniem
ar UDS/UDHS izpausmēm.
4.
Novērtēt izveidotās pielāgoto fizisko aktivitāšu pedagoģiskās korekcijas metodikas
kopuma ietekmi uz UDS/UDHS izpausmēm sākumskolas skolēniem.
PĒTĪJUMA METODOLOĢISKAIS PAMATOJUMS
•
Atziņas par UDS/UDHS izpausmēm un etioloģiju: R.Barklajs (Barklay 1990), M.
Rozenbergs, R.Vilsons, L.Mahadijs, (Rosenberg, Wilson, Maheady 1992), T. Liepiņa,
H.Karlsons, L. Stenmalms-Sjobloms (Liepiņa, Karlson, Stenmalm - Sjoblom 1994),
S.Goldsteins, M. Goldsteins (Goldsten, Goldstein 1998), R.Špalleka (Spalleka 1998), K.Heivuds,
N.Getčels (Haywood, Getchell 2001), J.Vinničs (Winnich 2005), I.Harvejs, G.Reids (Harvey,
Reid 2005).
•
Atziņas par UDS/UDHS simptomātikas noteikšanas metodēm: M.Rozenbergs,
R.Vilsons, L.Mahadijs, (Rosenberg, Wilson, Maheady 1992), K.Mak-Burnets, B.Laheijs,
5

L.Pfifners (Mc’Burnett, Lahey, Pfifner 1993), K.Petersons, G.Kendals, P.Geiss (Peterson,
Kendall, Geise 1995), J.Lerners (Lerner 1995), G.Uruntajeva (Урунтаева 1996), J.Van-Luits
(Van Luit 1998), R.Barklajs (Barkley 1998), H.Bonsijs, A.Kalfs (Bonncy, Kalff 2002), T.Liepiņa
(Liepiņa 1998), D.Krafts (Craft 2000), I.Harvejs, G.Reids (Harvey, Reid 2005). G.Rozentāls
(Rozentāls 2009),
•
Atziņas par UDS/UDHS medicīniskās un multidisciplinārās korekcijas iespējām:
H.Valkers, G.Kolvins, E.Ramsejs (Walker, Colvin, Ramsey 1995), R.Barklajs, C.Edelbroks,
K.Robins (Barkley, Edelbrock, Robins 1990), S.Goldsteins, M.Goldsteins (Goldstein, Goldsteins
1998), M.Bloks, P.Konatsers, M.Lepore (Block, Conaster, Lepore 2000), P.Daltons (Dalton
2000), A.Auziņš, I.Hadoņonoka, A.Lapiņa (Auziņš, Hadaņonoka, Lapiņa 2002), M.Bloks (Block
2003), A.Folkmane (Folkmane 2005), T.Vilens, T.Spensers (Wilens, Spencer 2000), G.Holters
(Holter 2005), L.Ventaskrasata L.Duesunda (Ventaskrasta, Duesund 2006), A. Rickels,
R.Brauns (Rickel, Brown 2007).
•
Atziņas par UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskās korekcijas iespējām bērnu
akadēmisko zināšanu un sociālo iemaņu uzlabošanā: M.Bloks (Block 1995), S.Riefs (Rief 1995),
T.Helbruge (Hellbrugge 1996), J.Kourijs (Koury 1996), J.Ogdens (Ogden 1997), T.Liepiņa
(Liepiņa 1997), A.Petere, T.Liepiņa (Petere, Liepiņa 2000), I.Žogla (I.Žogla 2001), K.Heivuds,
N.Getšels (Haywood, Getchell 2001), I.Harvejs, G.Reids (Harvey, Reid 2005), D.Medne (Medne
2005), S.Safrens, C.Perlmans, S.Spričs (Safren, Perlman, Sprich 2005 tq), S.Safrens,
C.Perlmans, S.Spričs (Safren, Perlman, Sprich 2005 cw), J.Vinniks (Winnick 2005). A.Rickels,
R.Brauns (Rickel, Brown 2007), S.Liepiņa (Liepiņa 2008), T.Verduins, H.Abikofs, S.Kurts
(Verduin, Abikoff, Kurtz 2008), I.Rumba-Rozenfelde (Rumba-Rozenfelde 2009),
•
Atziņas par UDS/UDHS izpausmju pedagoģiski psiholoģiskās korekcijas ispējām
pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs: T.Liepiņa (Liepiņa 1998), T.Vilens, T.Spensers (Wilens,
Spencer 2000), M.Bloks, P.Konatsers, M.Lepore (Block, Conaster, Lepore 2000), A.Auziņš,
I.Hadaņonoka, A.Lapiņa (Auziņš, Hadaņonoka, Lapiņa 2002), I.Harvejs, G.Reids (Harvey, Reid
2003). S.Liepiņa (Liepiņa 2003, 2008), A. Rickels, R.Brauns (Rickel, Brown 2007),
I.Hadaņonoka, I.Krūmiņa, A.Sloka (Hadoņonoka, Krūmiņa, Sloka 2005), T.Verduins,
H.Abikofs, S.Kurts (Verduin, Abikoff, Kurtz 2008), G.Rozentāls (Rozentāls 2009), L.Jasjukova
(Ясюкова 2009),
•
Atziņas par UDS/UDHS izpausmju pedagoģiski sociālās korekcijas iespējām
pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs: M.Norusis (Norusis 1999), I.Hadaņonoka, L.Staļģe,
R.Meinarde (Hadoņonoka, Staļģe, Meinarde 1999, 2000), A.Žukovska, I.Hadaņonoka
(Žukovska, Hadoņonoka 2000), V.Folkmanis, A.Vabale (Folkmanis, Vabale 2000), A.Kļaviņa,
V.Lāriņš (Kļaviņa, Lāriņš 2004), J.Vinniks (Winnick 2005), T.Zīriņa (Zīriņa 2005). V.Harvejs,
A.Grupas, J.Benjamiņs (Harvey, Grupas, Benjaminj 2006), S.Aizpurviete (Aizpurviete 2008),
•
Atziņas par UDS/UDHS izpausmju korekcijas iespējām pielāgotajās fiziskajās
aktivitātēs un kustību terapijā: V.Lāriņš, L.Mauriņa (Lāriņš, Mauriņa 1995), M.Kampions,
(Campion 1996), J.Kourijs (Koury 1996), I.Puškarevs, A.Golubeva (Puškarevs, Golubeva 1997),
M.Lepore, G.Geila, S.Stīvens (Lepore, Gayle, Stevens 1998), S.Goldsteins, M. Goldsteins
(Goldsten, Goldstein 1998), R.Špalleka (Spalleka 1998), L.Mauriņa, T.Tripāne (Mauriņa,
Tripāne 1999). V.Peine L.Aisaks (Payne, Isaacs 2002), L.Ventaskrasta S.Grīnberga
(Ventaskrasta, Grīnberga 2008), M.Bloks (Block 2003), G.Holters (Holter 2005), J.Vinniks
(Winnick 2005), L.Jasjukova (Ясюкова 2005).

6

Pētījuma metodes:
•
Zinātniskās literatūras analīze. Analizēta pasaules vadošo speciālistu teorētisko
darbu un praktisko pētījumu pieredze UDS/UDHS izpausmju diagnostikā un korekcijā. Pētījuma
laikā tika apkopota, pētīta un analizēta pedagoģiskā, psiholoģiskā un medicīniskā literatūra par
bērniem ar UDS/UDHS simptomiem.
•
Psiholoģiski pedagoģiskie testi. Promocijas darba laikā sākumskolas skolēnus ar
UDS/UDHS izpausmēm, viņu uzvedības īpatnības, sociālā uzvedība un pašvērtējums tiek vērtēti
pēc T. Liepiņas adaptētajiem testiem. Psiholoģiski pedagoģiskie testi pētījumu pārbaužu laikā
tika veikti sadarbībā ar skolas psihologu.
•
Somatoskopija. Somatoskopijas metode tika izmantota bērnu stājas un balsta
kustību aparāta novērtēšanai. Lai izvērtētu sākumskolas skolēna balsta kustību aparātu un stāju,
tiek pielietots standarta somatoskopijas protokols ar vērtēšanas kritērijiem.
•
Pedagoģiskais eksperiments. Pētījumā abās grupās tika pielietotas atšķirīgas PFA.
1.grupā tiek pielietota ārstnieciskā vingrošana un 2.grupā - ārstnieciskās vingrošana un pielāgotā
peldēšana. Abās pētāmajās grupās vidējais vecums ir 8 gadi un 3 mēneši. Sākumskolas vecuma
posms ir pirms pubertātes perioda, kad zēni un meitenes pēc fiziskās un garīgās attīstības
rādītājiem ir līdzvērtīgi, tādēļ pētījumā iegūtie dati nav analizēti pēc dzimuma īpatnībām.
•
Matemātiskā statistika. No 2010. gada jūnija līdz 2011. gada martam notika šī
pētījuma pedagoģiskajā eksperimentā iegūto datu matemātiski statistiskā apstrāde. Tika
izmantotas Stjūdenta kritērija (saistītām un neatkarīgām kopām) un Vilkoksona kritērija
matemātiski statistiskās apstrādes metodes: vidējo aritmētisko izmantošana, to standartkļūdas
salīdzināšana, salīdzināšanas metodes pielietošana, iegūto rezultātu atšķirību izvērtēšana.
Pētījuma bāze:
Rīgas 84. vidusskolas sākumskolas skolēni (n = 91).
Pētījuma posmi:
1. posms sākās 2004. gada septembrī, kad nosacīti tika uzsākta teorētiskā pētījuma daļa zinātniski pedagoģiskās, psiholoģiskās un medicīniskās literatūras apzināšana, pētīšana un
analīze par bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm, viņu uzmanību, uzvedību, sociāliem,
psiholoģiskajiem un fiziskajiem traucējumiem un to iespējamo korekciju. Visa pētījuma laikā
turpinās zinātniskās literatūras papildināšana un analīze.
2. posms no 2005.gada 22. augusta līdz 2006. gada 21. jūnijam, kur EMDAPA (Europian
Master Degree in Adapted Physical Activity) ietvaros tika apgūtas teorētiskās zināšanas un
praktiskā pieredze psihosociālajā korekcijas darbā ar UDS/UDHS pacientiem Beļģijā profesora
H. Van Coppenolles, Norvēģijā profesores L. Duesundes un ASV profesora M. Bloka vadībā.
3. posms notika no 2006. gada augusta līdz 2006. gada decembrim, kad saskaņā ar testu
pielāgošanas prasībām tika pārtulkoti pasaules praksē pielietotie vērtēšanas un aptaujas protokoli
sākumskolas sociālo spēju, uzmanības spēju un kustību iemaņu izvērtēšanai. Sertificēta tulka
darba apstiprinājums ir pievienots pielikumā. Šajā posmā tika izveidoti arī visi promocijas darbā
pielietotie individuālie darba protokoli. Veicot šī pētījuma darba protokolu izveidi, katram
pētījuma dalībniekam ir sagatavoti deviņi individuālie apskates protokoli dažādu parametru
izvērtēšanai, kas tika izmantoti visās trijās pārbaudēs.
4. posms. Laikā no 2007. gada janvāra līdz 2007. maijam notika pilotpētījums, kura laikā
pēc nejaušības principa izvēlētiem 67 vispārattīstošās skolas sākumskolas skolēniem tika veiktas
divas pārbaudes. Pilotpētījuma uzdevums ir Latvijas kultūrvidē empīriski pārbaudīt adaptētos
vērtēšanas un aptaujas protokolus sākumskolas skolēnu socializēšanās spēju, uzmanības spēju un
fizisko spēju noteikšanai.

7

Var nosacīti uzskatīt, ka šai laikā tika uzsākta pētījuma praktiskā (empīriskā) daļa, kad
iztulkoto vērtēšanas un aptaujas protokolu pielāgošanas procesa ietvaros tika veikts pilota
pētījums, kura laikā tika praktiski apzinātas un novērstas šo protokolu nepilnības.
5.posms notika 2007. gada janvārī, kad tika tiek izveidoti ārstnieciskās vingrošanas un
pielāgotās peldēšanas vingrinājumu kopumi sākumskolas bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm.
6. posms notika no 2007. gada maija līdz 2010. gada maijam, kad notika pedagoģiskais
eksperiments, kura laikā sākumskolas skolēni piedalījās ārstnieciskās vingrošanas un
ārstnieciskās peldēšanas nodarbībās, kur tiem ar gada intervālu tika veiktas 3 pārbaudes. Viss
pārbaužu kopums tika izmantots pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem, kas bija 24
sākumskolas skolēni, kuri pirms pētījuma uzsākšanas darbojās pie diviem vai vairākiem BAIC
speciālistiem. Pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku izvēli veica skolas psiholoģe, sadarbībā ar
BAIC neirologu. Visas trīs pedagoģiskā eksperimenta laikā veiktās pārbaudes veica
fizioterapeite L.Ventaskrasta, un tajās piedalījās neatkarīgie eksperti fizioterapeites V.Lakša un
K.Kaņepe.
7. posms notika no 2009. gada jūnijam līdz 2010. gada oktobrim. No 2009. gada jūnija
līdz 2010. gada maijam notika pedagoģiskās korekcijas metodikas pilnveide. Apkopojot iegūtos
rezultātus, no 2010. gada jūnija līdz 2010. gada oktobrim tika novērtēta pedagoģiskās korekcijas
metodes ietekme uz UDS/UDHS izpausmēm sākumskolas skolēniem.
8. posms notika no 2010. gada jūnija līdz 2011. gada maijam. Promocijas darbā iegūtie
dati par sākumskolas skolēnu UDS/UDHS izpausmēm tiek analizēti ar matemātiskās statistikas
metodēm. Pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem ir izveidots skolā apgūto pamatpriekšmetu
atzīmju sekmju žurnāla izraksts. Ir noteikta arī pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku mācību
uzlabošanās dinamika. Tika noteikta visās pārbaudēs iegūto sākumskolas skolēnu UDS/UDHS
izpausmju datu atšķirību izvērtēšana pēc Vilkoksona kritērija, kā arī izveidotās korekcijas
metodikas ietekme uz sākumskolas skolēnu UDS/UDHS izpausmēm, kas izteikta procentos.
Pētījuma zinātniskā novitāte
•
Zinātniski pamatots un empīriski pārbaudīts UDS/UDHS izpausmju noteikšanas
kopums, kas sevī ietver trīs vērtēšanas protokolus - kustību atmiņas, proprioreceptīvo sajūtu,
primāro kustību iemaņu un divus aptaujas protokolus - sociālo saskarsmju pamatiemaņu un
sociālās kompetences atbilstības noteikšanai sākumskolas skolēniem.
•
Izveidota zinātniski pamatota, inovatīva pedagoģiskās korekcijas metodika
vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm.
Pētījuma teorētiskā nozīmība
•
Ir veikts teorētiski analītiskais zinātniskās literatūras apkopojums par UDS/UDHS
izpausmēm, to noteikšanas un korekcijas metodēm bērniem sākumskolas vecuma periodā.
•
Noteikta un teorētiski pamatota saistība starp pedagoģiskās korekcijas metodiku,
kas ir ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas līdzekļi ar secīgi saskaņotiem
metodiskajiem paņēmieniem, un tās ietekmi uz UDS/UDHS izpausmju būtisku samazināšanos
sākumskolas skolēniem.
Pētījuma praktiskā nozīmība
•
Izveidota sākumskolas skolēnu UDS/UDHS izpausmju praktiskās noteikšanas un
pedagoģiskās korekcijas metodikas – ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas līdzekļu
un metodisko paņēmienu praktiskā aprobācija sporta pedagogu, PFA speciālistu un fizioterapeitu
praktiskajai darbībai.
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Tēzes aizstāvēšanai
•
Izveidojot un empīriski pārbaudot vērtēšanas un aptaujas protokolus, tiek
noteiktas kustību atmiņas, proprioreceptīvo sajūtu, primāro kustību iemaņu, sociālo saskarsmju
pamatiemaņu, sociālās kompetences atbilstības, sociālā uzvedības un pašvērtējuma, kā arī stājas
un balsta kustību aparāta izmaiņas, kas raksturo UDS/UDHS izpausmes sākumskolas skolēniem.
•
Praktiski pielietojot pielāgotas fizisko aktivitāšu nodarbības, kas sevī ietver secīgi
saskaņotu ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas nodarbību līdzekļu un metodisko
paņēmienu kopumu, tiek panākta būtiska UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskā korekcija
sākumskolas skolēniem.
Promocijas darba struktūru veido: ievads, trīs daļas, secinājumi un 50 pielikumi.
Promocijas darbā analizēti 178 literatūras avoti. No tiem 60 – latviešu valodā, 102 – angļu
valodā, 10 – krievu valodā un 6 elektroniskās informācijas resursu avoti. Teorētiskās un
praktiskās atziņas un to rezultāti vizualizēti 31 attēlā un 32 tabulās.
PROMOCIJAS DARBA SATURS
Ievadā ir pamatota tēmas izvēle un tās aktualitāte mūsdienu sporta pedagoģijas teorijā un
praksē. Mūsdienu ārstēšanas stratēģija bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm kustību terapijā ir
izstrādāta, pamatojoties uz multizinātņu (dažādās medicīnas nozarēs, sociālās zinātnes un sporta
pedagoģijas) jaunāko pētījumu atziņām par iespējām hiperaktīvo bērnu atveseļošanā izmantot
jaunus pielāgoto fizisko aktivitātīšu līdzekļus un paņēmienus.
Ir noteikts pētījuma objekts, priekšmets, mērķis, hipotēze, uzdevumi un metodes. Atklāts
pētījuma teorētiskais pamatojums, kā arī zinātniskā, teorētiskā un praktiskā novitāte. Aprakstīta
pētījuma metodoloģija, bāze un organizēšana.
Pirmā nodaļa „Uzmanības deficīta sindroma/uzmanības deficīta ar hiperaktivitāti
sindroma izpausmes un korekcijas iespējas”
1.1.
apakšnodaļā „Uzmanības deficīta sindroms un uzmanības deficīta
ar hiperaktivitāti sindroms” dots kopējs UDS un UDHS problēmsituācijas raksturojums,
analizēta simptomātika, etioloģija un UDS/UDHS izpausmju dinamika vecuma grupās.
1.1.1. paragrāfs „UDS/UDHS simptomātika”. Par UDS/UDHS simptomātikas
iedalījumu pēc G.Rozentāla (2009), norādot, ka saskaņā ar starptautisko slimību klasifikatoru
UDS/UDHS galvenie simptomi ir neuzmanība, impulsivitāte un hiperaktivitāte.
Hiperaktīvo bērnu neuzmanība tiek raksturota kā uzmanības traucējumi. Uzmanība ir
cilvēka apziņas stāvoklis, kas izpaužas spējā koncentrēties uz kaut ko gan ārējā, gan iekšējā
pasaulē. Uzmanību raksturo vairākas to īpašības: apjoms, koncentrācija, noturība, sadalīšana un
pārslēgšanās (Liepiņa, 2008). Kustību atmiņa, kas ir kinestētiskās uztveres spēju veids - raksturo
bērna uzmanības īpašības un ietver vairākas apakšjomas, ieskaitot telpisko orientāciju, figūruzemes uztveri, dziļuma uztveri, redzes lauku, kustības uztveri un vizuālo motorisko koordināciju
(Haywood, Getchell, 2001). Proprioreceptīvās sajūtas veidojas tad, kad uzmanība un uztvere
attīstās un pilnveidojas, attīstoties vizuālajai un centrālajai nervu sistēmai, kad sākumskolas
vecuma bērni aizvien veiksmīgāk saskaņo savas kustības ar vizuālo stimulāciju vidē. Vizuālā
uztvere ietver vairākas apakšjomas, ieskaitot telpisko orientāciju, figūru-zemes uztveri, dziļuma
uztveri, redzes lauku, kustības uztveri un vizuālo motorisko koordināciju (Gabbard, 2004; Payne,
Isaacs, 2002).
Sākumskolas skolēnu impulsivitāte tiek raksturota kā uzvedības traucējumi. S.Copans
S.Putnams (1998) vērš uzmanību, ka bērnus ar minētajiem simptomiem necieš sporta spēlēs, jo
viņi bieži neievēro noteikumus. Impulsivitāte tiek uzskatīta par obligātu UDS/UDHS simptomu
gan bērniem ar hiperaktivitātes pazīmēm, gan bez tām. Impulsivitāte nozīmē rīkoties pēc
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acumirkļa iegribas, iepriekš neapdomājoties. Šos bērnus dēvē par nevaldāmiem, jo viņiem
raksturīga neaprēķināma, iepriekš neparedzama rīcība, viņi nenovērtē briesmas, runā
neapdomājoties, skrien neatskatīdamies, rīkojas neapsverot (Rozentāls, 2009).
Hiperaktivitāte sākumskolas vecuma bērniem zinātniskajā literatūrā tiek raksturota kā
virsuzbudinājums. Terminu „virsuzbudinājums” lieto, lai definētu ne vien ķermeņa stāvokli laikā
un telpā, bet arī tam atbilstošo cilvēka emocionālo stāvokli. Iespējams, ka visas ar UDS/UDHS
saistītās problēmas kopumā nosaka šiem bērniem raksturīgo svarīgo pamatiemaņu deficītu,
impulsivitāti un sociālās problēmas (Goldsteins, Goldsteins, 1998). Pedagoģiskajos pētījumos
maz izzināta hiperaktīvo bērnu uzmanības attīstība. Hiperaktivitāte kā uzvedības traucējums
visvairāk ir pētīta ASV (Barkley, 1990; Bootzin, Acocella, 1988; Cambell, Werry, 1986;
Feingold, 1975), autori hiperaktīvās uzmanības izpausmes saista ar vāji attīstītu spēju
koncentrēties kādam konkrētam uzdevumam.
Hiperaktīvajiem bērniem sākumskolā novēro arī UDS/UDHS pavadošos simptomus, kas
ir mācīšanās traucējumi, zems pašvērtējums, socializēšanās traucējumi, primāro motoro kustību
traucējumi un stājas un balsta kustību aparāta traucējumi (Harter, 1988; Petere, Liepiņa, 2000;
Lazovskis, 2001; Hadaņonoka, Krūmiņa, Sloka, 2005; Rozentāls 2009). Mācīšanās kā skolēna
darbība ir pamats viņa potenciālo iespēju attīstībai noturīgās personības īpašībās, bet skolotāja
palīdzība mācīties būtībā ir viņa darbības bagātināšana – mērķu, līdzekļu un motīvu
bagātināšana, kas ļauj viņam sasniegt labākus mācīšanās, izglītojošos, attīstošos un audzinošos
rezultātus (Žogla, 2001).
Līdz ar uzvedības traucējumiem šie bērni bieži tiek izstumti no vienaudžu grupas, kā
rezultātā kļūst noslēgti un neapmierināti ar sevi. Tiem var attīstīties tādi psihoemocionāli
traucējumi kā zems pašvērtējums un trauksme (Petere, Liepiņa, 2000). Ir konstatēts, ka daudziem
bērniem un jauniešiem ar uztveres traucējumiem un UDS/UDHS simptomiem, fiziskās
nodarbības skolā var radīt nepatīkamus brīžus savu fizisko un sociālo traucējumu, kā arī
vienaudžu nievājošās attieksmes dēļ (Winnick, 2005).
Sociālā kompetence ietver daudzas apakšjomas, kas paredz šādas pamatiemaņas
vispārizglītojošā skolā arī bērniem ar UDS/UDHS izpausmēm - sadzīvošanas iemaņas,
draudzēšanās iemaņas un savaldības iemaņas (Walker, Colvin, Ramsey, 1995).
Sociālās iemaņas būs atšķirīgas pirmsskolas vecuma bērniem, salīdzinot ar pamatskolas
skolēniem, tos salīdzinot ar vidusskolniekiem. Visas sociālās iemaņas ir savstarpēji saistītas un
vērstas uz bērna ar invaliditāti spēju sadzīvot ar vienaudžiem un demonstrēt sociāli pieņemamu
uzvedību. Bērni, kuriem trūkst sociālo pamatiemaņu, ir problēmas ar sociālo pieņemšanu, tiek
dēvēti par „dīvainiem bērniem”, un viņi piederēs pie tiem, kuriem iespējams ir UDS/UDHS
izpausmes. Sociālo iemaņu apzināšana sporta skolotājam palīdzēs izprast bērna klātesošās stiprās
un vājās puses attiecībā uz sociālo kompetenci, noteikt nodarbības mērķus un uzdevumus
sociālajai kompetencei un noteikt, vai bērns progresē šo sociālo mērķu virzienā (Walker,
McConnell, Homes, 1988).
Balstoties uz dažādu autoru nostādnēm zinātniskajā literatūrā, ir izveidots sākumskolas
skolēnu iespējamās UDS/UDHS simptomātikas iedalījums (sk.1.att.).
Autori S.Goldsteins un M.Goldsteins (1998) norāda, ka pie UDS/UDHS simptomātikas
pieder impulsivitāte, uzmanības deficīts, hiperaktivitāte, motivācijas un emocionālās kontroles
nenoturīgums, kā arī sociālo attiecību un stājas traucējumi. Autori analizē un kritiski pārskata
agrākās nostādnes par slimības prognozi, tās vadīšanu un nepieciešamo korekciju. Fizioterapeiti
un PFA speciālisti šajā darbībā seko jaunākajām blakus zinātņu teorijām, koncepcijām
pētījumiem un literatūrai visdažādāko zinātnes nozaru krustpunktos ar mērķi skaidrāk tuvoties
problēmas cēloņiem, būtībai un izstrādāt optimālu ikdienas uzvedības modeļa koncepciju
bērniem ar UDS/UDHS simptomātiku.
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1.att. UDS/UDHS simptomātika
(pēc Barkley, 1990; Burton, Miller, 1998; Payne, Isaacs, 2002;
Gabbard, 2004; Rozentāla 2009).
1.1.2. paragrāfs „UDS/UDHS etioloģija”. Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes
sindroma cēloņu konceptuālie modeļi saistās ar visdažādākajiem faktoriem. Tas savukārt saistīts
ar katra konkrētā mediķa, analītiskā pētnieka, PFA speciālista vai kāda cita autora zinātniskās un
praktiskās pieejas pamatnostādnēm. (Harvey, Reid, 2003). Autori savos pētījumos norāda, ka
bērnu hiperaktīvas uzvedības etioloģija vai cēloņi ir dažādi, bet tos nosacīti var iedalīt divās
grupās - bioloģiskie cēloņi un psihosociālie cēloņi (Rozentāls, 2009).
Autori neiroloģiskos cēloņus skaidro ar to, ka hiperaktīvajiem bērniem galvas smadzenēs
netiek izstrādāts pietiekošs daudzums ķīmisko vielu, kas nepieciešamas, lai kvalitatīvi pārraidītu
informāciju no smadzeņu stumbra uz citām smadzeņu daļām. Hiperaktīvajiem bērniem
vielmaiņas procesi norisinās lēnāk, un vielmaiņas traucējumi tiek lokalizēti smadzeņu pieres
daivā, kur tiek nodrošināta uzmanības funkciju izpilde. UDS/UDHS bērnu uzvedību ietekmē smadzenītēs parādās pārmērīgi aktīvas kustības un zemgarozas limbiskās zonas, kuru traucētas
darbības rezultātā novērojamas pārmērīgu emocionālo reakciju izpausmes (Goldstein, Goldstein,
1998). Jaunākie pētījumi liecina, ka UDHS lielā mērā ir uzskatāms par ģenētiski iegūtu. Bērniem
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ar UDS/UDHS biežāk nekā veseliem bērniem tiek konstatēts noteikts dopamīna gēna variants
„DRD4”, kas nemitīgi liek meklēt jaunus iespaidus, tāpēc hiperaktīvie bērni nevar koncentrēties
un noturēt uzmanību kādam konkrētam uzdevumam, nespēj nosēdēt mierā (Liepiņa T. 1998;
Barkley, 1990). Bērnam hiperaktīvas uzvedības veidošanos var ietekmēt dažādi psiholoģiskie un
sociālie faktori. Liela nozīme bērna personības veidošanā ir ģimenei. Ģimenes vide, ja tā ir
nelabvēlīga bērnam, var veicināt hiperaktivitātes sekundāro pazīmju (agresivitāte, antisociāla
uzvedība, zema pašapziņa) attīstību (Liepiņa, 2008).
1.1.3. paragrāfs „UDS/UDHS izpausmju dinamika vecuma grupās”. UDS/UDHS
izpausmes indivīda dzīves gaitā mainās. Pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērni, kā arī
pusaudži un pieaugušie izrāda atšķirīgas hiperaktīvās uzvedības īpatnības atbilstoši organisma
vispārējai attīstībai ontoģenēzē, kad psihisko procesu funkcijas pakāpeniski pilnveidojas, un līdz
ar to mainās uzvedības traucējumu izpausmes. Bērna attīstības gaitā nepieņemamā uzvedība var
tikt aizvietota ar piemērotākām izpausmes formām (Cambell, Werry, 1986).
Sākumskolas vecuma bērni klasē aizskar ar rokām un darbojas ar visu, kas atrodas viņu
redzes lokā. Šis periods, kad bērni ir vecumā no 7 līdz 11 gadiem, ir labvēlīgs UDS/UDHS
simptomātikas veiksmīgai pedagoģiskajai korekcijai (Hadaņonoka, Staļģe, Meinarde, 2000).
Hiperaktīvie bērni parasti vāji apgūst teikuma struktūru, apvieno prievārdus ar vārdiem, nespēj
noteikt vārdu skaitu teikumā, pārveido teikuma nozīmi, lasot ar grūtībām savieno burtus zilbēs,
nepārtraukti pazaudē teikuma rindu, nesaprot izlasītā būtību. Autore apstiprina pretrunas, ka
bērniem ar UDS/UDHS simptomātiku gan pirmskolā, gan sākumskolā var būt labas intelektuālas
dotības un vienlaicīgi neapgūtas zināšanas, kas ir konkrētajā mācību programmā, kam par
iemeslu ir mācību traucējumi (Ясюкова, 2005).
Parasti pamatskolas skolēniem ar UDS/UDHS simptomiem ir nozīmīgas problēmas
sociālo attiecību veidošanā, jo viņi tiek atraidīti pārmērīgās aktivitātes un arī uzbudināmības dēļ,
kas traucē sadarbības veidošanai - negatīva atbildes reakcija no vienaudžiem, nav vēlamu
sadarbības partneru, zems sociālais statuss (Zīriņa, 2005). ASV klīniskie speciālisti atzīst, ka
UDHS fiziskās un psiholoģiskās disfunkcijas slimajām personām dzīves laikā izpaužas visās
jomās – gan privātajās, gan sociālajās, līdz ar to šie traucējumi jāuzskata par psihosociālo
disfunkciju (Barkley, 1998; Harvey, Reid, 2003).
Apkopojot dažādu pētījumu autoru atziņas saistībā ar UDS/UDHS izpausmēm atšķirīgos
vecumposmos, jāsecina, ka UDS/UDHS simptomātika visspilgtāk izpaužas vecākajā pirmsskolas
un jaunākajā skolas vecumposmā. Kustību koordinācijas traucējumu dēļ bērni ir neveikli. Tiem
vērojama arī pārdrošība un pārmērīga kustēšanās, kas mudina vecākus un skolotājus nepārtraukti
viņus uzmanīt, lai bērni paši sevi nesavainotu.
1.2
apakšnodaļā „UDS/UDHS izplatība un klasifikācija” apkopoto dažādu autoru
koncepcijas par UDS/UDHS izplatību un klasifikāciju ASV, Eiropā un Latvijā. Pēc Pasaules
Veselības organizācijas datiem UDS/UDHS izplatība pasaulē ir liela, tā 2000. gadā ASV to
atzīmē ar 10 miljoniem, Vācijā - aptuveni 350.000 bērnu (Bonncy, Kalff, 2000). Pasaules
pieejamie pētījumi liecina, ka ar UDS/UDHS vidēji slimo 5-10 % bērnu. Savukārt Latvijā, pēc
IZM datiem 2008/2009.m.g., vispārizglītojošās skolās mācījās 236 223 bērni. Tātad, Latvijā no
12 līdz pat 23 tūkstošiem skolas vecuma bērnu ir iespējamas UDS/UDHS izpausmes (Rozentāls,
2009; Rumba-Rozenfelde, 2009). XX gs. 70. gados UDS/UDHS pētnieki uzmanības disfunkcijas
problēmu klasificēja nevis kā pārlieku lielu aktivitāti, bet gan kā pārlieku lielu neuzmanību. Tas
noveda pie būtiskas UDS/UDHS pētījumu, diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipu maiņas
(Barkley, 1998; Goldstein, Goldstein, 1998).
Koordinācijas attīstības traucējumu DSM–IV nomenklatūrā hiperaktivitāte un
impulsivitāte jau vairs netiek uzskatītas par atsevišķiem traucējumu elementiem. Hiperaktivitātes
impulsivitāte ir vienīgi atsevišķa UDHS izpausme, kas izriet no kopējiem uzvedības
traucējumiem (Barkley, 1998). Pamatojoties uz šo autora koncepciju, UDS un UDHS
problēmsituācijas šajā promocijas darbā nav nošķirtas, bet ir aplūkojamas kopā – UDS/UDHS.
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1.3.
apakšnodaļā „UDS/UDHS noteikšana” raksturotas atšķirīgas koncepcijas
UDS/UDHS izpausmju noteikšanā. Analizēti dažādu valstu un autoru pētījumi par medicīniski
psiholoģisko UDS/UDHS noteikšanu, par psiholoģiski pedagoģisko UDS/UDHS izpausmju
noteikšanu - SAM multidisciplinārais pētījums (Bonncy, Kalff, 2002), kā arī par SSK-10 un
DSM-IV diagnostikas skalu izmantošanu UDS/UDHS simptomātikas noteikšanā, kas atbilst
starptautiskiem UDS/UDHS diagnostikas kritērijiem (Craft, 2000) un pētījums par hiperaktīvo
bērnu uzvedības korekciju (Liepiņa T. 1989).
Pedagoģiskās UDS/UDHS izpausmju noteikšanas iespējas. Starptautiskās UDS/UDHS
novērtēšana pēc “SKAMP” skalas (Svansons, Kotkins, Atkins, M-Flynn, Pelhama, 1992) un
“IOWA Conners” skalas (Loney, Milich, 1982; Walker, Colvin, Ramsey, 1995; Burton, Miller,
1998; Gabbard, 2004; Payne, Isaacs, 2002). Realizējot pētījuma mērķi, promocijas darbā tiek
izmantots T.Liepiņas (1998) adaptētais hiperaktīvo bērnu uzvedības psiholoģiski pedagoģiskais
izvērtējums, kas atbilst starptautiskajai UDS/UDHS novērtēšanas skalai „IOWA Conners”
(Loney, Milich, 1982).
Konnera skala (IOWA Conners) ir praktiska, informatīva, starptautiski atzīta un
UDS/UDHS izpausmju izvērtēšanā bieži izmantota skala, kas bieži tiek izmantota pētījumos.
Skalai ir augsts ticamības novērtējums, tā sastāv no neuzmanības skalas un agresijas skalas.
Izvērtējumu veic pedagogi un psihologi sadarbībā ar bērnu vecākiem. UDS/UDHS izpausmju
vērtējums tiek veikts 4 ballu sistēmā (Diagnostic criteria for ADHD (DSM-IV)
www.turnertoys.com/ADHD/APA_diagCriteria.htm).
Lai izveidotu atbilstošu pedagoģiskās korekcijas metodiku, UDS/UDHS izpausmju
noteikšanai pielietoti jau esošie testi (Liepiņa, 1998), standarta somatoskopijas metode un šajā
pētījumā izveidotais Latvijas videi pielāgotiais vērtēšanas un aptauju protokolu kopums
UDS/UDHS izpausmju noteikšanai. Sākumskolas bērna uzmanību un uzvedību vislabāk pētīt
apstākļos, kad bērnam ir nepieciešama gribas piepūle. Un tieši pielāgotas fiziskās aktivitātes
laikā PFA speciālists vai fizioterapeits - var izvērtēt gan bērna fizisko, gan psihoemocionālo, gan
savstarpējās sociālās saskarsmes līmeni, kas nereti ir traucēti bērniem ar UDS/UDHS
izpausmēm. Pētījumam izraudzītie UDS/UDHS izpausmju vērtēšanas un aptaujas protokoli ir
aprobēti ASV angļu valodā, kuri pētījuma laikā tika pielāgoti Latvijas kultūrvidei un
vispārizglītojošās sākumskolas hiperaktīvajiem skolēniem.
1.4.
apakšnodaļā „UDS/UDHS izpausmju korekcija” dažādu autoru teorētiski
izstrādātās un praktiski pielietotās korekcijas metodes sākumskolas skolēnu UDS/UDHS
izpausmju optimizēšanā. Tie ir jau zināmie medicīniskie un pedagoģiski-metodiskie līdzekļi un
korekcijas iespējas, piemēram, medikamentozā terapija, psihoterapija, fizioterapija, psihosociālā
terapija un ārstnieciski pedagoģiskās korekcijas iespējas bērniem ar UDS/UDHS simptomātiku.
Pēdējos divdesmit gadus speciālisti uzsver komandas darba un bezmedikamentozās terapijas
nozīmīgumu UDS/UDHS simptomu korekcijā. Tādējādi arvien vairāk praksē tiek izmantotas
multidisciplinārās un ārstnieciski pedagoģiskās korekcijas metodes. Fiziskās attīstības un motoro
kustību pilnveide, akadēmisko un sociālo zināšanu pilnveidošana un psihoemocionālā stāvokļa
korekcija ir ārstnieciski pedagoģiskas metodes un līdzekļi bērniem ar UDS/UDHS simptomiem,
kuru laikā parasti šie bērni nesaņem medikamentozo terapiju.
1.4.1. paragrāfs „UDS/UDHS medicīniskā korekcija”. Viena no populārākajām un
visplašāk pielietotajām metodēm gan Eiropā, gan ASV ir medikamentozā terapija, kur dominē
„Ritalin” un „Prozac” grupas smadzeņu darbības stimulanti. Lietojot šīs zāles, bērnu uzvedība
strauji uzlabojas, taču vērojamas arī daudzas nelabvēlīgas blaknes. Vienlaikus, lietojot šīs zāles,
sākumskolas vecuma bērniem fiziskās aktivitātes līmenis ir pazemināts, līdz ar to šajā vecuma
grupā tiek pazaudētas pielāgotās fiziskās aktivitātes, kas ir būtisks UDS/UDHS korekcijas veids.
Minētie preparāti jālieto ilgstoši, un tādējādi ilgtermiņā ir iespējama arī atkarības veidošanās no
šīm zālēm (Holter, 2005, Folkmane, 2005). Ir novērots, ka bērniem, kuriem ir medicīniski
noteikts UDS/UDHS un indicēta medikantmentozā terapija, bez galvenajiem simptomiem
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(neuzmanība, impulsivitāte un hiperaktivitāte) un UDS/UDHS pavadošajiem simptomiem
(mācīšanās traucējumi, zems pašvērtējums, primāro motoro kustību traucējumi, stājas un balsta
kustību aparāta traucējumi) vēl bieži parādās arī cita rakstura vispārējās attīstības traucējumi, kas
klasificējami kā blaknes - miega un apetītes problēmas, atmiņas traucējumi, valodas traucējumi,
koordinācijas traucējumi, apgrūtināta darbības maiņa, nenobriedis sociālais stāvoklis, augsta
frustrācija - vilšanās sajūta (Holter, 2005).
Jāuzsver, ka šajā promocijas darbā iesaistītie sākumskolas skolēni, kuriem tiek pielietota
jaunā kompleksā pedagoģiskā PFA korekcijas metode, paralēli neviens neizmanto
medikamentozo terapiju. Tas savukārt izslēdz iespējamās nevēlamās blaknes, kā arī pētījuma
rezultātu dinamikas nepilnības.
1.4.2. paragrāfs „UDS/UDHS multidisciplinārā korekcija”. Augsts vērtējums
efektīvam multikompleksam UDS/UDHS izpausmju korekcijā ir izteikts jau pagājušā gadsimta
80. gados. Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes/impulsivitātes sindroma ārstēšanā tiek
izmantotas multidisciplīnu terapiju metodes (Allen, 1980; Walker, Mc’Connell, Homes, 1988).
Viens no būtiskākiem UDS/UDHS korekcijas veidiem sākumskolas periodā ir pedagoģiskā
korekcija un izveidotais multidisciplinārās korekcijas modelis. Tās efektivitāte varētu būt pamats
dažādiem metodiski analītiskajiem pētījumiem par UDS/UDHS korekcijas iespējām
(Ventaskrasta L., Duesund L. 2006). Multidisciplinārās korekcijas metodes pielietošana ir
būtiska bērniem, kuriem arvien nepieciešama mediķu ordinēta medikamentoza ārstēšana, bet
līdzšinējās ārstēšanas metodes pilnībā nespēj samazināt fiziskās un garīgās darbības traucējumus,
vienīgi nomāc un mazina UDS/UDHS galvenos simptomus, bet vienlaicīgi izraisa dažādas
nevēlamas blaknes - mācību traucējumus, bezmiegu, koordinācijas traucējumus, apātiju, ēšanas
un citus traucējumus (Auziņš, Hadaņonoka, Lapiņa, 2002).
1.4.3. paragrāfs „UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskā korekcija”. Pētot bērnus ar
uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu, jāievēro metodoloģiskie principi, kam ir
izšķiroša nozīme bērnu kognitīvajās funkcijās. Analizējot tādas psihopatoloģiskās problēmas kā
bērna noskaņojums un trauksmes stāvoklis, nemiers, kā arī psiholoģiskā saderība, pozitīvu
rezultātu UDS/UDHS izpausmju korekcijā ar pedagoģiskās korekcijas metodēm iegūst 30%
gadījumu (Harvey, Reid, 2005).
Analizētas pedagoģiskās korekcijas metodes sociālo zināšanu un prasmju pilnveidei Multisensoriskā korekcija (Rumba-Rozenfelde, 2009), Stratēģiju valoda (Hellbrugge, 1996),
Misijas uzstādījums (Rief, 1995), Citas mācību iespējas (Allen, 1980; Bass, 1985, Liepiņa,
2008), Ikdienas atskaites karte (Rushton, Fant, Clark, 2004).Kontingenta menedžmenta metode
(Mc’Burnett, Everard, Geofrey, 1996; Verduin, Abikoff, Kurtz, 2008), Vecāku un bērnu
interakcijas metode (Rumba-Rozenfelde, 2009).
Kā pedagoģiskās korekcijas metodikas līdzeklis sākumskolas skolēniem UDS/UDHS
izpausmju optimizēšanā, ir analizētas brīvā laika nodarbības – Aktīva atpūta, Dziedāšana un
dejošana, Rotaļu laukumi un spēles (Rief, 1995; Rickel, Brown, 2007).
UDS/UDHS bērnu vecāku treniņi ir sākumskolas skolēnu vecāku uzvedības plānošana un
ieviešana praksē, kas notiek sadarbībā ar konkrētā bērna speciālo pedagogu un psihologu. Autori
secina, ka pusgada laikā pēc šīs metodes pielietošanas mazinās bērnu agresivitāte un uzlabojas
viņu sociālā kompetence, kas ir galvenie UDS/UDHS simptomi. Terapeiti pētījumos piemin arī
UDS/UDHS bērnu vecāku uzvedības un saskarsmes problēmas, kas ievērojami apgrūtina vecāku
treniņu veiksmīgu norisi. Tādēļ, sadarbojoties ar UDS/UDHS bērna ģimeni un vecākiem, ir ļoti
svarīgi izskatīt katru konkrēto gadījumu individuāli un cieši sadarboties arī ar ģimenes ārstu. Tad
būs iespējams katram bērnam atrast vispiemērotāko UDS/UDHS korekcijas veidu (Safren,
Perlman, Sprich, 2005 tq; Safren, Sprich, Perlman 2005 cw).
Analizētie teorētisko un praktisko darbu pētījumi par hiperaktīvo bērnu pedagoģisko
korekciju atklāj, ka daļa UDS/UDHS problēmu balstās gan uz sociālām, garīgām, gan uz
fiziskām bērna organisma attīstības problēmām, vienlaicīgi veicinot un saasinot vienai otru.
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Mūsdienu skatījums uz bērniem ar hiperaktivitāti laika gaitā ir mainījies un sen vairs nav fatāls,
arvien tiek meklēti un rasti risinājumi, kā arī pilnveidotas visplašākās pedagoģiskās korekcijas
iespējas sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm apakšnodaļā.
1.5. „Pielāgotās fiziskās aktivitātes UDS/UDHS izpausmju korekcijā” raksturots
PFA jēdziens un analizēta tā nozīme UDS/UDHS izpausmju optimizēšanā. Pielāgotās fiziskās
aktivitātes ir kompleksa medicīniski pedagoģiska nozare, kas sevī ietver gan teorētiskas, gan
praktiskas zināšanas par pielāgotā sporta aktivitātēm, to pielietošanas līdzekļiem un metodēm
personām ar kustību, garīgiem un cita veida veselības traucējumiem. PFA ir veiksmīgs izglītības
un socializācijas līdzeklis visdažādāko slimību korekcijā (Kļaviņa, Lāriņš, 2004).
1.4.4. paragrāfs „PFA UDS/UDHS izpausmju pedagoģiski psiholoģiskajā korekcijā”.
Par to, kā pielāgotās fiziskās aktivitātes uzlabo bērnu psihoemocionālo stāvokli - Joga un
vingrojumu lēna izpilde (Koury,1996; Winnick, 2005), Mūzika relaksācijai un vizualizācijai
(Rief, 1995), Sporta stundu nodarbības (Ogden, 1997; Winnick, 2005).
Psihosociālās attīstības uzdevums ir attīstīt patstāvību un spēju radoši strādāt kopā ar
vienaudžiem. Savukārt katrs veiksmīgs UDS/UDHS pedagoģiski psiholoģiskās korekcijas
gadījums veicina bērnā patstāvības attīstību. Attīstot iekļaujošu vidi, kur veselie bērni var
palīdzēt slimiem, bet slimiem ir iespēja saņemt vienaudžu palīdzību, ieguvēji ir visi. Veiksmīga
sociālā attīstība nodrošina bērnam vajadzību bāzi, uz kuras var uzkrāt zināšanas un attīstīt
prasmes, lai spētu pašrealizēties. Bērna mācīšanās grūtības un uzvedības traucējumu cēlonis ir
bērna sociālās attīstības un psihoemocionālās problēmas. Bērnam ar UDS/UDHS simptomiem ir
ļoti svarīgi tikt pieņemtam vienaudžu vidū (Rumba-Rozenfelde I. 2009).
1.5.2. paragrāfs „PFA UDS/UDHS izpausmju pedagoģiski sociālajā korekcijā”.Par to,
kā pielāgotās fiziskās aktivitātes uzlabo bērnu sociālās iemaņas - Apzināto kustību teorijas
metode (Azjen, Fishbein, 1980; Block, Conaster, Lepore, 2000), Fiziskās nodarbības skolā
(Ogden, 1997; Freeman, 1998; Copans, Putnam, 1998; Lāriņš, 2004, Winnick, 2005), Pozitīvas
partnerattiecību grupu nodarbības (Allen, 1980; Rizzo, 1984; Bass, 1985), Peldēšanas nodarbības
(Каунсильмен, 1982; Фонарева, 1983; Horvat, Forbus, Van Kirk, 1987; Langendorfer, 1986;
Exceptional Parents Staff Aquatics Sports, 1993; Grosse, 1995; Hutzler, Chachan, Bergman,
Szeinberg, 1997; Norusis, 1999; Conatser, Block, Lepore, 2000).
PFA kā pakalpojums tiek piedāvāta cilvēkiem, kuri, lai kādi arī būtu iemesli, nav spējīgi
droši vai veiksmīgi piedalīties vispārējās fiziskajās aktivitātēs. Jebkura vieta, kur tiek organizēta
PFA, ir būtiska indivīda fiziskajai un garīgajai attīstībai. Fizioterapeitam, PFA speciālistam un
sporta pedagogam ir būtiski izvērtēt, kur indivīds visdrīzāk spētu sasniegt savu fiziskās, garīgās
un sociālās attīstības potenciālu. Svarīgi, lai ar PFA palīdzību tiktu normalizēts katra indivīda
fiziskais un psihoemocionālais stāvoklis, kā arī tiktu nodrošināta viņa sociālā pilnveide (ADAPT
2004. QuickTime).
M.Bloks (2003) savos pētījumos par UDS/UDHS izpausmju pedagoģiski sociālo
korekciju bērniem kā primāro pielāgotās fiziskās audzināšanas nodarbību mērķi min bērnu
fizisko rehabilitāciju, tomēr par nodarbību galveno motivāciju PFA pedagogiem un sporta
speciālistiem ilgtermiņā jākļūst katra bērna sociālajai attīstībai un kreativitātei.Lai veiksmīgi
realizētu PFA pedagoģiskās un sociālās korekcijas iespējas bērniem ar UDS/UDHS simptomiem,
ir jābūt zinošiem, izglītotiem un saprotošiem gan šo bērnu sporta pedagogiem, PFA
speciālistiem, gan arī viņu vecākiem. Un, savstarpēji veiksmīgi sadarbojoties, iespējams, tiks
gūti labāki rezultāti UDS/UDHS izpausmju korekcijā, šo bērnu izglītošanā un fiziskajā attīstībā
(Folkmanis, Vabale, 2000).
1.5.3. paragrāfs „PFA un kustību terapija UDS/UDHS izpausmju pedagoģiskajā
korekcijā”. Kustību terapija UDS/UDHS pedagoģiskajā korekcijā ir izstrādāta, pamatojoties uz
multizinātņu (medicīnas, sporta pedagoģijas un sociālās zinātnes) jaunāko pētījumu atziņām par
iespējām hiperaktīvo bērnu atveseļošanā (Ogden, 1997). Analizēta autoru teorētiskie pētījumi un
praktiskā pieredze par to, kā pielāgoto fizisko aktivitātāšu dažādas formas tiek izmantotas gan kā
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patstāvīgas metodes, gan arī kā līdzeklis PFA metodikas kopumu izveidē sākumskolas skolēniem
ar UDS/UDHS izpausmēm, lai pilnveidotu bērna motorās kustības un nostiprina viņa balsta
kustību aparātu - Kustību aktivitātes (Payne, Isaacs, 2002; Aberberga-Augškalne, 2008),
Ārstnieciskā vingrošana (Lāriņš, Mauriņa, 1995), Kustību aktivitātes ūdens vidē (Киничев,
1976; Christies, 1985; Grosse, 1996; Campion, 1996; Copans, Putnam, 1998; Sherill, 2004;
Skinner, Thompson, 1983; Broach, Dattilo, 1996; Koury, 1996; Lepore, Gayle, Stevens, 1998;
Block, 2003), Ārstnieciskā peldēšana (Ventaskrasta, Grinberga, 2008), Hidroterapijas nodarbība
(Aizpurviete, 2008), Pielāgotā peldēšana (Winnick, 2005; Harvey, Grupas, Benjaminj, 2006),
Kustību rotaļas (Laizāne, 1981; Walker, Mc’Connell, 1988; Фонарева, 1983; Norusis, 1999;
Liepiņa, 2008).
Ārstnieciskā vingrošana (ĀV) un pielāgotā peldēšana (PP) tika izraudzīta kā atbilstošākās
pielāgoto fizisko aktivitāšu nodarbības formas inovatīvajai pedagoģiskās korekcijas metodikai
sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm. ĀV nodarbības veiksmīgi tiek izmantotas
pedagoģiskajā korekcijā bērniem ar UDS/UDHS simptomātiku. Ārstnieciskā vingrošana tiek
praktiski izmantota visā Eiropā gan kā pamatmetode slimību korekcijas procesā, gan arī tā
veiksmīgi darbojas kopā ar citām kustību terapijas metodēm (Puškarevs, Golubeva, 1997). PP ir
ieteicama hiperaktīviem bērniem, jo pilnveido vispārējo fizisko attīstību, relaksē un īpaši attīsta
kustību motorikas iemaņas. Salīdzinot sasniegtos rezultātus personām ar normālu fizisko stāvokli
un pacientiem ar īpašām vajadzībām pēc pielāgotās peldēšanas aktivitātēm, redzams ūdens
aktivitāšu pozitīvais rezultāts tieši sākumskolas vecuma bērniem (Winnick, 2005). Autoru
M.Bloka (Block, ASV, Virdžīnijas universitāte), un psiholoģes L.Jasjukovas (Ясюкова,
Sanktpēterburga, KZA Psiholoģijas Institūts) un T.Liepiņas (Latvija, RPIVA) teorētisko un
praktisko pētījumu atziņas par ĀV un PP nodarbību ietekmi uz jaunākā skolas vecuma bērna
organismu ir pamatā jaunās PFA pedagoģiskās korekcijas metodes izveidei sākumskolas
skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm (Liepiņa T. 1998, Block M.E. 2003, Jasjukova L.A. 2009).
Analizējot dažādu autoru zinātniskās literatūru, ir izveidots pielāgoto fizisko aktivitātšu kopuma
(ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas) fizioloģiskās un psiholoģiskās iedarbības
modelis pedagoģiskajā korekcijā sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm (sk. 2.att.).
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2. att. PFA kopuma fizioloģiskās un psiholoģiskās iedarbības modelis UDS/UDHS
izpausmju pedagoģiskajā korekcijā

Šis pētījums ir lietderīgs pedagoģiskajā, psiholoģiskajā un sociālajā korekcijā
vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS simptomātiku. Bērni ar
UDS/UDHS izpausmēm, kas savā skolā saņēmuši agrīnu izvērtēšanu un adekvātu pedagoģisko
korekciju, pieauguši būdami, labāk iekļausies sociālajā vidē, tādējādi ilgtermiņā uzlabosies viņu
fiziskā un garīgā veselība.
Otrā nodaļa „Pētījuma uzdevumi, metodes un organizēšana”
2.1. apakšnodaļā „Pētījuma uzdevumi”
Izvirzītais pētījuma mērķis ir Latvijas vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēnu
UDS/UDHS izpausmju noteikšanas un pielāgoto fizisko aktivitāšu inovatīvas metodikas izveide
un pielietošana pedagoģiskajā korekcijā. Lai pētījuma laikā sasniegtu noteikto mērķi, tika
izvirzīti 4 pētījuma uzdevumi.
2.2. apakšnodaļā „Pētījuma metodes”
Lai pierādītu izvirzīto hipotēzi un sekmīgi veiktu promocijas darbā izvirzītos uzdevumus,
promocijas darbā tiek pamatotas 5 izvēlētās pētījuma metodes.
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2.2.1. paragrāfs „Zinātniskās literatūras analīze”. Pētījuma laikā tika veikta
pedagoģiskās, psiholoģiskās un medicīniskās literatūras pētīšana un analizēšana par bērniem ar
UDS/UDHS simptomiem. Tika analizēti pasaules autoru darbi par UDS/UDHS simptomātiku,
etioloģiju, izplatību, terminoloģiju, izpausmju izvērtēšanas kritērijiem un korekcijas iespējām, kā
arī tika analizēta un salīdzināta pedagogu, PFA speciālistu, fizioterapeitu, psihologu un mediķu
loma hiperaktīvo bērnu atveseļošanā, izmantojot atšķirīgas korekcijas metodes.
2.2.2. paragrāfs „Psiholoģiski pedagoģiskie testi”. Pedagoģiskā eksperimenta laikā
sākumskolas skolēnu UDS/UDHS izpausmes - uzvedības īpatnības, sociālā uzvedība un
pašvērtējums tiek vērtētas pēc T.Liepiņas adaptētajiem testiem (Liepiņa, 1998). Psiholoģiski
pedagoģiskie testi pētījumu pārbaužu laikā tika veikti sadarbībā ar skolas psihologu. Pētījuma
laikā tiek ievēroti visi autores izveidotie psiholoģiski pedagoģisko testu vērtēšanas kritēriji.
2.2.3. paragrāfs „Somatoskopija”. Somatoskopijas metode tika izmantota bērnu stājas
un balsta kustību aparāta novērtēšanai. Pētījumā izmantotais somatoskopijas protokols ir
aprobēts BAIC vispārizglītojošās skolas sākumskolas vecuma bērniem (Ventaskrasta, Grinberga,
2008). Pēc izveidotās 4 ballu sistēmas pārbaudes kartē aizpildītas attiecīgais stājas un balsta
kustību aparāta izvērtējums Summējot balles, tika noteikta bērna stājas un balsta kustību aparāta
traucējumu pakāpe. Lai izvērtētu sākumskolas skolēna balsta kustību aparātu un stāju, tika
izveidots somatoskopijas protokols un izstrādāti vērtēšanas kritēriji.
2.2.4. paragrāfs „Pedagoģiskais eksperiments”. Pedagoģiskais eksperiments ir iepriekš
plānota un sagatavota pētnieka līdzdalība pedagoģiskā procesā, apzināti mainot neatkarīgo
faktoru vērtības (metodes, līdzekļus, slodzes lielumu u.t.t.), lai sasniegtu vēlamo rezultātu
(Dravnieks J. 1997). Pedagoģiskais eksperiments tika uzsākts 2007. gada pavasarī, tad tika
veikta abu pētāmo grupu apzināšana un pētījuma dalībnieku grupu izveide. Pedagoģiskā
eksperimenta dalībnieki ir vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēni, kuri pirms pedagoģiskā
eksperimenta darbojas BAIC ar diviem un vairāk speciālistiem. Ar visiem pedagoģiskā
eksperimenta dalībnieku vecākiem tika noslēgts sadarbības līgums, ar kura palīdzību bērnu
vecāki gan tiek informēti par pētījuma norisi, gan arī iesaistīti sākumskolas skolēnu
pedagoģiskās korekcijas procesā. Pētījuma dalībnieki pēc nejaušības principa tika sagrupēti divās
pedagoģiskā eksperimenta grupās.
Pētījuma abās grupās tiek pielietotas atšķirīgas PFA formas. 1. grupā tiek piedāvātas
ārstnieciskā vingrošana un 2. grupā - ārstnieciskā vingrošana un pielāgotā peldēšana.
Pedagoģiskajā eksperimentā piedalījās 13 zēni un 11 meitenes, tātad 24 sākumskolas skolēni.
Abās pētāmajās grupās vidējais vecums ir 8 gadi un 3 mēneši. Sākumskolas vecuma posms ir
pirms pubertātes perioda, kad zēni un meitenes pēc fiziskās un garīgās attīstības rādītājiem ir
līdzvērtīgi, tādēļ pētījumā iegūtie dati nav analizēti pēc dzimuma īpatnībām. PFA pedagoģiskās
korekcijas ietekme uz sākumskolas skolēnu UDS/UDHS izpausmēm tiek pamatota ar
pedagoģiskā eksperimenta palīdzību.
2.2.5. paragrāfs „Matemātiskā statistika”. Eksperimentāla pedagoģiska procesa
efektivitāti vērtē, salīdzinot abu grupu starpposma un beigu apsekojuma vidējos rezultātus. Ja to
atšķirības ir statistiski ticamas, tad ir pamats uzskatīt, ka viena no metodēm ir efektīvāka
(Dravnieks, 1997). Matemātiskās statistikas analīzes gaitā ir noteikti Vilkoksona atšķirību
kritēriji un izvērtētas šo kritēriju atšķirības abās pētāmajās grupās. Vilkoksona atšķirību kritērijus
izvērtēja visiem pētījuma dalībniekiem attiecīgi pēc pirmās, otrās un trešās pārbaudes. Tika
noteikta izveidotās un pielietotās jaunās pedagoģiskās korekcijas metodes ietekme uz
UDS/UDHS izpausmēm, analizēti iegūtie rezultāti un, balstoties uz tiem, izdarīti secinājumi un
sniegtas rekomendācijas.
2.3. apakšnodaļā „Pētījuma organizēšana”
2.3.1. paragrāfs „Pētījuma realizācijas posmi”. Pētījums notika no 2004. gada līdz 2011.
gadam. Lai sekmīgi risinātu promocijas darba uzdevumus, pētījuma organizēšanai pavisam tika
izmantoti 8 pētījuma realizācijas posmi (sk.1.tab.).
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1.tabula
Pētījuma realizācijas posmi
Nr.
Pk.
1.

2.

3.

4.

Posms

Pakārtotais
uzdevums
Pētījuma
No
2004.gada metodoloģisseptembri kā
s līdz šim pamatojuma
izveide
brīdim
2005.gada Vērtēšanas un
augusts aptaujas
2006.gada protokolu
jūnijs
izvēle

Saturs

Pētījuma
Rezultāti
dalībnieki
Autore
Ir
izveidots
pētījuma
metodoloģiskais pamatojums par
UDS/UDHS
simptomiem,
etioloģiju, izpausmēm, noteikšanas
metodēm un korekcijas iespējām
Autore
Pamatojoties uz darba teorētiski
metodoloģiskā pamatojuma autoru
atziņām, tika izveidota šī pētījuma
teorētiskā bāze un izraudzīti
atbilstošie vērtēšanas un aptaujas
protokoli UDS/UDHS izpausmju
noteikšanai un izvērtēšanai, kas
atbilst starptautiskajai uzmanības
deficīta
un
hiperaktivitātes
sindroma
novērtēšanas
skalai
„IOWA Conners”
Autore
Ir adaptēti trīs vērtēšanas protokoli,
šo bērnu uzmanības, uztveres spēju
noteikšanai (kustību atmiņa,
proprioreceptīvās sajūtas), un
primāro kustību iemaņu
izvērtēšanai, kā arī pielāgoti divi
aptaujas protokoli - sociālās
saskarsmes pamatiemaņu un
sociālās kompetences izvērtēšanai.
Veicot pētījumu, katram pētījuma
dalībniekam ir sagatavoti deviņi
individuālie apskates protokoli
dažādu parametru izvērtēšanai, kas
tika izmantoti visās trijās
pārbaudēs

Zinātniskās
literatūras
analīze

Tika atrasti
UDS/UDHS
izpausmju
vērtēšana
metodiskie
instrumenti,
tā, ka tos var
izmantot
skolas
atbalsta
personāls
ar
2006.gada Vērtēšanas un Saskaņā
aptaujas
testu
augusts–
adaptācijas
2006.gada protokolu
decembris adaptācija un prasībām tika
pētījuma
adaptēti
darba
pasaules
protokolu
praksē
izveide
izmantotie
vērtēšanas un
aptaujas
protokoli
sociālo spēju,
uzmanības
spēju
un
kustību
iemaņu
izvērtēšanai
2007.gada Vērtēšanas un Pilotpētījums, 67 sākumjanvārisaptaujas
kura laikā tā skolas
2007.gada protokolu
dalībniekiem skolēni
maijs
aprobācija
tika veiktas
divas
pārbaudes
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Ar pilotpētījuma palīdzību tika
pārbaudīts Latvijas kultūrvidē
vērtēšanas un aptaujas protokolu
kopums sākumskolas skolēnu
UDS/UDHS izpausmju noteikšanai
un izvērtēšanai. Ir empīriski
pārbaudīti trīs vērtēšanas protokoli
sākumskolas
skolēnu
kustību
atmiņas, proprioreceptīvo sajūtu un
primāro
kustību
iemaņu

1. tabulas turpinājums

5.

6.

2007.gada
janvāris

Pielāgoto
fiziskā
aktivitāšu
nodarbību
kopumu
izveide
sākumskolas
bērniem ar
UDS/UDHS
izpausmēm
2007.gada UDS/UDHS
maijsizpausmju
2010.gada noteikšana un
maijs
izveidoto ĀV
un
PP
kopumu
pielietošana
sākumskolas
skolēnu
UDS/UDHS
izpausmju
pedagoģiskaj
ā korekcijā

AV un PP Autore
nodarbību
kopumu
izveide
sākumskolas
skolēniem ar
UDS/UDHS
izpausmēm

Pedagoģiskā 24 sākumeksperimenta, skolas
laikā
skolēni
sākumskolas
skolēni
piedalījās ĀV
un
PP
nodarbībās,
un
viņiem
tika veiktas 3
pārbaudes
Eksperimenta
dalībnieku
izvēli veica
skolas
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izvērtēšanai. Tulkoto vērtēšanas un
aptaujas protokolu empīriskā
pārbaude - aprobācija. Jaunā
protokola empīriskās pārbaudes
mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā
tulkotā versija atbilst oriģinālajam
tekstam. Šajā pētījumā vērtēšanas
un aptaujas protokolu aprobācijā
tiek izmantots autores izstrādātais
trešais dizaina variants. Mūsu
pētījuma dalībnieki prot latviešu
valodu,
tāpēc
jāizvēlas
monolingvālo
grupu
dizainu.
Autore uzskata, ka empīriskajā
pētījumā ir nepieciešama adaptētā
protokola aprobācija (Raščevska,
2005).
Visiem
adaptētajiem
vērtēšanas un aptaujas protokoliem
pētījuma gaitā ir izveidoti pielāgotā
vērtēšanas un aptaujas protokola
apraksti un dokumentēti aptaujas
un vērtēšanas kritēriji. Ir pielāgoti
divi aptaujas protokoli - sociālās
saskarsmes
pamatiemaņu
un
sociālās kompetences izvērtēšanai
Lai papildinātu ĀV un PP
kopumus, tika izveidots kustību
rotaļu (KR) kopums. KR kalpo kā
līdzeklis, lai sekmētu izvēlēto PFA
kopumu (ĀV un PP) novitāti
UDS/UDHS
izpausmju
pedagoģiskajā korekcijā

Pirmās
pārbaudes
laikā
ar
jaunizveidoto pētījuma dalībnieku
individuālo protokolu palīdzību
tika
noteiktas
UDS/UDHS
simptomātika, kas ir uzmanības,
uzvedības, uztveres un sociālās
saskarsmes izmaiņas, kas nosaka
sākumskolas skolēnu pamatiemaņu
deficītu, impulsivitāti un sociāli
pedagoģiskās problēmas. Otrās un
trešās pārbaudes laikā tika iegūti
pētījuma dalībnieku dati, kurus
analizējot ir noteikta izveidotās
inovatīvās pedagoģiskās korekcijas
metodikas (ĀV un PP nodarbību)

1. tabulas turpinājums

7.

2009.gada Izveidotās
jūnijspedagoģiskās
2010.gada korekcijas
oktobris
metodikas
inovatīvās
metodikas
pilnveide

8.

2010.gada
novembris
2011.gada
maijs

Noteikt
un
pamatot
izveidotās
pielāgoto
fizisko
aktivitāšu
pedagoģiskās
korekcijas
metodikas
kopuma
ietekmi
uz
UDS/UDHS
izpausmēm
sākumskolas
skolēniem

psihologs,
pēc
vajadzības
sadarbojoties
ar neirologu
Autore
Pēc
pedagoģiskā
eksperimenta
otrās
pārbaudes
jaunais PFA
kopums (ĀV
un PP) tika
rediģēts un
pilnveidots
atbilstoši
izveidotās
pedagoģiskās
korekcijas
galvenajiem
aspektiem

Ir
noteikti Autore
Vilkoksona
atšķirību
kritēriji
un
izvērtētas šo
kritēriju
atšķirības
abās
pētāmajās
grupās. Tika
noteikta
izveidotās un
pielietotās
jaunās
pedagoģiskās
korekcijas
metodes
ietekme uz
UDS/UDHS
izpausmēm
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ietekme uz sākumskolas skolēnu
UDS/UDHS izpausmēm

Pedagoģiskās korekcijas inovatīvie
aspekti, kas ietver sevī ĀV un PP
nodarbību līdzekļu un secīgu
metodisko paņēmienu kopumu, ir:
Sākumskolas skolēna un pedagoga
savstarpēja
sadarbība
PFA
nodarbības organizēšanā; kustību
rotaļu iekļaušana ĀV un PP
nodarbībās; PFA eko-sistēmas
modeļa izmantošana AV un PP
nodarbībās; sākumskolas skolēna
pašvērtējuma noteikšana pēc PP
nodarbības. Peldēšanas iemaņu
apgūšana PP nodarbību laikā
uzlabo
bērna
uzmanību,
pašvērtējumu,
sociālās
pamatiemaņas, stāju un primārās
kustību iemaņas, tātad samazina
UDS/UDHS izpausmes
Otrajā grupā (ĀV un PP) ir
vērojama pozitīva dinamika otrajā
un trešajā pārbaudē visos pētījuma
laikā noteiktajos UDS/UDHS
izpausmju rādītājos. Novērtējot
pedagoģiskās korekcijas ietekmi uz
UDS/UDHS
izpausmēm
sākumskolas
skolēniem,
var
secināt, ka pētījuma dalībniekiem
uzlabojoties uzmanības, uzvedības
un sociālo saskarsmju rādītāji, ir
uzlabojušās
bērnu
sekmes
pamatpriekšmetu (latviešu valoda
un matemātika) apguvē. tātad ir
uzlabojušās
pedagoģiskā
eksperimenta dalībnieku mācīšanās
spējas. Otrajā grupā, kur skolēni
darbojās gan ar ĀV, gan PP ir
salīdzinoši lielāka mācīšanas spēju
uzlabojumu dinamika

2.3.2. paragrāfs „Dokumentēto materiālu izvērtējums”. Ģimenes ārsta padziļinātās
apskates kartes. Apskatot un izvērtējot ģimenes ārsta padziļinātās apskates kartes pedagoģiskā
eksperimenta dalībniekiem, var spriest, ka bērnam Latvijā, atnākot uz vispārizglītojošās skolas
pirmo klasi, veselības stāvokļa apskate nav raksturojama kā padziļināta. Ģimenes ārsta
pirmsskolas apskate kopumā raksturojama tikai kā vispārīgs bērna veselības stāvokļa apraksts.
Skolas atbalsta personāls vispārizglītojošajā skolā var sadarboties ar speciālistiem, kas palīdzētu
skolēniem viņu veiksmīgas attīstības un izglītības procesā ilgtermiņā. Pamatpriekšmetu apguve
skolā (mācīšanās spējas). Lai izvērtētu sākumskolas skolēnu mācību pamatpriekšmetu
(matemātika un latviešu valoda) apguvi un noteiktu tās iespējamo dinamiku, pedagoģiskā
eksperimenta dalībniekiem tika veikts atzīmju izraksts no attiecīgā skolas mācību žurnāla,
uzsākot pētījumu un pētījumam noslēdzoties.
2.3.3. paragrāfs „Vērtēšanas un aptaujas protokoli”. Vērtēšanas un aptaujas protokolu
izvēle un adaptācija. Vērtēšanas protokoli - kustību atmiņas, proprioreceptīvo sajūtu (Gabbard,
2004), primāro kustību iemaņu (Burton, Miller, 1998) un aptaujas - sociālo saskarsmju
pamatiemaņu un sociālās kompetences atbilstības noteikšanai (Walker, Colvin, Ramsey, 1995)
atbilst starptautiskajai UDS/UDHS novērtēšanas skalai „IOWA Conners” (Loney, Milich,
1982.). Izvēlētais vērtēšanas un aptaujas protokolu kopums ir kvalitatīvās pētniecības metode,
kas aprobēta ASV Virdžīnijas Universitātes PFA fakultātes zinātniskajos pētījumos (Block,
2006). Pētījuma laikā šie trīs izvēlētie vērtēšanas protokoli divi aptaujas protokoli tika iztulkoti
un adaptēti Latvijas kultūrvidē vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem (sk.3.att.).
Tulkoto vērtēšanas un aptaujas protokolu empīriskā pārbaude - aprobācija. Jaunā
protokola empīriskās pārbaudes mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā tulkotā versija atbilst
oriģinālajam tekstam. Šajā pētījumā vērtēšanas un aptaujas protokolu aprobācijā tiek izmantots
autores izstrādātais trešais dizaina variants. Mūsu pētījuma dalībnieki prot latviešu valodu, tāpēc
jāizvēlas monolingvālo grupu dizainu. Autore uzskata, ka empīriskajā pētījumā ir nepieciešama
adaptētā protokola aprobācija (Raščevska, 2005). Visiem adaptētajiem vērtēšanas un aptaujas
protokoliem pētījuma gaitā ir izveidoti pielāgotā vērtēšanas un aptaujas protokola apraksti un
dokumentēti aptaujas un vērtēšanas kritēriji.
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3. att. Vērtēšanas un aptaujas protokolu adaptācijas gaitas shēma

2.3.4. paragrāfs „Individuālās dokumentācijas izveide”. Katram šajā promocijas darbā
izmantotajam UDS/UDHS izpausmju vērtēšanas un aptaujas protokolam attiecīgi tika izveidota
pētījuma dalībnieka individuālā dokumentācija. Katrā šādā dokumentā ir īsi aprakstīts
vērtēšanas, aptaujas vai somatoskopijas protokols un tā vērtēšanas kritēriji, kas atspoguļo kādu
no UDS/UDHS izpausmēm. Individuālā pētījuma dalībnieku dokumentācija. Ir izveidota
atbilstoši pētījuma organizēšanas norisei - Aptaujas protokols - Bērna sociālās kompetences
atbilstības izvērtējums, Aptaujas protokols - Sociālās saskarsmes pamatiemaņu izvērtējums,
Psiholoģiski pedagoģiskais tests - Bērna sociālā uzvedība un pašvērtējums, Psiholoģiski
pedagoģiskais tests - Bērnam raksturīgākās uzvedības īpatnību izvērtējums, Psiholoģiski
pedagoģiskais tests - Bērna nevēlamo uzvedības izpausmju izvērtējums, Vērtēšanas protokols Kustību atmiņas izvērtējums, Vērtēšanas protokols - Proprioreceptīvo sajūtu izvērtējums,
Vērtēšanas protokols - Bērna primāro motoro kustību attīstības izvērtējums, Somatoskopijas
protokols - Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums.
2.3.5. paragrāfs „Pilotpētījums”. Pilotpētījums šai promocijas darbā tika pielietots ar
mērķi empīriski pārbaudīt vērtēšanas un aptaujas protokolus vispārizglītojošās skolas
sākumskolas skolēniem. Pilotpētījumā piedalījās 32 meitenes un 35 zēni, kas tika izraudzīti no
vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem pēc nejaušības principa. Tātad pilota pētījuma
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dalībnieki ir 67 sākumskolas skolēni. Bērnu vidējais vecums, pilota pētījumu uzsākot, ir 8 gadi
un 3 mēneši. Pilotpētījuma laikā Rīgas vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem tika
empīriski pārbaudīti Latvijas vidē trīs vērtēšanas protokoli un divi aptaujas protokoli, kas
promocijas darba gaitā tika iekļauti vērtēšanas un aptauju protokolu kopumā, ar kuru palīdzību
tika noteiktas UDS/UDHS izpausmes sākumskolas skolēniem.
2.3.6. paragrāfs „Pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku izvēle”. Pedagoģiskajā
eksperimentā piedalījās Rīgas 84. Vidusskolas sākumskolas skolēni, kuri līdz šim ir darbojušies
šīs vispārizglītojošās skolas Bērnu attīstības un izglītības centrā (BAIC). Pedagoģiskā
eksperimenta dalībnieku izvēli veica skolas psihologs sadarbībā ar BAIC neirologu. Promocijas
darba autore organizē sadarbības līgumu slēgšanu ar pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem.
Tātad, no tiem sākumskolas skolēniem, kuri divas un vairākas reizes nedēļā sadarbojās ar BAIC
speciālistiem, skolas psihologam pēc vajadzība pieaicinot centra neirologu vai citus
atveseļošanas komandas speciālistus, tika izvēlēti pedagoģiskā eksperimenta dalībnieki – 24
sākumskolas skolēni ar iespējamām UDS/UDHS izpausmēm. PFA pedagoģisko korekciju (ĀV
un PP nodarbības) promocijas darba gaitā pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem veic
fizioterapeits.
Trešā nodaļa „UDS/UDHS izpausmju noteikšana un Pielāgotās fiziskās aktivitātes
pedagoģiskajā korekcijā sākumskolas skolēniem” atspoguļo pilota pētījuma un pedagoģiskā
eksperimenta realizēšanas gaitā iegūtos rezultātus un to analīzi.
3.1. apakšnodaļā „Vērtēšanas un aptaujas protokoli UDS/UDHS izpausmju
noteikšanai sākumskolas skolēniem”.
Lai ar adaptēto vērtēšanas un aptaujas protokolu palīdzību varētu noteikt UDS/UDHS
izpausmes, tika veikts pilotpētījums, kura uzdevums izveidotos vērtēšanas un aptaujas
protokolus empīriski pārbaudīt (aprobēt) Latvijas vidē sākumskolas skolēniem. Pilotpētījumā
piedalījās 67 vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēni. Pārbaudes laikā ar adaptēto
vērtēšanas un aptaujas protokolu palīdzību vispārizglītojošās skolas sākumskolas skolēniem tika
apzinātas iespējamās UDS/UDHS izpausmes – socializēšanās spējas (skolēnu sociālās
saskarsmes pamatiemaņas un sociālās kompetences atbilstība), uzmanības spējas (kustību atmiņa
un proprioreceptīvās sajūtas) un bērna fiziskās spējas (primārās kustību iemaņas).
Pirmajā pilotpētījuma pārbaudē notika pirmreizējā vērtēšanas un aptaujas protokolu
empīriskā pārbaude, kad tika aizpildīti pilotpētījuma dalībnieku vērtēšanas protokolus, kuros tika
noteikta sākumskolas skolēnu kustību atmiņa un proprioreceptīvās sajūtas, kas raksturo bērna
uzmanību fizisko aktivitāšu nodarbību laikā, kā arī viņu primārās motorās spējas. Otreizējā
pilotpētījuma pārbaudē notika atkārtota vērtēšanas un aptaujas protokolu empīriskā pārbaude,
kas savukārt tālāk nodrošināja kvalitatīvu vērtēšanas protokolu norādījumu izpildi. Tāpēc
pilotpētījumā ir veiktas divas pārbaudes. Šajā pētījuma daļā piedalījās darba autore sertificēta
fizioterapeite Luize Ventaskrasta un skolas psiholoģe Ina Intaite. Promocijas darba neatkarīgie
eksperti bija sertificēta fizioterapeite Vita Lakša un Kristīne Kaņepe.
3.1.1. paragrāfs „Pilotpētījums vērtēšanas protokolu empīriskajai pārbaudei”.
Pilotpētījuma ietvaros tika veikta trīs Latvijas videi adaptētu vērtēšanas protokolu empīriskā
pārbaude, kas šajā nodaļā atspoguļota dokumentētajos vērtēšanas protokolos.
3.1.2. paragrāfs „Pilotpētījums aptaujas protokolu empīriskajai pārbaudei”. Pilota
pētījuma ietvaros tika veikta divas Latvijas kultūrvidei adaptētu aptaujas protokolu empīriskā
pārbaude, kas darba pielikumā atspoguļota dokumentētajos aptaujas protokolos. Zinātniskajā
pētījumā ir nepieciešama pielāgoto vērtēšanas un aptaujas protokolu empīriskā pārbaude kādā
citā pētījuma grupā – pilotpētījumā (Raščevska, 2005).
Pētījuma laikā ir veikta vērtēšanas un aptaujas protokolu adaptācija un aprobācija Vērtēšanas protokols – Kustību atmiņas izvērtējums: Kinetic Forms of Perceptual Abilities –
Motor Memory (Gabbard, 2004), Vērtēšanas protokols - Proprioreceptīvo sajūtu izvērtējums:
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Forms of Visual Motor Perception abilities – Proprioreceptive Feelings (Gabbard, 2004),
Vērtēšanas protokols - Primāro motoro kustību izvērtējums: Development of the child’s
fundamental motor skills – development of primary motor skills (Burton, Miller, 1998), Aptaujas
protokols - Sociālās kompetences atbilstības izvērtējums: Development of Social Competence in
a Child (Wolker, Mac‘Conely, 1998), Aptaujas protokols - Sociālās saskarsmes pamatiemaņu
izvērtējums: Assessment of Fundamental Social Communication Skills (Wolkera, Kolvin,
Ramsey, 1995).
3.2. apakšnodaļā „UDS/UDHS izpausmes sākumskolas skolēniem”
Pirmajā pārbaudē sākumskolas skolēniem tika noteiktas un izvērtētas UDS/UDHS
izpausmes: Sociālā uzvedība un pašvērtējums. Tātad pirmajā grupā sociālās uzvedības un
pašvērtējuma rādītāji ir 1,06 ± 0,10 balles un otrajā grupā – 1.11 ± 0,10 balles (sk.4.att.).
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4. att. UDS/UDHS izpausmju vērtējums ballēs pirmajā pārbaudē
(norma 0 balles)
Nevēlamās uzvedības izpausmes vērtējums pirmajā grupā 1,50 ± 0,12 balles. Otrajā grupā
pētījuma dalībnieku nevēlamo uzvedības izpausmju rādītāji ir 1,33 ± 0,07 balles (sk.4.att.).
Raksturīgāko uzvedības īpatnību izvērtējums pirmajā grupā ir 1,2 ± 0,04 balles un otrajā grupā
1,13 ± 0,06 balles (sk.4.att.). Balsta kustību aparāta izvērtējums. Pēc pirmās pārbaudes pētījuma
dalībniekiem stājas un balsta kustību aparāta izvērtējuma rādītāji pirmajā grupā ir 0,76 ± 0,04
balles, bet otrajā grupā - 0,51 ± 0,06 balles (sk.4.att.). Sociālās kompetences atbilstības rādītāji
pirmajā grupā ir 1,28 ± 0,09 balles un otrajā pētījuma dalībnieku grupā 1,57 ± 0, 10 balles
(sk.4.att.).
Sociālās saskarsmes pamatiemaņu rādītāji pirmajā pētījuma dalībnieku grupā ir 1,38 ±
0,15 balles un otrajā grupā sociālās saskarsmes pamatiemaņu rādītāji ir 1,72 ± 0,20 balles
(sk.5.att.). Kustību atmiņas izvērtējums ballēs 1,46 ± 0,07 balles un 1,58 ± 0,10 balles attiecīgi
pirmajā un otrajā pedagoģiskā eksperimenta grupā (sk.5.att.). Proprioreceptīvo sajūtu
izvērtējums ir 1,49 ± 0,12 balles pirmajā grupā un 1,63 ± 0,07 balles otrajā pētījuma dalībnieku
grupā (sk.5.att.). Primāro kustību iemaņu rādītāji pētījuma dalībniekiem un pirmajā grupā ir 1,75
± 0,12 balles un otrajā grupā 1,73 ± 0,09 balles (sk.5.att.)
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5.att. UDS/UDHS izpausmju vērtējums ballēs pirmajā pārbaudē
(norma 3 balles)
Sociālo saskarsmju pamatiemaņas un sociālās kompetences atbilstība pēc pirmās
pārbaudes visiem pētījuma dalībniekiem ir ar atkāpi no normatīvajiem rādītājiem. Arī kustību
atmiņa un proprioreceptīvo sajūtas, kas raksturo bērnu uzmanības attīstību, ko sākumskolas
skolēni demonstrē fizisko aktivitāšu nodarbību laikā, neatbilst normai. Pēc pirmās pārbaudes
visiem pētījuma dalībniekiem stājas un balsta kustību aparāta izvērtējums, kā arī primāro kustību
iemaņu rādītāji, neatbilst normai.
Salīdzinot pētījuma dalībnieku UDS/UDHS simptomu vidējo rādītāju izvērtējumu
pirmajā un otrajā grupā, redzams, ka variācijas koeficents un izkliede starp abām grupām ir
neliela un atšķirība starp abām grupām ir statistiski ticama. Variācijas koeficents nepārsniedz
10%, un tādējādi abas grupas tālākā pētījuma gaitā ir salīdzināmas.
3.3. apakšnodaļā „PFA nodarbību kopumi sākumskolas skolēniem UDS/UDHS
izpausmju pedagoģiskajā korekcijā”
Pētījumā izvēlētās pielāgotās fiziskās aktivitātes ir balstītas uz promocijas darba autores
15 gadu praktiskās pieredzes bāzes kustību terapijā un šajā darbā analizēto autoru piedāvātajām
korekcijas iespējām sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm. Pedagoģiskā
eksperimenta laikā tika pielietota ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas metožu
kopums, lai pētījuma gaitā kompleksi izveidotu inovatīvu pedagoģisku korekcijas metodiku
sākumskolas skolēniem ar UDS/UDHS izpausmēm.
3.3.1. paragrāfs „Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības kopums”..
Ir izveidots ārstnieciskās vingrošanas nodarbības kopums sākumskolas skolēniem ar
UDS/UDHS izpausmēm. Katrs vingrojums ĀV izvēlēts tā, lai pēc iespējas labāk koriģētu
sākumskolas skolēna galvenās UDS/UDHS izpausmes (uzmanības, pašvērtējuma un veiksmīgas
socializēšanās problēmas), kā arī mazinātu UDS/UDHS pavadošos simptomus (primāro kustību
pamatiemaņu, stājas un balsta kustību aparāta traucējumus). Inovatīvie aspekti ĀV nodarbību
metodikā veicina - pedagoga un bērna sadarbības iespējas, atgriezeniskās saites veidošanos starp
skolotāju un skolēnu sākumskolas skolēnu pašvērtējuma sekmēšanu. Inovatīvajā ĀV nodarbību
metodikā tiek pielietots arī PFA eko-sistēmas modelis, kurā savstarpēji mijiedarbojas un viens
otru papildina sekojošie faktori: Uzdevums (šajā pētījumā ĀV nodarbība), Vide (šajā pētījumā
ĀV zāle), Indivīds (šajā pētījumā 4 sākumskolas skolēni, kuri piedalās ĀV nodarbībā).
3.3.2. paragrāfs „Pielāgotās peldēšanas nodarbības kopums”.
Ir izveidots pielāgotās peldēšanas nodarbību kopums sākumskolas skolēniem ar
UDS/UDHS izpausmēm. Katrs PP vingrinājums izraudzīts tā, lai pēc iespējas sekmīgāk
mazinātu sākumskolas skolēna galvenās UDS/UDHS izpausmes (uzmanības, pašvērtējuma un
veiksmīgas socializēšanās problēmas), kā arī koriģētu UDS/UDHS pavadošos simptomus
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(primāro kustību pamatiemaņu, stājas un balsta kustību aparāta traucējumus).
PP nodarbības kopumā ir paredzēta iespējamā skolēnu līdzdarbošanās nodarbības
organizēšanā (skolēnu izvēlēto vingrinājumu demonstrējums). Šie inovatīvie aspekti ĀV
nodarbību metodikā veicina pedagoga un bērna sadarbības iespējas, atgriezeniskās saites
veidošanos starp skolotāju un skolēnu, sākumskolas skolēnu pašvērtējuma sekmēšanu.
Inovatīvajā PP nodarbību metodikā tiek pielietots arī PFA eko-sistēmas modelis, kurā
savstarpēji mijiedarbojas un viens otru papildina sekojošie faktori: Uzdevums (šajā pētījumā PP
nodarbība), Vide (šajā pētījumā baseins, kurā notiek PP nodarbība), Indivīds (šajā pētījumā 5-10
sākumskolas skolēni, kuri piedalās PP nodarbībā).
3.3.3. paragrāfs „Kustību rotaļu kopums”. Izveidotais kustību rotaļu (KR) kopums kustību rotaļu uzdevumi, rotaļu apraksts un nodarbības vēlamā daļa, kurā būtu iekļaujama
konkrēto kustību rotaļa, šajā pētījumā kalpo kā līdzeklis, lai iespējami labāk nodrošinātu izvēlēto
pielāgoto fizisko aktivitāšu (ĀP un PP nodarbības) komplekso iedarbību un tādējādi arī sekmīgu
UDS/UDHS izpausmju pedagoģisko korekciju sākumskolas skolēniem.
3.4. apakšnodaļā „Pedagoģiskās korekcijas metodikas kopuma ietekme uz
UDS/UDHS izpausmēm sākumskolas skolēniem”
Pielietojot inovatīvo pedagoģiskās korekcijas metodiku (ĀV un PP nodarbību kopumu),
salīdzinot visus trīs pārbaudes rezultātu dinamiku, abās pētījuma dalībnieku grupās ir statistiski
ticami mazinājušās sekojošās sākumskolas skolēniem noteiktās UDS/UDHS izpausmes:

6.att. Pirmās grupas UDS/UDHS izpausmju vērtējums ballēs pirmajā,
otrajā un trešajā pārbaudē (norma 3 balles)
Raksturīgāko uzvedības īpatnību izvērtējums. Otrajā pārbaudē pētījuma dalībnieku
raksturīgāko uzvedības īpatnību izvērtējums pirmajā grupā ir 0,96 ± 0,05 balles un otrajā grupā
0,89 ± 0,05 balles (sk.6.,7.att.). Trešajā pārbaudē raksturīgāko uzvedības īpatnību izvērtējums
pētījuma dalībniekiem pirmajā grupā – 0,77 ± 0,04 balles un otrajā - 0,73 ± 0,04 balles.
Raksturīgāko uzvedības īpatnību izvērtējums 1. grupas skolēniem samazinājušās par 22% un 2.
grupā par 25%.
Sociālā uzvedība un pašvērtējums. Otrajā pārbaudē vidējais bērnu sociālās uzvedības un
pašvērtējuma novērtējums 0,72 ± 0,05 balles un 0,79 ± 0,04 balles attiecīgi pirmajā un otrajā
grupā. Trešajā pārbaudē bērnu sociālās uzvedības un pašvērtējuma novērtējums 1. grupā ir 0,63
± 0,04 balles un 2. grupā 0,65 ± 0,05 balles (sk. 6., 7.att.). Pēc trešās pārbaudes bērnu sociālā
uzvedība un pašvērtējums 1. grupā bija uzlabojies par 21% un 2. grupā par 22%.
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7.att. Otrās grupas UDS/UDHS izpausmju vērtējums ballēs pirmajā,
otrajā un trešajā pārbaudē (norma 0 balles)
Sociālās saskarsmes pamatiemaņu izvērtējums. Otrajā pārbaudē sociālās saskarsmes
pamatiemaņu izvērtējums pētījuma dalībniekiem ir 1,64 ± 0,12 balles pirmajā grupā un otrajā
grupā – 1,97 ± 0,19 balles. Trešajā pārbaudē sociālās saskarsmes pamatiemaņu izvērtējums
pētījuma dalībniekiem pirmajā grupā ir 1,85 ± 0,12 balles un otrajā grupā – 2,18 ± 0,17 balles
(sk.8.,9.att.). Pēc trešās pārbaudes sociālās saskarsmes pamatiemaņas 1. grupas skolēniem bija
uzlabojušās par 19% un 2.grupā par 22%. Sociālās kompetences atbilstība. Otrajā pārbaudē
sociālās kompetences atbilstības izvērtējums pētījuma dalībniekiem pirmajā grupā ir 1,61 ± 0,09
balles un otrajā grupā ir 2,00 ar ± 0,10 balles. Trešajā pārbaudē sociālās kompetences atbilstības
izvērtējums 1.grupā ir 1,76 ± 0,07 balles un otrajā grupā – 2,15 ± 0,10 balles (sk.8.,9.att.). Pēc
trešās pārbaudes sociālās kompetences atbilstība 1.grupā bija uzlabojusies par 17%. un 2.grupā
par 21%.
Kustību atmiņas izvērtējums. Otrajā pārbaudē kustību atmiņas spēju izvērtējums pētījuma
dalībniekiem pirmajā grupā ir 2,00 ± 0,10 balles un otrajā grupā 2,10 ± 0,08 balles. Trešajā
pārbaudē izvērtējums pētījuma dalībnieku kustību atmiņas spēju rādītājos pirmajā grupā ir 2,33 ±
0,07 balles un 2. grupā 2,42 ± 0,08 balles (sk.8.,9.att.). Pēc trešās pārbaudes pētījuma dalībnieku
kustību atmiņas kopējie uzlabojumi 1. grupā vērojami par 20% un 2. grupā par 18%.
Primāro kustību iemaņu izvērtējums. Otrajā pārbaudē primāro kustību iemaņu
izvērtējums pētījuma dalībniekiem pirmajā grupā ir 2,05 ± 0,10 balles un otrajā grupā 2,25 ±
0,08 balles. Trešajā pārbaudē izvērtējums pētījuma dalībniekiem primāro kustību iemaņu
rādītājos pirmajā grupā ir 2,37 ± 0,08 balles un 2. grupā 2,57 ± 0,08 balles (sk.8.,9.att.). Pēc
trešās pārbaudes pētījuma dalībniekiem primāro kustību iemaņu procentuālais uzlabojumi 1.
grupā ir par 24%, bet 2. grupā par 20%.
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8.att. Pirmās grupas UDS/UDHS izpausmju vērtējums ballēs pirmajā,
otrajā un trešajā pārbaudē (norma 3 balles)

9.att. Pirmās grupas UDS/UDHS izpausmju vērtējums ballēs pirmajā,
otrajā un trešajā pārbaudē (norma 3 balles)

Ar Vilkoksona kritēriju, salīdzinot UDS/UDHS noteiktās izpausmes - Raksturīgāko
uzvedības īpatnību, Sociālās uzvedības un pašvērtējuma, Sociālās saskarsmes pamatiemaņu,
Sociālās kompetences atbilstības, Kustību atmiņas un Primāro kustību iemaņu izvērtējuma
rādītājus starp pirmo un otro pārbaudi, abās pētījuma dalībnieku grupās iegūto rezultātu
atšķirības ir ticamas, ar ticamību 0,05. Tātad šo UDS/UDHS izpausmju izvērtējuma dinamika,
kas pētījuma dalībniekiem abās grupās ir vērojama pēc otrās un trešās pārbaudes, ir būtiska. Ar
Vilkoksona kritēriju, salīdzinot pētījuma dalībnieku pirmo un otro, otro un trešo, kā arī pirmo un
trešo pārbaužu laikā noteiktās UDS/UDHS izpausmes, abās pētījuma grupās šo rezultātu
atšķirības ir ticamas, ar ticamību 0,05 (sk. 8., 9.att.).
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Ir analizētas atšķirības UDS/UDHS izpausmju dinamikā pedagoģiskā eksperimenta
dalībnieku 1. un 2.grupai trešajā pārbaudē (sk.10., 11.att.).

10. att. 1. un 2.grupas UDS/UDHS izpausmju dinamika ballēs
trešajā pārbaudē (norma 0 balles)
Sociālās uzvedības un pašvērtējuma dinamika trešajā pārbaudē pedagoģiskā
eksperimenta dalībniekiem 1.grupā ir 0,43 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,46 ± 0,07 balles. Nevēlamo
uzvedības izpausmju izvērtējuma dinamika pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem 1.grupā ir
0,51 ± 0,06 balles un 2.grupā attiecīgi 0,45 ± 0,07 balles. Raksturīgāko uzvedības īpatnību
dinamika pētījuma dalībniekiem 1.grupā ir 0,41 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,39 ± 0,07 balles.
Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējuma dinamika pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem
1.grupā ir 0,32 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,26 ± 0,07 balles (sk.10.att.).
UDS/UDHS izpausmju pozitīvais dinamikas pieaugums trešajā pārbaudē, kur sindroma
simptomātikas noteikšanas protokolos normatīvie rādītāji atbilst 0 ballēm, vidēji ir lielāks
2.grupas pētījuma dalībniekiem, kuri pedagoģiskā eksperimenta laikā nodarbojas ar ārstniecisko
vingrošanu un pielāgoto peldēšanu (sk.10.att.).

11.att. 1. un 2.grupas UDS/UDHS izpausmju dinamika ballēs
trešajā pārbaudē (norma 3 balles)
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Sociālās saskarsmes pamatiemaņu dinamika trešajā pārbaudē pedagoģiskā eksperimenta
dalībniekiem 1.grupā ir 0,47 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,46 ±0,07 balles. Sociālās kompetences
atbilstības izvērtējuma dinamika pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem 1.grupā ir 0,48 ± 0,06
balles un 2.grupā 0,57 ± 0,07 balles. Kustību atmiņas izvērtējuma dinamika pētījuma
dalībniekiem 1.grupā ir 0,88 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,83 ± 0, 07 balles. Primāro kustību
iemaņu dinamika pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem 1.grupā ir 0,62 ± 0,06 balles un
2.grupā 0,83 ± 0,07 balles (sk.11.att.).
UDS/UDHS izpausmju pozitīvās dinamikas pieaugums, kur sindroma simptomātikas
noteikšanas protokolos normatīvie rādītāji atbilst 3 ballēm, trešajā pārbaudē vidēji ir lielāks
2.grupas pētījuma dalībniekiem, kuri pedagoģiskā eksperimenta laikā nodarbojas ar ārstniecisko
vingrošanu un pielāgoto peldēšanu (sk.11.att.). Ar Vilkoksona kritēriju salīdzinot abu grupu
UDS/UDHS simptomu izvērtējumu ballēs trešajā pārbaudē, iegūtie rezultāti liecina, ka
UDS/UDHS izpausmju pozitīvās dinamikas pieaugums 2.grupā ir ticams ar ticamību 0,05 un
ticamības līmenis ir P = 0,95.
Mācīšanās spēju izvērtējums. Uzsākot pētījumu (1.pārbaudē), vidējais pamatpriekšmetu
(matemātika un latviešu valoda) ballu izvērtējums 1.grupā matemātikā bija 6,58 balles un
2.grupā 5,83 balles, latviešu valodā attiecīgi 6,75 un 6,17 balles. Pētījumam noslēdzoties
(3.pārbaudē), pētāmo dalībnieku vidējais pamatpriekšmetu izvērtējums 1.grupā matemātikā ir
7,17 balles un 2.grupā 6,67 balles, bet latviešu valodā attiecīgi 7,33 un 6,75 balles (sk.12.att.).
Mācību spēju izvērtējuma dinamika matemātikā 1.grupā pētījuma dalībniekiem ir 0,59
balles un latviešu valodā ir 0,58 balles. Trešajā pārbaudē 2.prupas pētījuma dalībnieku vidējā
mācību spēju dinamika matemātikā ir 0,84 balles un latviešu valodā ir 0,58 balles. 1.grupā
mācīšanās spēju izvērtējums pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem uzlabojies vidēji par 0,58 ±
0,05 ballēm un 2.grupā par 0,71 ± 0,01 balli.

12.att. Pirmās un otrās grupas Mācīšanās spēju vērtējums ballēs
pētījuma 1.un 3.pārbaudē
Tātad novērtējot jauno pedagoģiskās korekcijas ietekmi uz UDS/UDHS izpausmēm
Latvijas sākumskolas skolēniem, jāsecina, bērniem, uzlabojoties uzmanības, uzvedības un
sociālo saskarsmju rādītājiem, un ir uzlabojušās arī viņu sekmes pamatpriekšmetu apguvē, tātad
ir uzlabojušās pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku mācīšanās spējas. Otrajā grupā, kur skolēni
darbojās gan ar ĀV, gan PP nodarbībām, ir labāka mācīšanas spēju uzlabojumu dinamika.
Pētījuma laikā izveidotā kompleksā PFA pedagoģiskā korekcijas metodika sākumskolas
bērniem, kuriem tika konstatētas UDS/UDHS izpausmes, ir būtiska. Pētījuma laikā izveidotā un
pētījuma dalībniekiem pielietotā pedagoģiskā korekcija (ārstnieciskā vingrošana un pielāgotā
peldēšana) būtiski samazina UDS/UDHS izpausmes sākumskolas skolēniem. UDS/UDHS
izpausmju pedagoģiskās noteikšanas un korekcijas metodiku var pielietot sporta pedagogu, PFA
speciālistu un fizioterapeitu praksē ar sākumskolas vecuma bērniem.
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SECINĀJUMI
1.
Pētījuma rezultātā ir izveidots adaptēts un Latvijas kultūrvidē empīriski
pārbaudīts vērtēšanas un aptaujas protokolu kopums sākumskolas skolēnu uzmanības deficīta un
uzmanības deficīta ar hiperaktivitāti sindroma (UDS/UDHS) izpausmju kvalitatīvai noteikšanai
atbilstoši starptautiskajiem UDS/UDHS vērtēšanas kritērijiem. Latvijas kultūrvidē ir pielāgoti
trīs vērtēšanas protokoli sākumskolas skolēnu uzmanības, uztveres spēju, primāro kustību
iemaņu izvērtēšanai un divi aptaujas protokoli sociālo saskarsmju pamatiemaņu un sociālās
kompetences noteikšanai.
2.
Pedagoģiskā eksperimenta pirmajā pārbaudē ir noteiktas pētījuma dalībnieku
sociālo saskarsmju pamatiemaņas (1.grupā ir 1,38 ± 0,15 balles; 2.grupā 1,72 ± 0,20 balles) un
sociālās kompetences atbilstība (1.grupā 1,28 ± 0,09 balles un 2.grupā 1,57 ± 0,10 balles) ir ar
būtisku atkāpi no normatīvajiem rādītājiem, arī kustību atmiņa (1.grupā 1,46 ± 0,07 balles;
2.grupā 1,58 ± 0,10 balles) un proprioreceptīvās sajūtas (1.grupā 1,49 ± 0,12 balles un 2.grupā
1,63 ± 0,07 balles), kas raksturo bērnu uzmanības attīstības neatbilstību normatīvajiem
rādītājiem. Pirmajā pārbaudē visiem pētījuma dalībniekiem stājas un balsta kustību aparāta
izvērtējums (1.grupā 0,76 ± 0,04 balles; 2.grupā 0,51 ± 0,06 balles), kā arī un primāro kustību
iemaņu vērtējums (1.grupā 1,75 balles ± 0,12 un 2.grupā 1,73 ± 0,09 balles) neatbilst
normatīvajiem rādītājiem.
Tādējādi iegūtie rezultāti liecina, ka visiem pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem ir
noteiktas UDS/UDHS izpausmes, kā uzmanības, uzvedības, uztveres un sociālās saskarsmes
izmaiņas, kas nosaka bērnu pamatiemaņu deficītu, impulsivitāti, rada sociāli pedagoģiskās
problēmas, kā arī primāro motoro kustību, stājas un balsta kustību aparāta traucējumus.
3.
Pētījuma rezultātā ir izveidota inovatīva pedagoģiskās korekcijas metodika, kur
UDS/UDHS izpausmju samazināšanai sākumskolas skolēniem kompleksi tiek pielietots
pielāgoto fizisko aktivitāšu metožu un līdzekļu kopums – ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās
peldēšanas nodarbības. Izveidotās pedagoģiskās korekcijas metodikas galvenie inovatīvie
aspekti, kas ietver secīgi saskaņotu ārstnieciskās vingrošanas un pielāgotās peldēšanas nodarbību
līdzekļu un metodisko paņēmienu kopumu ir :
•
sākumskolas skolēna un pedagoga savstarpēja sadarbība pielāgoto fizisko
aktivitāšu nodarbību organizēšanā, kā arī kustību rotaļu iekļaušana ārstnieciskās vingrošanas un
pielāgotās peldēšanas nodarbībās un vērtēšanas protokolu dokumentēšanā;
•
pielāgoto fizisko aktivitāšu eko-sistēmas modeļa izmantošana ārstnieciskās
vingrošanas un pielāgotās peldēšanas nodarbībās, ko veido indivīds, vide un uzdevums (skolēns,
atbilstošā vide, pielāgotā fiziskā aktivitāte);
•
sākumskolas skolēna pašvērtējuma noteikšana pēc katras pielāgotās peldēšanas
nodarbības;
•
krāsu simbolu izmantošana ārstnieciskās vingrošanas nodarbības satura izklāstā
nodarbības ievaddaļā.
Krāsaina sīkā inventāra izmantošana nodarbības ievaddaļā mobilizē hiperaktīvos bērnus
darbam un mazina neziņu par nodarbības turpmāko gaitu, kas var būt par iemeslu sākumskolas
skolēnu uzvedības traucējumiem pielāgoto fizisko aktivitāšu laikā.
4.
Pedagoģiskā eksperimenta trešajā pārbaudē abās pētījuma dalībnieku grupās ir
noteiktas sociālo saskarsmju pamatiemaņas (1.grupā 1,85 ± 0,12 balles un 2.grupā 2,18 ± 0,17
balles). Sociālās saskarsmes pamatiemaņas 1.grupas skolēniem bija uzlabojušās par 19% un
2.grupā par 22%. Ir noteikta sociālās kompetences atbilstība (1.grupā ir 1,76 ± 0,07 balles un
2.grupā 2,15 ± 0,10 balles). Sociālās kompetences atbilstība 1.grupā bija uzlabojusies par 17%.
un 2.grupā par 21%. Ir noteikta sociālā uzvedība un pašvērtējums (1.grupā ir 0,63 ± 0,04 balles
un 2.grupā 0,65 ± 0,05 balles). Bērnu sociālā uzvedība un pašvērtējums 1.grupā bija uzlabojies
par 21% un 2. grupā par 22%. Noteikts raksturīgāko uzvedības īpatnību izvērtējums (1.grupā
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0,77 ± 0, 04 balles un 2.grupā 0,73 ± 0,04 balles). Raksturīgāko uzvedības īpatnību izvērtējums
1. grupas skolēniem samazinājušās par 22% un 2.grupā par 25%. Tika noteikta sākumskolas
skolēnu kustību atmiņa (1.grupā ir 2,33 ± 0,07 balles un 2. grupā 2,42 ± 0,08 balles). Pētījuma
dalībnieku kustību atmiņas uzlabojumi 1.grupā noteikti par 20% un 2. grupā par 18%. Ir
noteiktas sākumskolas skolēnu primārās kustību iemaņas (1.grupā 2,37 ± 0,08 balles un 2.grupā
2,57 ± 0,08 balles). Sākumskolas skolēniem primārās kustību iemaņas 1.grupā ir uzlabojušās par
24%, bet 2. grupā par 20%.
Divu gadu laikā, kad notika pedagoģiskā eksperiments, pielietojot pedagoģiskās
korekcijas metodiku abās pētījuma dalībnieku grupās trešajā pārbaudē ir noteikta statistiski
ticama rezultātu dinamika sākumskolas skolēnu uzvedības īpatnību, sociālās saskarsmes
pamatiemaņu, sociālās kompetences atbilstības, kustību atmiņas, sociālās uzvedības un
pašvērtējuma, kā arī primāro kustību iemaņu izvērtējumā, kas raksturo UDS/UDHS izpausmes.
Pētījuma laikā ir noteikta UDS/UDHS izpausmju dinamika, kas pētījuma dalībniekiem trešajā
pārbaudē abās grupās, ir ticama, šo rezultātu atšķirības ir būtiskas, ar ticamību 0,05 un ticamības
līmenis ir P = 0,95.
4.1.
Pētījuma gaitā ir noteiktas atšķirības UDS/UDHS izpausmju dinamikā trešajā
pārbaudē pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku 1. un 2.grupā. Sociālās uzvedības un
pašvērtējuma dinamika 1.grupā ir 0,43 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,46 ± 0,07 balles. Nevēlamo
uzvedības izpausmju izvērtējuma dinamika 1.grupā ir 0,51 ± 0,06 balles un 2.grupā attiecīgi 0,45
± 0,07 balles. Raksturīgāko uzvedības īpatnību dinamika 1.grupā ir 0,41 ± 0,06 balles un 2.grupā
0,39 ± 0,07 balles. Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējuma dinamika 1.grupā ir 0,32 ± 0,06
balles un 2.grupā 0,26 ± 0,07 balles. Pētījuma rezultāti liecina, ka vidējie rādītāji, kas raksturo
UDS/UDHS izpausmes ir samazinājušās abās pētījuma grupās.
Pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem noteiktajā UDS/UDHS izpausmju dinamikā
(rezultātu starpība starp pirmo un trešo pārbaudi) rezultāti liecina, ka 2.grupas pētījuma
dalībniekiem trešajā pārbaudē būtiski ir uzlabojušās uzvedības izpausmes, stājas un balsta
kustību aparāta izvērtējums, kā arī sociālās kompetences atbilstība, proprioreceptīvās sajūtas un
primārās kustību iemaņas.
Būtisks pozitīvs pētījuma rezultātu uzvedības izpausmju, stājas un balsta kustību aparāta
izvērtējuma, kā arī sociālās kompetences atbilstības, proprioreceptīvo sajūtu un primāro kustību
iemaņu vērtējuma dinamikas pieaugums (pēc Vilkoksona kritērija) trešajā pārbaudē ir noteikts
2.grupā ar ticamību 0,05 un ticamības līmenis ir P = 0,95. Tādējādi var secināt, ka pētījuma
2.grupas dalībniekiem, kuriem pedagoģiskā eksperimenta laikā tika pielietota izveidotā
pedagoģiskās korekcijas metodika, kas sevī ietver saskaņotu ārstnieciskās vingrošanas un
pielāgotās peldēšanas nodarbību līdzekļu un metodisko paņēmienu kopumu, noteiktās
UDS/UDHS izpausmes ir būtiski samazinājušās.
Pētījuma gaitā ir noteiktas atšķirības UDS/UDHS izpausmju dinamikā trešajā pārbaudē
starp pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku 1. un 2.grupu. Sociālās uzvedības un pašvērtējuma
dinamika 1.grupā ir 0,43 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,46 ± 0,07 balles. Nevēlamo uzvedības
izpausmju izvērtējuma dinamika 1.grupā ir 0,51 ± 0,06 balles un 2.grupā attiecīgi 0,45 ± 0,07
balles. Raksturīgāko uzvedības īpatnību dinamika 1.grupā ir 0,41 ± 0,06 balles un 2.grupā 0,39 ±
0,07 balles. Stājas un balsta kustību aparāta izvērtējuma dinamika 1.grupā ir 0,32 ± 0,06 balles
un 2.grupā 0,26 ± 0,07 balles.
Pētījuma rezultāti liecina, ka UDS/UDHS izpausmes ir samazinājušās abās pētījuma
grupās. Būtisks pozitīvs pētījuma rezultātu dinamikas pieaugums trešajā pārbaudē ir noteikts
2.grupā ar ticamību 0,05 un ticamības līmenis ir P = 0,95. Tādējādi var secināt, ka pētījuma
2.grupas dalībniekiem, kuriem pedagoģiskā eksperimenta laikā tika pielietota izveidotā
pedagoģiskās korekcijas metodika, kas sevī ietver saskaņotu ārstnieciskās vingrošanas un
pielāgotās peldēšanas nodarbību līdzekļu un metodisko paņēmienu kopumu, noteiktās
UDS/UDHS izpausmes ir būtiski samazinājušās.
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4.2. Uzsākot pētījumu vidējais pamatpriekšmetu (matemātika un latviešu valoda) ballu
izvērtējums 1.grupā matemātikā bija 6,58 balles un 2.grupā 5,83 balles, latviešu valodā attiecīgi
6,75 un 6,17 balles. Pēc diviem gadiem - pētījumam noslēdzoties pedagoģiskā eksperimenta
dalībnieku vidējais pamatpriekšmetu izvērtējums 1.grupā matemātikā ir 7,17 balles un 2.grupā
6,67 balles, bet latviešu valodā attiecīgi 7,33 un 6,75 balles. Mācību spēju izvērtējuma dinamika
matemātikā 1.grupā pētījuma dalībniekiem ir 0,59 balles un latviešu valodā ir 0,58 balles.
Trešajā pārbaudē 2.prupas pētījuma dalībnieku vidējā mācību spēju dinamika matemātikā ir 0,84
balles un latviešu valodā ir 0,58 balles. 1.grupā mācīšanās spēju izvērtējums pedagoģiskā
eksperimenta dalībniekiem uzlabojies vidēji par 0,58 ± 0,05 ballēm un 2.grupā par 0,71 ± 0,01
ballēm.
Analizējot pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku mācību pamatpriekšmetu apguvi divu
gadu laikā, kad notika pedagoģiskais eksperiments varam secināt, ka šo sākumskolas skolēnu
mācīšanās rezultāti ir uzlabojušies. Tātad, novērtējot jauno pedagoģiskās korekcijas ietekmi uz
UDS/UDHS izpausmēm, sākumskolas skolēniem ir uzlabojoties uzmanības, uzvedības un sociālo
saskarsmju rādītāji, kas ir sekmējuši pētījuma dalībnieku pamatpriekšmetu apguvi, tādējādi ir
uzlabojušās pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku mācīšanās spējas.
Pētījuma laikā ir izveidots jauns UDS/UDHS izpausmju noteikšanas protokolu kopums,
izveidota un pielietota inovatīva pielāgoto fizisko aktivitāšu pedagoģiskās korekcijas metodika
un novērtēta tās atveseļojošā ietekme uz UDS/UDHS izpausmēm sākumskolas skolēniem.
Tādējādi pētījumā iegūtie rezultāti apstiprina promocijas darba hipotēzi.

PĒTĪJUMU REZULTĀTU APROBĀCIJA
Promocijas darbs apspriests ar starptautiskajiem ekspertiem
2006. gada 5. - 7. janvārī LEUVEN EMDAPA kursa ietvaros zinātniski metodiskajā
doktorantu konferencē Dortmundē (Vācijā) darba grupas konsultācijā, piedaloties Ph.D.prof. Liv
Duesund (PFA Oslo Universitāte, Norvēģija), Ph.D.prof. Herman Coppenolle (Lēvenes Katoļu
Universitāte, Beļģija), apspriests izvēlētais pētījuma veids, pētniecisko metožu (vērtēšanas un
aptaujas protokolu) atbilstība un validāte.
2006. gada 1. - 4. martā LEUVEN EMDAPA kursa ietvaros starptautiskajā zinātniskajā
seminārā PFA speciālistiem un sporta pedagogiem Virginia Beach (ASV) piedaloties dalībvalstu
pārstāvjiem: Ph.D.prof. M.E. Block (Virdžīnijas Universitāte, Šarlotsvila, ASV), Ph.D.prof.
Herman Coppenolle (Lēvenes Katoļu Universitāte, Beļģija), apspriests izvēlētais pētījuma veids,
pētniecisko metožu (vērtēšanas un aptaujas protokolu) atbilstība un zinātniski praktiskā
aprobācija.

Ziņojumi starptautiskās konferencēs:
1. „Physiotherapist work in the rehabilitation team in elementary school” with poster
presentation in the XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany, July 20 - 25,
2008.
2. „Fizioterapeita darbs habilitācijas komandā sākumskolā” piedalījās ar ziņojumu Rīgas
Stradiņa universitātes 2.Starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība, veselība,
labklājība”, 2008.gada 6. - 7.novembris, Rīga, Latvija.
3. „Ārstnieciski pedagoģiskās korekcijas iespējas sākumskolas bērniem ar UDS/UDHS
simptomiem” piedalījās ar referātu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Starptautiskajā
zinātniskajā konferencē Sporta zinātnē, 2009.gada 7. – 8.aprīlis, Rīga, Latvija.
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4. „Physiotherapistst’s work in the rehabilitation team with ADHD symptoms of children”
with oral presentation in the 10th Congress of European Federation Research in Rehabilitation,
Riga, Latvia, September 9 - 12, 2009.
5. „Psycho-social correction for primary school pupils having ADD/ADHD symptoms”
with oral presentation in the 3rd Baltic Sport Science Conference „Physical activity and sport in
changing society: research, theory, practice and management”, Riga, Latvia, April 29–May 1,
2010.
6. „UDS/UDHS simptomi sākumskolas skolēniem” piedalījās ar ziņojumu Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas Starptautiskajā zinātniskajā konferencē sporta zinātnē, 2010.gada
8.aprīlis, Rīga, Latvija.
7. „Psycho-social correction in APA for primary school pupils having ADD/ADHD
symptoms” with oral presentation in the International Congress “Complex Systems in Medicine
and Sport”, the congress is dedicated to scientists, teachers, physicians of all specialities,
coaches, trainers, and other rehabilitation professionals, Kaunas, Lithuania, September, 15 - 18,
2010.
Zinātniskās publikācijas:
1.
Ventaskrasta L., Lāriņš V. Fizioterapeita darbs rehabilitācijas komandā
sākumskolā. LSPA zinātniskie raksti 2007. Rīga, 2008. 198. – 203. lpp.
2.
Ventaskrasta L., Grinberga S. International Journal of Psychology: International
Union Psychological Science – Vol. 43, ISSUE 3/4 (ISSN 0020-7594) Physiotherapist work in
the rehabilitation team in elementary school. XXIX International Congress of Psychology,
Berlin, Germany, 2008, P. 808 – 814.
3.
Ventaskrasta L., Grīnberga S. Rīgas Stradiņa universitātes 2.Starpdisciplinārajā
zinātniskajā konferencē: Sabiedrība, veselība, labklājība – 2008. Fizioterapeita darbs
habilitācijas komandā sākumskolā. Rīga, 2008, 81. – 87. lpp.
4.
Ventaskrasta L., Grinberga S. Riga Stradins University’s Collection of Scientific
Papers 2008: Research articles in medicine & pharmacy. Physiotherapist’s Word in the
Multiprofessional Rehabilitation Team in Elementary School. Riga, RSU, 2009, P 114 - 120.
5.
Ventaskrasta L., Lāriņš V. LSPA zinātniskie raksti 2009. UDS/UDHS simptomi
sākumskolas skolēniem – Rīga, 2009. 460. – 467. lpp.
6.
Ventaskrasta L., Grinberga S. Proceedings of the 10th Congress of European
Federation for Research in Rehabilitation - Vol. 32, Supl. (ISSN 0342-5282). Physiotherapistst’s
Work in the Rehabilitation Team with ADHD Symptoms of Children. Riga, 2009, P. 548 - 553.
7.
Ventaskrasta L., Lāriņš V. LU raksti Medicīna 755.sējums (ISSN 1407-2157)
Ārstnieciski pedagoģiskā korekcija sākumskolas skolēniem, kam ir UDS/UDHS simptomi – Rīga,
LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 135. – 145. lpp.
8.
Ventaskrasta L., Larins V. Latvian Academy of Sport Education, 2010 (ISO
3297) Psycho-social correction for primary school pupils having ADD/ADHD symptoms. 3rd
Baltic Sport Science Conference - Physical Activity and Sport in Changing Society: Research,
Theory, Practice and Management, Riga, Latvia, 2010, P. 48 - 52.
9.
Ventaskrasta L., Larins V. The 3rd International Congress Complex Systems in
Medicine and Sport - ICCSMS 2010. Psycho-social correction in APA for primary school pupils
having ADD/ADHD symptoms. Kaunas, Lithuania, 2010, P. 78 - 83.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE DOCTORAL THESIS
In today's fast dynamic world we are increasingly pedagogically aware of a large number
of children with congenital or developmental disorders in the form of insufficient attention,
conduct disorder, impulsivity, anxiety and hyperactivity, and this number is also medically
proved. These children besides attention deficit and hyperactivity in the primary school period
have psycho–emotional disorders and disorders of physical development (Holter, 2005; Harvey,
Reid, 2005; Winnish, 2005).
Attention deficit is attention disorder, characterized as insufficient concentration ability.
Children who suffer from attention deficit disorder have only short–term ability to be attentive
therefore they cannot focus their attention on something for long time and their attention can be
easily diverted. Children try to be attentive because they want to do the task, but they still cannot
manage it. Distraction and insufficient concentration ability can be seen in all fields of life. The
thing spotted has to be touched and explored, but only as long as something new is noticed. They
are unable to concentrate on plays and activity, because new impressions constantly distract
them. Distraction and attention disorders are observed also in doing homework, as well as in
other classes. In addition, the children often place their own things in the wrong place and lose
them, so they are constantly looking for something – they get restless and hyperactive (Kraft,
2000; Block, Conatser, Lepore, 2000; Rozentals, 2009).
Hyperactivity is children behavioral disorder type, characterized by excessive activity,
inattentiveness, impulsivity, irritability and poor movement coordination inappropriate of the
child’s age mental development. This expression is based on the genetic and neurological origin,
as well as social and environmental conditions. Hyperactive children have learning difficulties,
aggressive and antisocial behavior, as well as low self-esteem and self confidence. They have
difficulty in dealing with peers, parents and teachers. If sufficient attention is not paid to these
children, then they may develop sense of isolation. These children compensate their situation
with demonstrably unacceptable behavior and asocial behavior. This affects the intellectual and
emotional, and will sectors, thus also the child's physical development level, and hence the
development of his personality as a whole (Liepiņa, 2003, 2008).
Hindered psycho–emotional, social and physical development is observed in hyperactive
children. In Latvian schools of general education it would be necessary to identify children with
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) effects, as well as the ones having attention
deficit disorder (ADD) without hyperactivity, and support them, as well as versatile
rehabilitation.
R. Barclay (1982, 1990, 1998) in his research points out that hyperactivity impulsivity is only an
individual manifestation of ADHD, resulting from a common behavioral disorder. Based on the
author's concept of ADD and ADHD are not in isolation, but must be seen at the same time –
ADD/ADHD.
After G. Rozentals (2009) collected data in evaluating the ADD/ADHD in the world of
school–age children, it is established that attention deficit and hyperactivity, on average, 5–13%
of all school–age children. A higher ADD/ADHD level is observed in the USA, Australia,
Germany and other European countries (Dalton, 2000, Bloc 2003, Harvey, Reid, 2005; Verduin,
Abikoff, Kurtz, 2008).
In Latvia in the middle of the 20th century, in the Classifier of Diseases attention deficit
and hyperactivity syndrome was defined as minimal brain dysfunction (MBD). At the end of the
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20th century with the restoration of Latvia independence MBD was defined in the Classifier of
Diseases as attention deficit disorder (ADD) and attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD). It is psychologically easier for parents to accept that their children have ADD/ADHD,
not MBD (Rozentals, 2009).
Thus, with the change of the definition there is a change in understanding of the
causation of this syndrome. Now also the doctors and pedagogues are more focused on children's
behavior problems, which are consequences of the disease, less focusing on brain function
disorders (Ясюкова, 2009).
With the change of the definition of the syndrome, in Latvia schools children having
ADD/ADHD symptoms are often regarded as ill-bred and pedagogically admitted. Latvia
primary school pupils having ADD/ADHD manifestations are increasingly studying in a general
education school after general education school–based programmes, but they have difficulties to
acquire it, and it is not the integration for the pupils with specific needs into general education
institution. At school, teachers take the responsibility for educating children and their
development, but not always they have the knowledge of ADD/ADHD characteristic
manifestations and their determination. It is therefore necessary to have school support staff,
which consists of the rehabilitation team (a nurse, speech therapist, social pedagogue,
physiotherapist, psychologist and neurologist) who can provide support for pupils with
ADD/ADHD manifestations, identifying early manifestations of the disease and offering the
necessary corrections.
Law on General Education of the Republic of Latvia states guidelines for special
education (Chapter VIII, CA, 1999). To realize this conception the Development Guidelines for
2007 to 2013 (Cabinet of Ministers, RL, No.742, 2006) have been developed including a very
wide range of basic and special education problems both for pupils’ having special needs
integration into general education schools and on the rights of a child to education (Liepiņa,
2008).
Studies show that in many countries all over the world, including Latvia, the number of
the primary school pupils having ADD/ADHD manifestations is growing in general education
schools. If in Latvia in the study year 2008/2009, according to the data of the Ministry of
Education and Science, 236 223 children studied in general education schools, then from 12 up
to 23 thousands of school-age children are likely to have ADD/ADHD manifestations
(Rozentals, 2009; Rumba–Rozenfelde, 2009).
Scientific and practical literature does not contain sufficient information about the
developed or adapted diagnostic criteria or rating scales for school teachers and support staff to
be able to use for stating primary school pupils’ ADD/ADHD manifestations. The development
of the evaluation criteria of ADD/ADHD manifestations and the application of the evaluation
scales would improve the possibilities to determine this syndrome in Latvia. (Rozentals, 2009).
The main task of the integrative (inclusive) school is to provide study and educational
activities in accordance with each child's needs. Organizing educational and inclusive work in a
general education school, one of the key operating principles is versatile work in child’s
development. In correction of primary schoolchildren’s ADD/ADHD manifestations physicians,
psychologists and educators practice and suggest a variety of methods for recovery of these
children (Auziņš, Hadaņonoka, Lapiņa, 2002; Liepiņa, 2008).
The data of the analyzed literature show that in different countries all over the world and
in Latvia the number of hyperactive children who are unable to focus on the learning process is
increasing every year. A variety of medicament, multidisciplinary, psychological and
pedagogical correction methods are used in correction of the ADD/ADHD manifestations. Some
methods of pedagogical correction for the recovery of hyperactive children are used in work both
of global and Latvian teachers and sports professionals. But there is no coherent sequence of
complex pedagogic correction methodology, consisting of several separate methods and means
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that would be creative and interesting for hyperactive children in primary school period
described in the scientific and practical literature.
A well–known pedagogical correction method and the means used in primary school age
children recovery is remedial gymnastics (RG). But the adapted swimming (AS) as the
pedagogical correction method and means for child development and strengthening of health is
rarely used. A complex use of RG and AS in hyperactive children’s recovery could significantly
reduce the ADD/ADHD manifestations of primary school pupils. In the scientific literature there
are no available theoretically based and practically tested data about the set of adapted physical
activities (APA) including RG and AS classes to be used in correction of ADD/ADHD
manifestations. Thus, the need for new methodology of pedagogical correction development
using APA – remedial gymnastics and adapted swimming was identified. That determined the
choice of the thesis topic: "Adapted Physical Activities in Pedagogical Correction for
Hyperactive (having ADD/ADHD manifestations) Primary School Pupils."
Research object: The process of pedagogical correction for primary school pupils of
the general education school having ADD/ADHD manifestations.
Research subject: ADD/ADHD manifestations and their pedagogical correction for
primary school pupils of the general education school.
Research subjects: Primary school pupils of the general education school having
ADD/ADHD manifestations.
Research aim: The development of innovative methodology of ADD/ADHD
manifestation determination and adapted physical activities, its application in pedagogical
correction for primary school pupils of the general education school.
Research hypothesis: Primary school pupils’ ADD/ADHD manifestations essentially
decrease under the influence of pedagogical corrections:
3) if the set of protocols is developed to state ADD/ADHD manifestations of the
selection of the pedagogical experiment participants, what allows to state the
changes in movement memory, proprioreceptive feelings, primary movement
skills, social communication basic skills, social competence suitability, social
behaviour and self–evaluation, as well as locomotor apparatus and characterizes
the possible ADD/ADHD manifestations;
4) if adapted physical activity classes including a set of remedial gymnastics and
adapted swimming means and methodological techniques of coherent sequence
are worked out and practically applied to research participants.
Research tasks:
5.
To develop evaluation and inquiry set of protocols to state ADD/ADHD
manifestations for primary school pupils.
6.
To state and evaluate ADD/ADHD manifestations of primary school pupils of the
general education school.
7.
To work out an innovative set of adapted physical activity methodology that will
include remedial gymnastics and adapted swimming in pedagogical correction of primary school
pupils having ADD/ADHD manifestations.
8.
To evaluate the influence of the worked–out set of adapted physical activity
methodology in pedagogical correction on ADD/ADHD manifestations of primary school pupils.

42

METHODOLOGICAL BACKGROUND OF THE RESEARCH
•
Conclusions about ADD/ADHD manifestations and etiology: R. Barklay (Barklay
1990), M. Rozenberg, R. Wilson, L. Maheady, (Rosenberg, Wilson, Maheady 1992), T. Liepiņa,
H.Karlson, L. Stenmalm-Sjoblom (Liepiņa, Karlson, Stenmalm - Sjoblom 1994), S.Goldsten, M.
Goldsten (Goldsten, Goldstein 1998), R.Spalleka (Spalleka 1998), K.Haywood, N.Getchell
(Haywood, Getchell 2001), J.Winnich (Winnich 2005), I.Harvey, G.Reid (Harvey, Reid 2005).
•
Conclusions about the determination methods of ADD/ADHD symptomatics:
M.Rozenberg, R.Wilson, L.Maheady, (Rosenberg, Wilson, Maheady 1992), K.Mc’Burnett,
B.Lahey, L.Pfifner (Mc’Burnett, Lahey, Pfifner 1993), K.Peterson, G.Kendall, P.Geise
(Peterson, Kendall, Geise 1995), J.Lerner (Lerner 1995), G.Uruntajeva (Урунтаева 1996),
J.Van-Luit (Van Luit 1998), R.Barkley (Barkley 1998), H.Bonncy, A.Kalff (Bonncy, Kalff 2002),
T.Liepiņa (Liepiņa 1998), D.Craft (Craft 2000), I.Harvey, G.Reid (Harvey, Reid 2005).
G.Rozentāls (Rozentāls 2009),
•
Conclusions about the possibilities of ADD/ADHD medical and multidisciplinary correction: H.Walker, G.Colvin, E.Ramsey (Walker, Colvin, Ramsey 1995),
R.Barkley, C.Edelbrock, K.Robins (Barkley, Edelbrock, Robins 1990), S.Goldstein, M.Goldstein
(Goldstein, Goldsteins 1998), M.Block, P.Conatser, M.Lepore (Block, Conatser, Lepore 2000),
P.Dalton (Dalton 2000), A.Auziņš, I.Hadoņonoka, A.Lapiņa (Auziņš, Hadaņonoka, Lapiņa
2002), M.Block (Block 2003), A.Folkmane (Folkmane 2005), T.Wilens, T.Speser (Wilens,
Spencer 2000), G.Holter (Holter 2005), L.Ventaskrasata, L.Duesund (Ventaskrasta, Duesund
2006), A. Rickel, R.Brown (Rickel, Brown 2007).
•
Conclusions about the possibilities of pedagogical correction of ADD/ADHD
manifestations to improve children’s academic knowledge and social skills: M.Block (Block
1995), S.Rief (Rief 1995), T.Hellbrugge (Hellbrugge 1996), J.Koury (Koury 1996), J.Ogden
(Ogden 1997), T.Liepiņa (Liepiņa 1997), A.Petere, T.Liepiņa (Petere, Liepiņa 2000), I.Žogla
(I.Žogla 2001), K.Haywood, N.Getchell (Haywood, Getchell 2001), I.Harvey, G.Reid (Harvey,
Reid 2005), D.Medne (Medne 2005), S.Safren, C.Perlman, S.Sprich (Safren, Perlman, Sprich
2005 tq), S.Safren, C.Perlman, S.Sprich (Safren, Perlman, Sprich 2005 cw), J.Winnick (Winnick
2005). A.Rickel, R.Brown (Rickel, Brown 2007), S.Liepiņa (Liepiņa 2008), T.Verduin,
H.Abikoff, S.Kurtz (Verduin, Abikoff, Kurtz 2008), I.Rumba-Rozenfelde (Rumba-Rozenfelde
2009),
•
Conclusions about the possibilities of pedagogically–psychological correction of
ADD/ADHD manifestations in adapted physical activities: T.Liepiņa (Liepiņa 1998), T.Wilens,
T.Spencer (Wilens, Spencer 2000), M.Block, P.Conatser, M.Lepore (Block, Conatser, Lepore
2000), A.Auziņš, I.Hadaņonoka, A.Lapiņa (Auziņš, Hadaņonoka, Lapiņa 2002), I.Harvey,
G.Reid (Harvey, Reid 2003). S.Liepiņa (Liepiņa 2003, 2008), A. Rickel, R.Brown (Rickel,
Brown 2007), I.Hadaņonoka, I.Krūmiņa, A.Sloka (Hadoņonoka, Krūmiņa, Sloka 2005),
T.Verduin, H.Abikoff, S.Kurtz (Verduin, Abikoff, Kurtz 2008), G.Rozentāls (Rozentāls 2009),
L.Jasjukova (Ясюкова 2009),
•
Conclusions about the possibilities of pedagogically–social correction of
ADD/ADHD manifestations in adapted physical activities: M.Norusis (Norusis 1999),
I.Hadaņonoka, L.Staļģe, R.Meinarde (Hadoņonoka, Staļģe, Meinarde 1999, 2000), A.Žukovska,
I.Hadaņonoka (Žukovska, Hadoņonoka 2000), V.Folkmanis, A.Vabale (Folkmanis, Vabale
2000), A.Kļaviņa, V.Lāriņš (Kļaviņa, Lāriņš 2004), J.Winnick (Winnick 2005), T.Zīriņa (Zīriņa
2005). V.Harvey, A.Grupas, J.Benjaminj (Harvey, Grupas, Benjaminj 2006), S.Aizpurviete
(Aizpurviete 2008),
•
Conclusions about the possibilities of correction of ADD/ADHD manifestations
in adapted physical activities and movement therapy: V.Lāriņš, L.Mauriņa (Lāriņš, Mauriņa
1995), M.Campion, (Campion 1996), J.Koury (Koury 1996), I.Puškarevs, A.Golubeva
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(Puškarevs, Golubeva 1997), M.Lepore, G.Geyle, S.Stevens (Lepore, Gayle, Stevens 1998),
S.Goldstein, M. Goldstein (Goldsten, Goldstein 1998), R.Spalleka (Spalleka 1998), L.Mauriņa,
T.Tripāne (Mauriņa, Tripāne 1999). V.Payne L.Isaacs (Payne, Isaacs 2002), L.Ventaskrasta
S.Grīnberga (Ventaskrasta, Grīnberga 2008), M.Block (Block 2003), G.Holter (Holter 2005),
J.Winnick (Winnick 2005), L.Jasjukova (Ясюкова 2005).
Research methods:
•
Analysis of scientific literature. Analysis of the world's leading specialists’
theoretical works and practical research experience in the diagnosis and correction of
ADD/ADHD manifestations. During the research pedagogical, psychological and medical
literature on children with ADD/ADHD symptoms were compiled, studied and analyzed.
•
Psychologically–pedagogical tests. During the research primary school pupils
having ADD/ADHD manifestations, peculiarities of their behaviour, social behaviour and selfevaluation was evaluated using the tests adapted by T. Liepiņa. Psychologically–pedagogical
tests were carried out coopreating with the school’s psychologist during the research tests.
•
Somatoscopy. Somatoscopy method was used to evaluate children’s posture and
locomotor apparatus. To evaluate primary school pupils’ posture and locomotor apparatus a
Standard somatoscopy protocol including evaluation criteria is used.
•
Pedagogical experiment. In the research different APA were used in both groups.
Remedial gymnastics was used in the 1st group, but remedial gymnastics and adapted swimming
were used in the 2nd group. The participant age in both research groups is 8 years and 3 months.
Primary school age period comes before the puberty period, boys and girls are similar according
to the parameters of physical and mental development therefore the data obtained in the research
are not analyzed according to sex peculiarities.
•
Mathematical statistics. Mathematically–statistical procession of the data
obtained in the pedagogical experiment took place from June 2010 to March 2011.
Mathematically–statistical procession methods of Student criterion (for related and independent
samples) and Vilkokson criterion were used: using of means, comparison of their Standard error,
application of the comparison method, evaluation of the differences in the obtained results.
Research basis:
Primary school pupils of Riga Secondary School Nr. 84 (n = 91).
Research stages:
Stage 1 started in September, 2004 when the theoretical part of the research was started –
identification, investigation and analysis of the scientifically–pedagogical, psychological and
medical literature about children with ADD/ADHD manifestations, their attention, behaviour,
social, psychological and physical disorders and their possible correction. Throughout the whole
research period the supplementation of the scientific literature and its analysis was continued.
Stage 2 from August 22, 2005 to June 21, 2006 where in the framework of EMDAPA
(Europian Master Degree in Adapted Physical Activity) theoretical knowledge and practical
experience were acquired in psycho–social correction work with ADD/ADHD patients in
Belgium under the guidance of Prof. H. Van Coppenolle, in Norway under the guidance of Prof.
L. Duesunde and in the USA – Prof. M. Block.
Stage 3 took place from August, 2006 to December, 2006, when in accordance with the
requirements of the test adjustment the evaluation and survey protocols for primary social skills,
ability to focus and movement skills evaluation used in the world practiced were translated. The
confirmation of a certified translator’s translation is attached to the Supplement. At this stage, all
individual protocols applied in the research were worked out. During working out of the
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protocols for each research participant nine individual examination protocols for evaluation of
various parameters were prepared, and they were used in all three tests.
Stage 4. From January, 2007 to May, 2007, a pilot study took place during which
randomly selected 67 primary school pupils of general education school were did two tests. The
task of the pilot study was to empirically test the adapted evaluation and inquiry protocols for
stating of primary school pupils’ socialization ability, concentration ability and physical abilities
in the Latvia cultural environment. It can be relatively considered that during this time the
research practical (empirical) part was started when in the framework of the translated evaluation
and inquiry protocol adaptation process the pilot study was carried out, during which
shortcomings of the protocols were observed and set off.
Stage 5 took place in January, 2007 when the sets of exercises of remedial gymnastics
and adapted swimming were worked out for primary school pupils having ADD/ADHD
manifestations.
Stage 6 took place from May, 2007 to May, 2010, when the pedagogical experiment was
held, during which primary school pupils participated in remedial gymnastics and therapeutic
swimming classes, where they with an interval of a year did three tests. All set of tests was used
for the pedagogical experiment participants who were 24 primary school pupils, who, before the
research were working together with two or more Child Development and Education Center
(CDEC) professionals. The participants of the pedagogical experiment were chosen by the
school psychologist in collaboration with CDEC neurologist. All three tests done during the
pedagogical experiment were carried out by the physiotherapist L.Ventaskrasta, and independent
experts physiotherapists V.Lakša and K.Kaņepe also participated in them.
Stage 7 took place from June, 2009 to May, 2010, and the improvement of the
methodology of pedagogical correction was done. Summing up the obtained results from June,
2009 to October, 2010 the effect of the method of pedagogical correction on primary school
children’s ADD/ADHD manifestations was evaluated.
Stage 8 took place from June, 2010 to May, 2011. The obtained data about primary
school children’s ADD/ADHD manifestations were analysed using the methods of mathematical
statistics. A record of children’s progress was made for the participants of the pedagogical
experiment. The dynamics of learning improvement was also stated for the participants of the
pedagogical experiment. The evaluation of differences of the data obtained in all tests of primary
school children ADD/ADHD manifestations using Vilkokson criterion was done, as well as the
influence of the worked out correction methodology on primary school pupils ADD/ADHD
manifestations, expressed as a percentage, was stated.
Scientific novelty of the research
•
Scientifically based and empirically tested set to determine ADD/ADHD
manifestations including three evaluation protocols – of the movement memory, proprioreceptive
senses, primary movement skills and two inquiry protocols – to state the suitability of primary
school pupils’ social communication basic skill and social competence.
•
Scientifically based, innovative methodology of pedagogical correction for
primary schools pupils of the general education school with ADD/ADHD manifestations.
Theoretical significance of the research
•
Theoretically–analytical summarization of scientific literature about ADD/ADHD
manifestations, the methods of their determination and correction for primary school age period
children has been done.
•
The connection between the methodology of pedagogical correction that includes
the means of remedial gymnastics and adapted swimming with methodological techniques of
coherent sequence, and its influence on essential decrease of ADD/ADHD manifestations of
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primary school pupils was stated and scientifically substantiated.
Practical significance of the research
•
Practical approbation of the methodology of pedagogical correction including the
means of remedial gymnastics and adapted swimming and methodological techniques and
practical determination of ADD/ADHD manifestations of primary school pupils has been
worked out for the practical work of sports pedagogues, APA Professional and physiotherapists.
Thesis for defence
•
Developing and empirically testing the evaluation and inquiry protocols the
changes of movement memory, proprioreceptive senses, the primary movement skills, social
communication basic skills, social competence suitability, social behaviour and self-evaluation,
as well as posture and musculoskeletal changes that characterize ADD/ADHD manifestations of
primary school pupils are stated.
•
Practically applying the classes of adapted physical activity which include a set of
coherent sequence of remedial gymnastics and adapted swimming classes, means and
methodological techniques, essential pedagogical correction of primary school pupils’
ADD/ADHD manifestations is achieved.
The structure of the Doctoral Thesis consists of: introduction, three parts, conclusions
and 50 supplements. In total 178 sources including 60 in Latvian, 102 in English, 10 in Russian
and 6 electronic information resources have been analysed. Theoretical and practical conclusions
and their results have been visualized in 31 figure and 32 tables.
CONTENT OF THE DOCTORAL THESIS
In the introduction the choice of the theme and its topicality to modern sports pedagogy
in theory and practice is substantiated. Contemporary treatment strategy for children with
ADD/ADHD manifestations in movement therapy has been worked out taking as the basis the
latest research findings made in various sciences (in different medical fields, social sciences and
sport pedagogy) about the possibilities to use new means and techniques of adapted physical
activities in recovery of hyperactive children.
The research object, subject, aim, hypothesis, tasks and methods have been stated. The
theoretical substantiation of the research is given, as well as scientific, theoretical and practical
novelty. The research methodology, basis and organization are described.
Chapter 1 „Manifestations and correction possibilities of the attention deficit
disorder and attention deficit hyperactivity disorder”
Section 1.1 „Attention deficit disorder and attention deficit hyperactivity disorder”
reflects a characterization of ADD and ADHD problem situation, and symptomatics, etiology
and dynamics of ADD/ADHD manifestations according to age groups are analyzed.
Paragraph 1.1.1 „ADD/ADHD symptomatics” is written about the division of
ADD/ADHD symptomatics after G.Rozentals (2009), pointing out that according to the
International Disease Classifier the main symptoms of ADD/ADHD are inattention, impulsivity
and hyperactivity.
Hyperactive children’s inattention is described as attention disorder. Attention is the state
of human consciousness in terms of ability to focus on something that both in external and internal
world. Attention has a number of features: volume, concentration, persistence, distribution and
switching (Liepiņa, 2008). Movement memory which is a kind of the kinesthetic perception
characterizes child's attention features and includes a number of subfields, including spatial
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orientation, the figure–ground perception, depth perception, field of vision, motion perception and
visual motor coordination (Haywood, Getchell, 2001). Proprioreceptive feelings form when the
attention and perception develop along with the development of visual and central nervous system
when primary school age children are more and more successfully coordinating their movements
with visual stimulation in the environment. Visual perception involves a number of subfields
including spatial orientation, the figure–ground perception, depth perception, field of vision,
motion perception and visual motor coordination (Gobbard, 2004; Payne, Isaacs, 2002).
Primary pupils' impulsiveness is described as a behavioral disorder. S.Copans and
S.Putnam (1998) point out that the children having these symptoms are not welcome in sports
games because they often ignore the rules. Impulsiveness is considered as the main ADD/ADHD
symptom in children with or without hyperactivity signs. Impulsiveness means to handle the
moment whim, not thinking about it before doing. These children are referred to as unruly as they
are characterized by incalculable, unpredictable behavior, they underestimate the danger, talk not
thinking about what they are saying, run not looking back, act without considering (Rozentāls,
2009).
Hyperactivity of primary school age children in the scientific literature is described as
over excitement. The term "over excitement" is used to define not only the body position in space
and time, but also the corresponding emotional state. It is possible that all of the ADD/ADHD –
related problems as a whole determine the basic skill deficit, impulsivity, and social problems – so
important characteristics for these children (Goldstein, Goldstein, 1998). In pedagogical studies a
little attention is paid to the development of hyperactive children’s attention. Hyperactivity as
behavior disorder is the most studied in the USA (Barkley, 1990; Bootzin, Acocella, 1988;
Cambell, Werry, 1986; Feingold, 1975), the authors link the manifestations of hyperactive
attention to a poorly developed ability to concentrate for a particular purpose.
Hyperactive children in primary school have also ADD/ADHD accompanying symptoms
such as learning disorders, low self-esteem, socialization problems, the primary motor movement
disorders and posture and the locomotor apparatus disorders (Harter, 1988; Petere, Liepiņa, 2000;
Lazovskis, 2001; Hadaņonoka, Krūmiņa, Sloka, 2005; Rozentāls 2009). Learning as a student
activity is the basis of the development of his potential capabilities in stable personality
characteristics, but the teacher's help in learning actually is enrichment of his activity: the
enrichment of the goals, means and motive which allows him to achieve better learning,
educational and developmental outcomes (Žogla, 2001).
Along with the behavioral disorders these children are often excluded from peer groups,
as a result they become reserved and unsatisfied with themselves. They can develop such psycho–
emotional disorders as low self-esteem and anxiety (Petere, Liepiņa, 2000). It is stated that many
children and young people having attention disorders and ADD/ADHD symptoms, physical
classes at school can lead to unpleasant moments due to their physical and social disorders, as well
as due to peer disdainful attitude (Winnick, 2005).
Social competence includes a number of subfields, which envisage such basic skills in a
general education school for children having ADD/ADHD manifestations – coexistence skills,
skills to make friends and self-possession skills (Walker, Colvin, Ramsey, 1995).
Social skills will be different if we compare pre-school age children with lower–
secondary school children and with higher–secondary school children. All social skills are
interrelated and focus on a disabled child’s ability to get along with peers and demonstrate socially
acceptable behavior. Children who lack social basic skills have problems with social acceptance,
and they are referred to as "strange children" and they will belong to those who may have
ADD/ADHD manifestations. Knowing children’s social skills will help a sports teacher
understand the child's present strengths and weaknesses in relation to social competence, identify
the aims and objectives of the class for social competence and determine whether the child is
progressing towards these social goals (Walker, McConnell, Homes, 1988).
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Based on various authors' positions in the scientific literature, the possible primary school
children’s ADD/ADHD symptomatic division has been made (see Fig.1).
The authors S. Goldstein and M. Goldstein (1998) indicate that the ADD/ADHD
symptomatic includes impulsiveness, attention deficit, hyperactivity, motivation and emotional
control unstableness, as well as the disorders of social relations and posture. The authors analyze
and critically review earlier guidelines on the prognosis of the disease, its management and the
necessary correction. Physiotherapists and APA specialists follow the newest sub-science
theories, conceptions, researches and literature of various disciplines with the aim to approach
more clearly the causes and essence of the problem to develop an optimal daily behavior model
conception for children with ADD/ADHD symptomatics.

Fig. 1. ADD/ADHD symptomatics
(after Barkley, 1990; Burton, Miller, 1998; Payne, Isaacs, 2002;
Gobbard, 2004; Rozentals 2009).
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Paragraph 1.1.2 „ADD/ADHD etiology”. The conceptual models of the causes of
attention deficit and hyperactivity syndrome are associated with various factors. This, in turn is
related to the particular physician, analytical researcher, APA specialist or some other author's
scientific and practical approaches to basic positions. (Harvey, Reid, 2003). The authors in their
research indicate that children's hyperactive behavior etiology or causes are different, but they
can be relatively divided into two groups – biological causes and psycho-social causes
(Rozentāls, 2009).
Authors explain neurological causes by the fact that sufficient amount of chemicals
needed to transmit high–quality information from the brain stem to other parts of the brain is not
developed in hyperactive children’s brain. Hyperactive children’s metabolic processes are slow,
and metabolic disorders are localized in the brain frontal lobe, where attention function is
provided. ADD/ADHD children's behavior is affected – too active movements appear in the
cerebellum, as well as sub-cortical limbic areas, and due to their impaired activity overexpression of emotional response is observed (Goldstein, Goldstein, 1998). Recent studies show
that ADHD is largely considered to be inhereted. Children with ADD/ADHD more often than
healthy children are found the dopamine gene variant "DRD 4", which constantly makes to look
for new impressions, so hyperactive children cannot concentrate and maintain attention to a
specific task, they are unable to sit still (Liepiņa, T. 1998, Barkley, 1990; ). Various
psychological and social factors may influence the formation of child’s hyperactive behavior.
Family plays a great role in the child's personality development. Family atmosphere, if it is
unfavorable to the child, can contribute to hyperactivity secondary trait (aggression, antisocial
behavior, low self-esteem) development (Liepiņa, 2008).
Paragraph 1.1.3 „Dynamics of ADD/ADHD manifestations in age groups”.
ADD/ADHD manifestations change in the course of one’s life. Pre–school and elementary
school age children, as well as adolescents and adults show different characteristics of
hyperactive behavior in accordance with the body's overall development in ontogenesis, when
mental process functions gradually improve, and so the behavioral disorder manifestations. In
the course of child's development unacceptable behavior may be replaced by more appropriate
forms of expression (Cambell, Werry, 1986).
In the classroom primary school age children touch with their hands and works with
everything in their sight. This period, when children are between the ages of 7 to 11 years, is
favorable for successful pedagogical correction of ADD/ADHD symptomatics (Hadaņonoka,
Staļģe, Meinarde, 2000).
Hyperactive children usually poorly learn the structure of a sentence, combine
prepositions with words, are unable to state the number of words in a sentence, convert the
meaning of a sentence, when reading connect letters into syllables with difficulty, constantly lose
a sentence line, do not understand the essence of what they have read. The author confirms
contradictions that children with ADD/ADHD symptoms both in pre-school and primary school
can have good intellectual abilities and simultaneously unused knowledge, which is given in the
curriculum, which is due to a learning disorder (Ясюкова, 2005).
Usually basic school pupils with ADD/ADHD symptoms have significant problems to
make social relations, because they are rejected due their the excessive activity and excitability
which do not allow to cooperate – a negative reaction from peers, there are no desirable
cooperation partners, low social status (Zīriņa, 2005). The USA clinical specialists say that
ADHD physical and psychological dysfunctions in diseased persons’ life expresses in all areas both private and social, so these disorders should be considered as psychosocial dysfunction
(Barkley, 1998; Harvey, Reid, 2003).
To summarize the various findings of the research authors in connection with the
ADD/ADHD manifestations in different age periods, it is concluded that ADD/ADHD
49

symptoms are the most vivid in the oldest pre–school and the youngest school age group.
Because of movement coordination problems the children are clumsy. Audacity and excessive
movements are also observed in their behavior which makes parents and teachers to constantly
watch them so that children cannot injure themselves.
Section 1.2 „ADD/ADHD spread and classification” includes conceptions by different
authors about ADD/ADHD spread and classification in the USA, Europe and Latvia. According
to the World Health Organization the spread of ADD/ADHD in the world is large, so in 2000 the
USA notes 10 million, Germany – about 350 000 children (Bonncy, Kalff, 2000). World
available research shows that on average 5 – 10% of children suffer from ADD/ADHD. While in
Latvia, according to the ESM data, in the study year 2008/2009 236 223 children were studying
in general education schools. So, in Latvia from 12 up to 23 thousand school age children are
likely to have ADD/ADHD manifestations (Rozentāls, 2009; Rumba-Rozenfelde, 2009).
In the 70th of the 20th century ADD/ADHD researchers classified the attention
dysfunction problems not as too much activity, but as excessive inattention. This led to
significant ADD/ADHD research, diagnostics and the change of treatment basic principles
(Barkley, 1998; Goldstein, Goldstein, 1998).
In the development coordination disorder DSM-IV nomenclature hyperactivity and
impulsivity are already no longer considered as separate elements of disorder. Hyperactivity
impulsivity is a separate manifestation of ADHD as a result of the common behavioral disorder
(Barkley, 1998). Based on the author's conception ADD and ADHD problem situations in this
thesis are not separated, but are looked at together – ADD/ADHD.
Section 1.3 „Stating of ADD/ADHD” characterize different conceptions in stating of
ADD/ADHD manifestations. Research by authors from different countries on the medically–
psychological stating of ADD/ADHD manifestations, on the psychologically–pedagogical
stating of ADD/ADHD manifestations – SAM multi-disciplinary study (Bonncy, Kalff, 2002), as
well as the study about ICD-10 and DSM-IV diagnostic scale application in the stating of
ADD/ADHD manifestations which complies with international ADD/ADHD diagnostic criteria
(Craft, 2000) and the study on the correction of hyperactive children’s behavior (Liepiņa, 1989).
Pedagogical possibilities of stating ADD/ADHD manifestations. International
ADD/ADHD evaluation using "SKAMP" scale (Svansons, Kotkins, Atkins, M-Flynn, Pelhama,
1992) and "IOWA Conners" scale (Loney, Milich, 1982; Walker, Colvin, Ramsey, 1995, Burton,
Miller, 1998; Gobbard, 2004; Payne, Isaacs, 2002). In realization of the aim of the research, the
psychologically–pedagogical evaluation of hyperactive children’s behavior which meets the
International ADD/ADHD evaluation scale "IOWA Conner" (Loney, Milich, 1982) adapted by
Liepiņa T. (1998) is used in the Doctoral thesis.
Conner Scale (IOWA Conner) is a practical, informative, internationally recognized and
commonly in research used scale to evaluate ADD/ADHD manifestations. The scale has high
reliability, and it consists of the inattention scale and the aggression scales. The evaluation is
made by teachers and psychologists in cooperation with children’s parents. The evaluation of
ADD/ADHD manifestations is made in 4–point system (Diagnostic Criteria for ADHD (DSMIV) www.turnertoys.com/ADHD/APA_diagCriteria.htm).
To create an adequate methodology of pedagogical correction the existing tests (Liepiņa,
1998), standard somatoscopy method and the evaluation and inquiry protocol set for stating
ADD/ADHD manifestations developed and adapted to the Latvia environment were used. It is
best to study the primary school child's attention and behavior in the conditions when will effort
is required from the child. And exactly during the adapted physical activity the PFA specialist or
physiotherapist can evaluate the child's physical and psycho–emotional, and social interaction
level that is often disrupted in children having ADD/ADHD manifestations. The ADD/ADHD
manifestation evaluation and inquiry protocols selected for the research have been approbated in
the USA English, and during the research they have been adapted to the Latvia cultural
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environment and hyperactive primary school pupils of general education school.
Section 1.4 „Correction of ADD/ADHD manifestations” reveals various authors’
theoretically developed and practically applied correction methods in optimization of primary
school children’s ADD/ADHD manifestations. They are already known medical and
pedagogically–methodological means and correction possibilities such as medication therapy,
psychotherapy, physiotherapy, psychosocial therapy and medically–pedagogical correction
possibilities for children with ADD/ADHD symptoms. Over the past twenty years specialists
emphasize teamwork and the importance of therapy not using medicaments in the correction of
ADD/ADHD symptoms. Thus, more and more multi–disciplinary and medically–pedagogical
correction methods are used in practice. The development of physical condition and motor
movements, the development of academic and social knowledge and the correction of psycho–
emotional state – these all are therapeutically–pedagogical methods and means for children with
ADD/ADHD symptoms, and during it children do not receive medicine therapy.
Paragraph 1.4.1 „Medical correction of ADD/ADHD”. One of the most popular and
most widely used methods in both Europe and the USA is medication therapy, which is
dominated by "Ritalin" and "Prozac" group brain stimulants. Using this medicine children's
behavior is improving rapidly, but there are also many adverse effects. While using this medicine
primary school age children’s physical activity levels are decreased, so in this age group adapted
physical activities which is essential way of ADD/ADHD correction are lost. The mentioned
preparations must be used continuously, and thus in the long run dependence of these drugs is
also possible (Holter, 2005, Folkmane, 2005). It is observed that children who are medically
determined ADD/ADHD and indicated medication therapy except major symptoms (inattention,
impulsivity and hyperactivity) and ADD/ADHD accompanying symptoms (learning disorders,
low self-esteem, the primary motor movement disorders, posture and locomotor apparatus
disorders) other types of general development disorders that are classified as side effects – sleep
and appetite problems, memory impairment, language impairment, coordination disorders,
difficulty to change activity, immature social status, high frustration – disappointment often
appear (Holter, 2005).
It should be emphasized that primary school pupils involved in this research and who
were applied on the new complex pedagogical APA correction method did not get medicament
therapy. This in turn excludes the possible adverse effects, as well as the shortcomings of the
research results dynamics.
Paragraph 1.4.2 „Multidisciplinary correction of ADD/ADHD”. An effective multicomplex in ADD/ADHD manifestation correction has already gained a high evaluation in the
80th of the 20th century. In treatment of the attention deficit and hyperactivity/impulsivity
syndrome multidisciplinary therapy methods are used (Allen, 1980; Walker, Mc'Connell,
Homes, 1988). One of the most important ways of ADD/ADHD correction in the primary school
period is pedagogical correction and the worked–out multidisciplinary correction model. Its
efficiency could be the basis for a variety of methodologically – analytical studies on the
possibilities of ADD/ADHD correction (Ventaskrasta, Duesund 2006). The application of the
multidisciplinary correction method is essential for children who need doctors administered
medications, but current treatments are unable to completely reduce physical and mental
disorders, only oppresses and reduces the main symptoms of ADD/ADHD, but at the same time
causes a variety of adverse reactions – learning disorders, insomnia, coordination disorders,
apathy, eating and other disorders (Auziņš, Hadaņonoka, Lapiņa, 2002).
Paragraph 1.4.3 „Pedagogical correction of ADD/ADHD manifestations”. Studying
children with attention deficit and hyperactivity syndrome methodological principles should be
followed, which are crucial for children's cognitive functions. Analyzing such
psychopathological problems as the child's mood and anxiety state, anxiety, and also
psychological compatibility, 30% of cases have positive result in ADD/ADHD manifestation
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correction when applying pedagogical correction methods (Harvey, Reid, 2005).
The following pedagogical correction methods for social knowledge and skill
development have been analyzed: of multisensory correction (Rumba–Rozenfelde, 2009),
strategy language (Hellbrugge, 1996), setting a mission (Rief, 1995), other learning opportunities
(Allen, 1980; Bass, 1985, Liepiņa, 2008), daily report card (Rushton, Fant, Clark, 2004),
Contingent management method (Mc'Burnett, Everard, Geofrey, 1996, Verduin, Abikoff, Kurtz,
2008), parent – child interaction method (Rumba–Rozenfelde, 2009 ).
Leisure activities – recreation, singing and dancing, playgrounds and games have been
analyzed as a means of pedagogical correction methodology to optimize primary school pupils’
ADD/ADHD manifestations (Rief, 1995, Rickel, Brown, 2007).
Children’s having ADD/ADHD parents’ trainings are primary schoolchildren parents'
behavior planning and implementation in practice, done in cooperation with a particular child's
special educator and psychologist. The authors conclude that in six months after the application
of these method children’s aggression decreases and their social competence improves, these are
the main ADD/ADHD symptoms. Therapists in their research also mention the children’s having
ADD/ADHD parents’ behavior and communication problems, which significantly makes parent
trainings more difficult to be successful. Therefore, in cooperation with the ADD/ADHD child's
family and parents it is very important to consider each case individually and to work in close
collaboration also with the family doctor. Then it will be possible for each child to find the most
suitable way of ADD/ADHD correction (Safren, Perlman, Sprich, 2005 tq; Safren, Sprich,
Perlman 2005 cw).
The analyzed theoretical and practical researches of pedagogical correction of
hyperactive children reveal that a part of ADD/ADHD problems is based on social, mental and
physical problems of the child’s body development at the same time promoting and aggravating
one another. Contemporary view on children with hyperactivity has changed during the course of
time and is no longer fatal, solutions still are being searched for and found, as well as the most
extensive possibilities of pedagogical correction are being developed for primary pupils with
ADD/ADHD manifestations.
Section 1.5 „Adapted physical activity in ADD/ADHD manifestation correction”
characterizes APA concept and analyses its role in optimization of ADD/ADHD manifestations.
Adapted physical activity is a complex medically–pedagogical field, which includes both
theoretical and practical knowledge about adapted physical activities, the means and methods of
their application for persons having movement, mental and other health problems. APA is a
successful education and socialization means for a wide range of disease correction (Kļaviņa,
Lāriņš, 2004).
Paragraph 1.5.1 „APA in pedagogically-psychological correction of ADD/ADHD
manifestations”.
On how the adapted physical activities improve children's psycho-emotional state: Yoga
and slow exercise execution (Koury, 1996; Winnick, 2005), music for relaxation and
visualization (Rief, 1995), sport class sessions (Ogden, 1997; Winnick, 2005).
The task of psychosocial development is to develop independence and ability to work
creatively with peers. Each successful case of ADD/ADHD pedagogically–psychological
correction promotes children's independence development. When developing inclusive
environment where healthy children can help the unhealthy ones, but the unhealthy children have
a possibility to receive peer support, everyone wins. Successful social development ensures the
base needed for the child upon which to accumulate knowledge and develop skills to be able to
self–realize. The cause of a child's learning difficulties and behavioral disorders is the child's
social development and emotional problems. A child with ADD/ADHD symptoms it is very
important to be accepted among his peers (Rumba-Rozenfelde, 2009).
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Paragraph 1.5.2 „APA in pedagogically-social correction of ADD/ADHD
manifestations”. On how the adapted physical activities improve children's social skills:
intentional movement theory method (Azjen, Fishbein, 1980; Block, Conatser, Lepore, 2000),
physical classes at school (Ogden, 1997; Freeman, 1998; Capan, Punta, 1998; Lāriņš, 2004,
Winnick, 2005), positive partnership group classes (Allen, 1980; Rizzo, 1984; Bass, 1985),
swimming classes (Каунсильмен, 1982; Фонарева, 1983; Horvat, Forbus, Van Kirk, 1987;
Langendorfer, 1986; Exceptional Parents Staff Aquatics Sport, 1993, Grosse, 1995; Hutzler,
Chachan, Bergman, Szeinberg, 1997; Norusis, 1999; Conatser, Block, Lepore, 2000).
APA as a service is offered to people who, whatever the reasons, are unable to safely or
successfully participate in general physical activity. Any place where APA is organized is
essential for an individual’s physical and mental development. It is important for a
physiotherapist, APA specialist and sports teacher to evaluate where the individual is likely to be
able to meet the potential of his physical, mental and social development. It is important that the
APA would help to normalize each individual's physical and psycho-emotional state, as well as
his social improvement is provided (ADAPT 2004th QuickTime).
M. Block (2003) in his research on pedagogically-social correction of ADD/ADHD
manifestations for children as the primary aim of adapted physical education classes mentions
children's physical rehabilitation, but each child's social development and successful creativity
should become as the main motivation of the classes for the APA teachers and sports
professionals in the long run. In order to successfully implement the possibilities of the APA
pedagogical and social corrections for children with ADD/ADHD symptoms, sports pedagogues,
APA professionals, as well as children’s parents should be knowledgeable, educated and
understanding. And mutually successfully cooperating probably better results ADD/ADHD
manifestation correction, as well as in the children’s education and physical development
(Folkmanis, Vabale, 2000).
Paragraph 1.5.3 „APA and movement therapy in pedagogical correction of
ADD/ADHD manifestations”. Movement therapy in ADD/ADHD pedagogical correction has
been worked out basing on the latest research findings in different sciences (medicine, sports
pedagogy and social sciences) on the possibilities of hyperactive children treatment (Ogden,
1997). The authors’ theoretical research and practical experience is analyzed on how different
forms of adapted physical activities are used both as independent methods and as the means of
APA methodology for primary school pupils with ADD/ADHD manifestations and to improve
children’s motor movements and to strengthen their locomotor apparatus: physical activity
(Payne, Isaacs, 2002; Aberberga-Augškalne, 2008), remedial gymnastics (Lāriņš, Mauriņa,
1995), movement activities in the aquatic environment (Киничев, 1976, Christie, 1985; Grosse,
1996; Campion, 1996; Copans, Putnam, 1998, Sherill, 2004; Skinner, Thompson, 1983; Broach,
Dattilo, 1996; Koury, 1996; Lepore, Gayle, Stevens, 1998; Block, 2003), remedial swimming
(Ventaskrasta, Grinberga, 2008), hydrotherapy session (Aizpurviete, 2008), adapted swimming
(Winnick, 2005; Harvey, Grupas, Benjaminj, 2006), movement games (Laizāne, 1981; Walker
Mc'Connell, 1988; Фонарева, 1983; Norusis, 1999; Liepiņa, 2008).
Remedial gymnastics (RG) and adapted swimming (AS) were chosen as the most suitable
adapted physical activity classes of innovative pedagogical correction methodology of primary
pupils with ADD/ADHD symptoms. Remedial gymnastics is practically used all over Europe
both as a basic method in illness correction process and it successfully works in combination
with other movement therapy methods (Puškarevs, Golubeva, 1997). Adapted swimming (PP) is
recommended for hyperactive children as it improves their overall physical development, relaxes
and in particular develops the movement motor skills.
Comparing the results obtained in persons with normal physical condition and patients
with special needs after the adapted swimming activities positive result of water activities is
observed directly in primary school age children (Winnick, 2005). The authors’ M. Block
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(Block, USA, University of Virginia), a psychologist L. Jasjukova (Ясюкова, St. Petersburg,
KZA Psychology Institute) and T. Liepiņa (Latvia, RTTEMA) conclusions on theoretical and
practical research about the effect of RG and AS classes on the youngest school age child's body
forms the basis for the development of the new APA pedagogical correction method for primary
school pupils with ADD/ADHD manifestations (Liepiņa, T. 1998, Block ME 2003 Jasjukova LA
2009). When analyzing the research literature of various authors physiological and psychological
influence model of adapted physical activity routine (remedial gymnastics and adapted
swimming) in pedagogical correction has been created for primary pupils with ADD/ADHD
manifestations (see Fig. 2). During APA pedagogical correction indirectly activating a number of
the CNS functions, possibly through a humoral regulation the child's psyche is positively
affected, which according to this research results improves his psycho-emotional state, which in
turn provides the decrease of primary school pupils’ ADD/ADHD manifestations.
With the help of the APA routine, possibly, the improvement of psycho-motor ability and
emotional state of normalization is provided, which in turn contributes to the development of
socialization, so the worked-out adapted physical activity correction method works for the
participants in healing way, thereby ADD/ADHD manifestation pedagogical correction is
theoretically proved (see Fig. 2).

Fig. 2. The model of physiological and psychological influence of APA set in
ADD/ADHD manifestation pedagogical correction
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This study is a useful in pedagogical, psychological and social correction for primary
school pupils of general education school having ADD/ADHD symptoms. The children with
ADD/ADHD manifestations who have received early evaluation and adequate pedagogical
correction at school, being mature better include into the social environment, thus in long term
their physical and mental health will improve.
Chapter 2 „Research tasks, methods and organisation”
Section 2.1 „Research tasks”
The forwarded research aim is stating of Latvia primary school pupils’ of general
education school ADD/ADHD manifestations and the development of innovative methodology
of adjusted physical activities and its application in pedagogical correction. To achieve the
research aim four research objectives were set.
Section 2.2 „Research methods”
To prove the forwarded hypothesis and successfully carry out the research tasks five
chosen research methods are substantiated in the Thesis.
Paragraph 2.2.1 „Analysis of the research literature”. During the research period the
investigation and analysis of pedagogical, psychological and medical literature on children
having ADD/ADHD symptoms was made. The world authors’ researches on ADD/ADHD
symptomatics, etiology, spread, terminology, evaluation criteria of manifestations and correction
possibilities were analyzed, as well as the role of pedagogue, APA specialists, physiotherapists,
psychologists and medical practitioners in hyperactive children remediation using different
correction methods was analyzed and compared.
Paragraph 2.2.2 „Psychologically-pedagogical tests”. During the pedagogical
experiment the primary school pupils’ ADD/ADHD manifestations – behavioral peculiarities,
social behavior and self-esteem are evaluated after T. Liepiņa adapted tests (Liepiņa, 1998).
Psychologically – pedagogical tests were carried out in collaboration with the school
psychologist. During the research all the author's developed evaluation criteria of the
psychologically – pedagogical tests were observed.
Paragraph 2.2.3 „Somatoscopy”. The method of somatoscopy was used to evaluate the
children's posture and locomotor apparatus. The somatoscopy protocol used in the research is
approbated CDEC for primary school age children of general education school (Ventaskrasta,
Grinberg, 2008). Following the established four-point system in the check card the evaluation
was filled in about the posture and locomotor apparatus. The degree of the locomotor apparatus
disorders was stated by summing the points. In order to evaluate primary school pupils’
locomotor apparatus and posture a somatoscopy protocol was established and the evaluation
criteria were developed.
Paragraph 2.2.4 „Pedagogical experiment”. Pedagogical experiment is planned in
advance and prepared participation of a researcher in the pedagogical process, deliberately
changing the values of the independent factors (methods, means, load size, etc.) in order to
achieve the desired result (Dravnieks, 1997). Pedagogical experiment was launched in the spring
of 2007 when the two research groups were selected and formed. The subjects of the pedagogical
experiment are primary school pupils of general education school, who, before the pedagogical
experiment participated in CDEC with two or more professionals. A cooperation agreement was
signed with all parents of the pedagogical experiment participants, and by the help of it
children’s parents are informed about the research process, as well as involved in primary school
pupils’ pedagogical correction process. Research subjects were randomly divided into two
groups of pedagogical experiment.
In both research groups different forms of APA are used. In the first group remedial
gymnastics is offered and in the second group – remedial gymnastics and adapted swimming. 13
boys and 11 girls, so altogether 24 primary school pupils took part in the pedagogical
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experiment. In both research groups the average age is 8 years and 3 months. Primary school
stage is before the period of puberty when boys and girls are similar according to the parameters
of physical and mental development therefore the data obtained in the research are not analyzed
by sex peculiarities. APA pedagogical correction influence on primary school pupils’
ADD/ADHD manifestations are based on a pedagogical experiment.
Paragraph 2.25 „Mathematical statistics”. The efficiency of the experimental
pedagogical process is evaluated comparing average intermediate and final results of both
groups. If the difference is statistically significant, there is reason to believe that one method is
more efficient (Dravnieks, 1997). Vilkokson difference criteria have been stated in the course of
mathematical statistics analysis, as well as the differences of these criteria in both research
groups have been evaluated. Vilkokson difference criteria were evaluated for all research
participants after the first, second and third tests. The effect of the developed and applied new
pedagogical correction method on ADD/ADHD manifestations was stated, the obtained results
were analyzed and, basing on them, conclusions and recommendations were drawn.
Section 2.3 „Research organization”
Paragraph 2.3.1 „Stages of research realization”. The research was carried out from
2004 up to 2011. In order to successfully solve the tasks of the Thesis 8 stages of research
realization were used (see Table 1).
Table 1.
Stages of research realization
Nr.

1.

Stage
Since
Septembe
r 2004 till
now

Research
task
Development of the
research
methodological basis

Content
Analysis
research
literature

Research
subjects
of Author

2.

August
Selecting of
2005 till
evaluation
June 2006 and inquiry
protocols

ADD/ADHD Author
manifestation
evaluation
methodological
instruments
have
been
found, they
can be used
by
school
support staff

3.

August
Adaptation of According to
2006 till
evaluation
the test
December and inquiry
adaptation
2006
protocols and requirements
the developevaluation
ment of
and inquiry
56

Author

Results
The research methodological
basis concerning the
ADD/ADHD symptoms, etiology,
manifestations, methods to state
them and correction possibilities
has been developed
Taking the conclusions of the
authors of the theoretically
methodological substantiation as
a basis the research theoretical
basis was made and adequate
evaluation and inquiry protocols
to state ADD/ADHD
manifestations and evaluate them,
the ones that correspond to the
International attention deficit and
hyperactivity syndrome
evaluation scale „IOWA Conners”
were selected
Three evaluation protocols for
stating of children’s attention,
perception ability (movement
memory, proprioreceptive senses),
and primary movement ability
evaluation, as well as two inquiry

Continuation of Table 1.

research
work
protocols

4.

January
2007 till
May 2007

5.

January
2007

6.

May 2007
till May
2010

protocols for
evaluation of
social ability,
attention
ability and
movement
skills used in
the world
praxis were
adapted
67 primary
Approbation Pilot study
of evaluation during which school
pupils
and inquiry the
protocols
participants
underwent
two tests

Development of sets
of adapted
physical
activity
classes for
primary
school
children with
ADD/ADHD
expressions
Stating
of
ADD/ADHD
expressions
and
application of
the developed
sets of RG
and AS in
pedagogical
correction of
primary
school
pupils’

Development of sets
of RG and
AS classes
for primary
school
children with
ADD/ADHD
expressions

Author

During the
24
pedagogical
primary
experiment
school
primary
pupils
school pupils
participated
in RG and
AS classes
and they had
three tests.
The
experiment
subjects were
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protocols to evaluate social
communication basic skills and
social competence have been
adapted. Nine individual
examination protocols to evaluate
different parameters have been
prepared for each research
subject. They were used in all
three tests
With the help of pilot study the set
of evaluation and inquiry
protocols to state primary school
pupils’ ADD/ADHD
manifestations and to evaluate
them were empirically tested in
Latvia culture environment. Three
evaluation protocols to estimate
primary school pupils’ movement
memory, proprioreceptive senses
and primary movement skills have
been empirically tested, as well as
two inquiry protocols to evaluate
social communication basic skills
and social competence have been
adapted
To supplement the sets of RG and
AS, the set of movement games
(MG) has been developed. MG
serves as a means to facilitate the
chosen APA set ( RG and AS)the novelty in ADD/ADHD
manifestation pedagogical
correction

During the first test ADD/ADHD
symptoms what are changes of
attention, behaviour, perception
and social communication that
determine primary school pupils’
basic skill deficit, deficit,
impulsivity and socially
pedagogical problems were stated
using the developed participant
individual protocol. During the
second and third test the subjects’
data were obtained, the data were
analyzed and the influence of the

Continuation of Table 1.
ADD/ADHD
expressions

chosen by the
school
psychologist
in
cooperation
with the
neurologist
After the
Author
second test of
the
pedagogical
experiment
the new set of
APA ( RG
and AS) was
reviewed and
improved
adequate to
the main
aspects of the
developed
pedagogical
correction

7.

June 2009
till
October
2010

8.

November To state and
Vilkokson
Author
2010 till
substantiate
difference
May
the influence criteria have
2011
of the
been stated
developed set and the
of adapted
differences of
physical
the criteria in
activity
both research
pedagogical
groups have
correction
been
methodology evaluated.
on primary
The influence
school
of the
pupils’
developed
ADD/ADHD and applied
expressions
new
pedagogical
correction
method on
ADD/ADHD
expressions
has been
stated

The
improvement
of the
developed
innovative
pedagogical
correction
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developed innovative pedagogical
correction methodology (RG and
AS class) on primary school
pupils’ ADD/ADHD
manifestations was stated

Innovative aspects of pedagogical
correction which include the set of
RG and AS classes – means and
methodological techniques are as
follows: the primary school
pupil’s and the pedagogue’s
mutual cooperation in organizing
APA classes; including of
movement games in RG and AS
classes; the application of APA
eco-system model in RG and AS
classes; stating of the primary
school pupil’s self-evaluation
after AS class. Acquiring of
swimming skills during AS
classes improves a child’s
attention, self-esteem, social basic
skills, posture and primary
movement skills, thus decreases
ADD/ADHD manifestations
In the second group (RG and AS)
positive dynamics in the second
and third test in all stated
parameters of ADD/ADHD
manifestations has been observed.
Evaluating the influence of
pedagogical correction on
primary school pupils’
ADD/ADHD manifestations, it
can be concluded that with the
improvement of the subjects’
attention, behaviour and social
communication indices, the
pupils’ progress in basic subjects
(Latvian and Mathematics) has
also improved, so the subjects’
learning abilities have also
improved. In the second group
where pupils had both RG and
AS there is a comparatively
bigger the Dynamics of
improvement of learning abilities

Paragraph 2.3.2 „Evaluation of the documented materials”. The family doctor’s
detailed examination cards. Examining and evaluating the family doctor’s pedagogical
experiment participants’ detailed examination cards, it can be said that for a child in Latvia
coming to the first grade of general education school, the examination of health condition has
been characterized as a detailed one. The family doctor's pre-school examination as a whole can
be characterized only as a general description of the child's health condition. School support staff
in general education school can cooperate with specialists to assist pupils in their successful
development and education process in the long run. The acquiring of basic subjects (learning
ability). In order to evaluate primary school pupils’ learning of basic subjects (Mathematics and
the Latvian language) and to state the possible dynamics when starting the research and finishing
it a mark transcript from the school journal was made for pedagogical experiment participants.
Paragraph 2.3.3 „Evaluation and inquiry protocols”. Choice and adaptation of the
evaluation and inquiry protocols. Evaluation protocols – to state the correspondence of
movement memory, proprioreceptive senses (Gobbard, 2004), the primary movement skills
(Burton, Miller, 1998) and inquiry protocols – to state the correspondence of basic skills of
social communication and social competence (Walker, Colvin, Ramsey, 1995) to the
international ADD/ADHD evaluation scale "IOWA Conner "(Loney, Milich, 1982). The chosen
set of evaluation and inquiry protocols is a qualitative research method approbated in the
scientific research of Virginia University, Faculty of APA, the USA (Block, 2006). During the
research the three chosen evaluation protocols and two inquiry protocols were translated and
adapted to the Latvia cultural environment for primary school pupils of general education school
(see Fig. 3).
Empirical testing – approbation of the translated evaluation and inquiry protocols. The
aim of the empirical testing of the new protocol to state the extent to which the translated version
corresponds to the original text. In this research in the approbation of the evaluation and inquiry
protocols is used the author’s developed third variant of the protocol. Our study participants
know the Latvian language, therefore monolingual group design is chosen. The author believes
that in the empirical research the adapted protocol approbation is necessary (Raščevska, 2005).
All adapted evaluation and inquiry protocols in the course of the research the adapted evaluation
and inquiry protocol descriptions have been made and the inquiry and evaluation criteria have
been documented.
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Fig.3. The chart of the adaptation process of the evaluation and inquiry protocols

Paragraph 2.3.4 „Development of individual documentation”. For each of the
evaluation and inquiry protocols to evaluate ADD/ADHD manifestations used in this Thesis the
research participant's individual documentation was made. Each such document contains a brief
description of the evaluation, inquiry or somatoscopy protocol and its evaluation criteria which
reflect some of the ADD/ADHD manifestations. Individual research participants’
documentation. It is made in correspondence with the conduct of the research organization –
Inquiry protocol – Child social competence suitability evaluation, Inquiry protocol – Evaluation
of social communication basic skills, Psychologically-pedagogical test – Child’s social behavior
and self- evaluation, Psychologically-pedagogical test – Evaluation of behavior peculiarities
characteristic to a child, Psychologically-pedagogical test – Evaluation of undesirable a child’s
behavioral expressions, Evaluation protocol – Movement memory evaluation, Evaluation
protocol – Proprioreceptive sense evaluation, Evaluation protocol – Child’s primary motor
movement development evaluation, Somatoscopy protocol – Posture and locomotor apparatus
evaluation.
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Paragraph 2.3.5 „Pilot study”. In this Thesis the pilot study was used to empirically test
the evaluation and inquiry protocols for primary school pupils of general education school. 32
girls and 35 boys who were randomly selected from primary school pupils of general education
school participated in the pilot study. So the pilot study participants are 67 primary school pupils.
When starting the pilot study children's average age was 8 years and 3 months. During the pilot
study three evaluation protocols and two inquiry protocols which in the course of the research
were included in the set of evaluation and inquiry protocols which were used to state primary
school pupils’ ADD/ADHD manifestations were empirically tested in Latvia environment with
Riga primary school pupils of general education school.
Paragraph 2.3.6 „Choice of pedagogical experiment participants”. Primary school
pupils of Riga Secondary School Nr.84, who until now participated in the Child Development
and Education Center (CDEC) of the same school, took part in the pedagogical experiment. The
school psychologist in cooperation with CDEC neurologist selected participants for the
pedagogical experiment. The author organized the signing of cooperation agreements with the
participants of the pedagogical experiment. So, from those primary school pupils who two or
more times per week cooperated with CDEC professionals, the school psychologist if needed
also the center neurologist or other rehabilitation team professionals selected pedagogical
experiment participants – 24 primary school pupils having possible ADD/ADHD
manifestations. A physical therapist did APA pedagogical correction (held RG and AS classes)
for the participants of the pedagogical experiment.
Chapter 3 „Stating of ADD/ADHD manifestations and Adapted Physical Activity in
pedagogical correction for primary school pupils” reveals the obtained results during the
realisation of the pilot study and the pedagogical experiment and their analysis.
Section 3.1. „Evaluation and inquiry protocols in stating primary school pupils’
ADD/ADHD manifestations” In order to state ADD/ADHD manifestations using the evaluation
and inquiry protocols pilot study was carried out with the task to test (approbate) empirically the
developed evaluation and inquiry protocols in Latvia environment for primary school pupils of
general education school. 67 primary school pupils of general education school participated in
the pilot study. During the testing with the help of the adapted evaluation and inquiry protocols
for primary school pupils of general education school ADD/ADHD manifestations – social
skills (children’s' social communication skills and suitability of social competence), attention
ability (movement memory and proprioreceptive senses) and the child's physical abilities
(primary movement skills) were stated.
The first pilot study test the initial test of the evaluation and inquiry protocols was made
when the pilot participants completed evaluation protocols, where primary school pupils'
movement memory and proprioreceptive senses that characterize the child's attention during
physical activity classes, as well as their primary motor abilities were stated.
In the second pilot study test the evaluation and inquiry protocols were repeatedly
empirically tested what further provided a qualitative implementation of evaluation protocol
directions. Therefore, two tests were carried out in the pilot study. In this part of the research the
author of the Thesis certified physiotherapist Luize Ventaskrasta and the school psychologist Ina
Intaite took part. The independent experts of the Doctoral Thesis were certified physiotherapist
Vita Lakša and Kristīne Kaņepe.
Paragraph 3.1.1 „Pilot study to empirically test the evaluation protocols”. In the
framework of the pilot study the empirical testing of three evaluation protocols adapted for
Latvia environment was carried out, in this paragraph it is revealed in documented evaluation
protocols.
Paragraph 3.1.2. „Pilot study to empirically test the inquiry protocols”. In the
framework of the pilot study the empirical testing of three evaluation protocols adapted for
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Latvia environment was carried out, that is seen in the Annexes as documented inquiry
protocols. Research requires empirical testing of adapted evaluation and inquiry protocols in
some other research group – pilot study (Raščevska, 2005).
During the research the adaptation and approbation of the evaluation and inquiry
protocols was made: Evaluation protocol – Movement memory evaluation: Kinetic Forms of
Perceptual Abilities – Motor Memory (Gobbard, 2004), Evaluation protocol – Proprioreceptive
sense evaluation: Forms of Visual Motor Perception abilities – Proprioreceptive Feelings
(Gobbard, 2004), Evaluation protocol – Primary motor movement evaluation: Development of
the child’s fundamental motor skills – development of primary motor skills (Burton, Miller,
1998), Inquiry protocol – Social competence suitability evaluation: Development of Social
Competence in a Child (Wolker, Mac‘Conely, 1998), Inquiry protocol – Social communication
basic skill evaluation: Assessment of Fundamental Social Communication Skills (Wolkera,
Kolvin, Ramsey, 1995).
Section 3.2 „Primary school pupils’ ADD/ADHD manifestations”. In the first test
primary school pupils’ ADD/ADHD manifestations were stated and evaluated: Social behavior
and self-esteem. So, in the first group the indices of social behavior and self-esteem are 1.06 ±
0.10 points and in the second group – 1.11 ± 0.10 points (see Fig. 4.).

Fig. 4. Evaluation of ADD/ADHD manifestations in points in the first test
(norm 0 points)
The evaluation of Undesirable behavior expressions for the first group is 1.50 ± 0.12
points. The research participants’ indices in the second group of undesirable behavior
expressions are 1.33 ± 0.07 points (see Fig. 4). The evaluation of Most characteristic behavior
peculiarities in the first group is 1.2 ± 0.04 points and in the second group 1.13 ± 0.06 points
(see Fig. 4). Evaluation of the locomotor apparatus. After the first test the research participants’
indices of the evaluation of the locomotor apparatus in the first group are 0.76 ± 0.04 points, but
in the second group 0.51 ± 0.06 points (see Fig. 4). The indices of Social competence suitability
in the first group are 1.28 ± 0.09 points and in the second subject group 1.57 ± 0.10 points (see
Fig. 4).
The indices of Basic skills of social communication in the first subjects’ group are 1.38 ±
0.15 points and in the second group the indices of basic skills of social communication are 1.72 ±
0.20 points (see Fig. 5). The Evaluation of movement memory in points is 1.46 ± 007 and 1.58 ±
0.10 correspondingly in the first and of pedagogical experiment (see Fig. 5). The evaluation of
Proprioreceptive senses is 1.49 ± 0.12 points in the first group and 1.63 ± 0.07 points in the
second subjects’ group (see Fig. 5). The indices of Primary movement skills for the subjects of
the first group are 1.75 ± 0.12 points and in the second group 1.73 ± 0.09 points (see Fig. 5).
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Fig. 5. Evaluation of ADD/ADHD manifestations in points in the first test
(norm 3 points)
Basic skills of social communication and suitability of social competence after the first
test for all subjects have a derogation of the regulatory indicators. Also movement memory and
proprioreceptive senses that characterize children's attention development what primary school
pupils demonstrate during physical activity classes, do not correspond to the norm. After the first
test the research participants’ evaluation of posture and the locomotor apparatus, as well as the
indices of primary movement skills, do not correspond to the norm.
Comparing the evaluation of the mean of the research participants’ ADD/ADHD
symptoms in the first and second group, it is evident that the variation coefficient and the
dispersion between the two groups is small and the difference between both groups is
statistically significant. The variation coefficient is less than 10%, and thus both groups can be
compared in the further research.
Section 3.3 „Sets of APA classes in pedagogical correction of primary school pupils’
ADD/ADHD manifestations”
The adapted physical activities selected in the research are based on the Thesis author's
15 years of practical experience in base movement therapy and the offered correction
possibilities for primary pupils with ADD/ADHD manifestations by the authors analyzed in the
Thesis. During the pedagogical experiment the set of remedial gymnastics and adapted
swimming methods was used in order to develop innovative methodology of pedagogical
correction for primary pupils with ADD/ADHD manifestations.
Paragraph 3.3.1 „The set of remedial gymnastics classes”
A set of remedial gymnastics classes for primary school pupils with ADD/ADHD
manifestations has been developed. Each RG exercise is chosen so as to better correct the
primary school pupils’ major ADD/ADHD manifestations (attention, self-esteem and successful
socialization problems), as well as reduce the ADD/ADHD accompanying symptoms (primary
movements basic skills, posture and locomotor apparatus disorders). Innovative aspects of the
RG class methodology promote the pedagogue and the child's cooperation possibilities, the
formation of feedback between the teacher and pupils, and primary school pupils’ self-esteem
facilitation. The APA eco-system model in which the following factors: Task (in this research –
RG class), Environment (in this research – RG gymnasium), Individual (in this research – four
primary school pupils who participate in the RG class) which interact with each other and
supplement each other in is applied in the innovative RG class methodology.
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Paragraph 3.3.2 „The set of adapted swimming classes”.
A set of adapted swimming classes for primary school pupils with ADD/ADHD
manifestations has been developed. Each AS exercise is chosen so as to better decrease the
primary school pupils’ major ADD/ADHD manifestations (attention, self-esteem and successful
socialization problems), as well as correct the ADD/ADHD accompanying symptoms (primary
movements basic skills, posture and locomotor apparatus disorders).
In the set of AS classes a possible pupils’ participation in the organization of the class
(demonstration of the exercise chosen by a pupil) is envisaged. These innovative aspects of the
AS class methodology promote the pedagogue and the child's cooperation possibilities, the
formation of feedback between the teacher and pupils, and primary school pupils’ self-esteem
facilitation. The APA eco-system model in which the following factors: Task (in this research –
AS class), Environment (in this research – the swimming pool where the AS class takes place),
Individual (in this research – 5-10 primary school pupils who participate in the AS class) which
interact with each other and supplement each other in is applied in the innovative AS class
methodology.
Paragraph 3.3.3 „The set of movement games”.
The developed set movement games (MG) – tasks of movement games, game description
and the preferred part of the class which should include the definite movement game –in this
research serves as a means to ensure the best the complex effect of the possible choice adapted
physical activity (RG and AP activity), and thus the successful pedagogical correction of primary
school students’ ADD/ADHD manifestations.
Section 3.4 „Influence of the set of the methodology of pedagogical correction on
primary school pupils’ ADD/ADHD manifestations”
Using the innovative methodology of pedagogical correction (the set of RG and AS
classes) when comparing the dynamics of the three test results it is seen that the following
primary pupils’ ADD/ADHD manifestations have decreased statistically significantly for both
groups of subjects:

Fig. 6. Evaluation of ADD/ADHD manifestations of the first group in points
in the first, second and third test (norm 3 points)
The evaluation of the most characteristic behavior expressions. In the second test the
evaluation of the most characteristic behavior expressions in the first group is 0.96 ± 0.05 points
and in the second is 0.89 ± 0.05 points (see Fig. 6,7). In the third test the evaluation of the most
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characteristic behavior expressions for the subjects of the first group is 0.77 ± 0.04 points and in
the second 0.73 ± 0.04points. The most characteristic behavior expressions for the first group
pupils have decreased per 22% and for the second group per 25%.
Social behavior and self-esteem. In the second test the average evaluation of children’s
social behavior and self-evaluation is 0.72 ± 0.05 points and 0.79 ± 0.04 points accordingly in
the first and second group. In the third test the evaluation of children’s social behavior and selfesteem in the first group is 0.63 ± 0.04 points and in the second group it is 0.65 ± 0.05 points
(see Fig. 6, 7). After the third test children’s social behavior and self-esteem have improved in
the first group per 21% and in the second group per 22%.

Fig. 7. Evaluation of ADD/ADHD manifestations of the second group in
points in the first, second and third test (norm 0 points)

The evaluation of the basic skills of social communication. In the second test the
evaluation of the basic skills of social communication for the subjects is 1.64 ± 0.12 points in the
first group and in the second group 1.97 ± 0.19 points. In the third test the evaluation of the basic
skills of social communication for the subjects in the first group is 1.85 ± 0.12 points and in the
second group 2.18 ± 0.17 points (see Fig. 8, 9). After the third test the basic skills of social
communication for the children of in the first group had improved per 19% and in the second
group per 22%. Social competence suitability. In the second test the evaluation of social
competence suitability for the subjects of in the first group is 1.61 ± 0.09 points and in the
second group it is 2.00 ± 0.10 points. In the third test the evaluation of social competence
suitability in the first group is 1.76 ± 0.07 points and in the second group 2.15 ± 0.10 points (see
8, 9). After the third test social competence suitability in the first group had improved per 17%
and in the second group per 21%.
The evaluation of movement memory. In the second test the evaluation of movement
memory ability for the subjects of the first group is 2.00 ± 0.10 points and in the second group it
is 2.10 ± 0.08 points. In the third test the evaluation of the subjects’ movement memory ability
indices in the first group is 2.33 ± 0.07 points and in the second group is 2.42 ± 0.08 points (see
8, 9). After the third test the improvement of the subjects’ movement memory in the first group
is per 20% and in the second group per 18%.
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The evaluation of primary movement skills. In the second test the evaluation of primary
movement skills for the subjects of the first group is 2.05 ± 0.10 points and in the second group
2.25 ± 0.08 points. In the third test the evaluation of primary movement skills for the subjects of
the first group is 2.37 ± 0.08 points and in the second group 2.57 ± 0.08 points (see Fig. 8, 9).
After the third test the subjects’ improvement of the primary movement skills in the first group is
per 24%, but in the second group per 20%.

Fig. 8. Evaluation of ADD/ADHD manifestations of the first group in points
in the first, second and third test (norm 3 points)

Fig. 9. Evaluation of ADD/ADHD manifestations of the second group in
points in the first, second and third test (norm 3 points)
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With the Vilkokson criterion comparing the stated ADD/ADHD manifestation – most
characteristic behavior expressions, social behavior and self-esteem, basic skills of social
communication, social competence suitability, movement memory and primary movement skills –
evaluation indices between the first and the second test, the differences of the obtained results in
both subject groups are statistically significant, significance 0.05. So, the dynamics of the
ADD/ADHD manifestation evaluation what is seen in both subject groups after the second and
third test, is significant. With the Vilkokson criterion comparing the subjects’ ADD/ADHD
manifestations stated during the first and the second, the second and the third, as well as the first
and the third tests, in both research groups the result differences are statistically significant,
significance 0.05 (see 8, 9).
The differences in ADD/ADHD manifestation dynamics of the first and second group
participants of the pedagogical experiment in the third test (see Fig. 10, 11).

Fig.10. The dynamics of ADD/ADHD manifestations of the first and second group in
points in the third test (norm 0 points)

The dynamics of social behavior and self-esteem in the third test for participants of the
pedagogical experiment in the first group is 0.43 ± 0.06 points and in the second group are 0.46
± 0.07 points. The dynamics of the evaluation of undesirable behavior expressions for the
participants of the pedagogical experiment in the first group is 0.51 ± 0.06 points and in the
second group are 0.45 ± 0.07 points. The dynamics of the most characteristic behavior
peculiarities participants of research in the first group is 0.1 ± 0.06 points and in the second
group 0.39 ± 0.07 points. The dynamics of posture and the locomotor apparatus evaluation for
the participants of the pedagogical experiment in the first group is 0.32 ± 0.06 points and in the
second group 0.26 ± 0.07 points (see Fig. 10).
The positive dynamics of ADD/ADHD manifestations in the third test where the
normative indicators of the syndrome symptom stating protocols correspond to 0 points on
average is greater for the subjects of the second group who did remedial gymnastics and adapted
swimming during the pedagogical experiment (see Fig. 10).
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Fig.11. The dynamics of ADD/ADHD manifestations of the first and second group in
points in the third test (norm 3 points)
The dynamics of basic skills of social communication in the third test for the participants
of the pedagogical experiment in the first group is 0.47 ± 0.06 points and in the second group
0.46 ±0.07 points. The dynamics of the evaluation of social competence suitability for the
participants of the pedagogical experiment in the first group is 0.48 ± 0.06 points and in the
second group 0.57 ± 0.07 points. The dynamics of the evaluation of movement memory for the
research participants in the first group is 0.88 ± 0.06 points and in the second group are 0.83 ±
0.07 points. The dynamics of primary movement skills for the participants of the pedagogical
experiment in the first group is 0.62 ± 0.06 points and in the second group are 0.83 ± 0.07 points
(see Fig. 11).
The increase of the positive dynamics of ADD/ADHD manifestations where the
normative indicators of the syndrome symptom stating protocols correspond to 3 points in the
third test on average is greater for the subjects of the second group who did remedial gymnastics
and adapted swimming during the pedagogical experiment (see Fig. 11). With the Vilkokson
criterion comparing the evaluation in points of both group ADD/ADHD manifestations in the
third test the obtained results prove that the increase of the positive dynamics of ADD/ADHD
manifestations in the second group is statistically significant, significance 0.05 and the
significance level is P = 0.95.
Learning ability evaluation. When starting the research (in test 1) the average evaluation
in points of basic subjects (Mathematics and Latvian) in the first group in Mathematics was 6.58
points and in the second group is 5.83 points, in Latvian correspondingly 6.75 and 6.17 points. In
the end of the research (in test 3), the subjects’ average evaluation of basic subjects in the first
group in Mathematics is 7.17 points and in the second group 6.67 points, but in Latvian
correspondingly 7.33 and 6.75 points (see Fig. 12).
The dynamics of learning ability evaluation in Mathematics in the first group of research
subjects is 0.59 points and in Latvian is 0.58 points. In the third test the average dynamics of
learning ability of the research subjects of the second group in Mathematics is 0.84 points and in
Latvian is 0.58 points. In the first group the evaluation of the learning ability for the participants
of the pedagogical experiment has improved per 0.58 ± 0.05 points and in the second group per
0.71 ± 0.01 point.
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Fig. 12. Evaluation of Learning ability of the first and second group in points in the
1st and 2nd test of the research
So, evaluating the influence of the new pedagogical correction on ADD/ADHD
manifestations of Latvia primary school children it should be concluded that with the
improvement of children’s attention, behavior and social communication indices their progress
in acquiring of basic subjects have also improved, so the learning ability of the participants of the
pedagogical experiment has improved. The second group where children did both RG and AS
has better improvement dynamics of learning ability.
The complex APA pedagogical correction methodology for primary school children
having ADD/ADHD manifestations developed during the research is essential. The pedagogical
correction (remedial gymnastics and adapted swimming) developed and applied during the
research essentially decrease primary school children’s ADD/ADHD manifestations. The
methodology of pedagogical stating and correction of ADD/ADHD manifestations can be
applied in the practice of sports teachers, APA professionals and physiotherapists when working
with primary school children.
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Conclusions
4.
As a result of the research adapted and in the Latvia cultural environment
empirically tested set of evaluation and inquiry protocols for primary school pupils’ attention
deficit disorder and attention deficit with hyperactivity disorder (ADD/ADHD) manifestation
qualitative determination according to the International ADD/ADHD evaluation criteria has been
developed. Three evaluation protocols to evaluate primary school pupils’ attention, perception
ability, primary movement skills and two inquiry protocols to state basic skills of social
communication and social competence have been adapted to the Latvia cultural environment.
5.
In the first test of the pedagogical experiment the research participants’ basic
skills of social communication have been stated (in the 1st group 1.38 ± 0.15 points; in the 2nd
group 1.72 ± 0.20 points) and social competence suitability (in the 1st group 1.28 ± 0.09 points;
in the 2nd group 1.57 ± 0.10 points) has a significant deviation from the normative indicators,
also movement memory (in the 1st group 1.46 ± 0.07 points; in the 2nd group 1.58 ± 0.10 points)
and proprioreceptive senses (in the 1st group 1.49 ± 0.12 points; in the 2nd group 1.63 ± 0.07
points) what characterizes children’s attention development noncomformity with the normative
indicators. In the first test the evaluation of the research participants’ posture and locomotor
apparatus (in the 1st group 0.76 ± 0.04 points; in the 2nd group 0.51 ± 0.06 points), as well as the
evaluation of the basic movement skills (in the 1st group 1.75 points ± 0.12 and in the 2nd group
1.73 ± 0.09 points) does not correspond to the normative indicators.
Thus the obtained results show that for all research participants ADD/ADHD
manifestations have been stated as the changes in attention, behavior, perception and social
communication that determine children's basic skill deficit, impulsivity, create sociallypedagogical problems, as well as disorders of primary motor movement, posture and the
locomotor apparatus.
6.
As a result of the research innovative methodology of pedagogical correction has
been developed where for decreasing of primary school pupils’ ADD/ADHD manifestations the
set of adapted physical activity methods and means – remedial gymnastics and adapted
swimming classes. The main innovative aspects of the developed pedagogical correction what
includes a set of remedial gymnastics and adapted swimming means and methodological
techniques of coherent sequence:
•
mutual cooperation of a primary school pupil and a pedagogue in organizing the
adapted physical activity classes, as well as including of movement games in remedial
gymnastics and adapted swimming classes and in documentation of the evaluation protocols;
•
using of adapted physical activity eco-system model in remedial gymnastics and
adapted swimming classes what is made by an individual, environment and task (a pupil,
adequate environment, adapted physical activity);
•
stating of each primary school pupil’s self-evaluation after every class of adapted
swimming;
•
using of color symbols in the remedial gymnastics content explanation in the
introductory part of a class.
Using of colorful small equipment in the introductory part of a class mobilizes
hyperactive children for work and decrease unawareness about the further process of a class that
can cause primary school pupils’ behavior disorders during adapted physical activity.
4. In the third test of the pedagogical experiment the basic skills of social communication
have been stated in both groups of the research participants (in the 1st group 1.85 ± 0.12 points
and in the 2nd group 2.18 ± 0.17 points). Basic skills of social communication had improved for
the 1st group pupils per 19% and in the 2nd group per 22%. The suitability of social competence
has been stated (in the 1st group 1.76 ± 0.07 points and in the 2nd group 2.15 ± 0.10 points). The
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suitability of social competence in the 1st group had improved per 17% and in the 2nd group per
21%. Social behavior and self-esteem have been stated (in the 1st group 0.63 ± 0.04 points and
in the 2nd group 0.65 ± 0.05 points). Children social behavior and self-esteem in the 1st group
has improved per 21% and in the 2nd group per 22%. The evaluation of the most characteristic
behavior peculiarities has been stated (in the 1st group 0.77 ± 0. 04 points and in the 2nd group
0.73 ± 0.04 points). In the evaluation of the most characteristic behavior peculiarities of the 1st
group pupils they have decreased per 22% and in the 2nd group per 25%. Primary school pupil
movement memory has been stated (in the 1st group 2.33 ± 0.07 and in the 2nd group 2.42 ±
0.08 points). The improvement of the research participant movement memory in the 1st group
has stated per 20% and in the 2nd group per 18%. Primary school pupils’ primary movement
skills have been stated (in the 1st group 2.37 ± 0.08 points and in the 2nd group 2.57 ± 0.08
points). Primary school pupils’ primary movement skills have improved in the 1st group per
24%, but in the 2nd group per 20%.
During the period of two years when the pedagogical experiment was carried out
applying pedagogical correction methodology in both research participant groups in the third test
statistically significant result dynamics had been stated in primary school pupils’ behavior
peculiarities, basic skills of social communication, suitability of social competence, movement
memory, social behavior and self-esteem, as well as primary movement skill evaluation that
characterizes ADD/ADHD manifestations. During the research the dynamics of the research
participants ADD/ADHD manifestations has been stated which in the third test n both groups is
significant, the differences of the results are significant, significance 0.05 and the significance
level is P = 0.95.
4.1.
During the course of the research differences in the dynamics of ADD/ADHD
manifestations in the third test in the 1st and 2nd group of the pedagogical experiment
participants have been stated. The dynamics of social behavior and self-esteem in the 1st group
is 0.43 ± 0.06 points and in the 2nd group 0.46 ± 0.07 points. The evaluation dynamics of
undesired behavior expressions in the 1st group is 0.51 ± 0.06 points and in the 2nd group
correspondingly 0.45 ± 0.07 points. The dynamics of the most characteristic behavior
peculiarities in the 1st group is 0.41 ± 0.06 points and in the 2nd group 0.39 ± 0.07 points. The
evaluation dynamics of posture and locomotor apparatus in the 1st group is 0.32 ± 0.06 points
and in the 2nd group 0.26 ± 0.07 points. The research results testify that the means that
characterize ADD/ADHD manifestations have decreased in both research groups.
The results of the participants’ of the pedagogical experiment stated ADD/ADHD
manifestation dynamics (result difference between the first and the second test) testify that for
the 2nd group research participants in the third test behavior expressions, posture and locomotor
apparatus evaluation, as well as social competence suitability, proprioreceptive senses and
primary movement skills have significantly improved.
Significant positive increase of the research results in the dynamics of behavior
expressions, posture and locomotor apparatus evaluation, as well as social competence
suitability, proprioreceptive senses and primary movement skills (after Vilkokson criterion) in
the third test has been stated in the 2nd group with significance 0.05 and the significance level is
P = 0.95. Thus it can be concluded that for the research 2nd group participants to whom during
the pedagogical experiment the developed pedagogical correction methodology including a
coordinated set of remedial gymnastics and adapted swimming means and methodological
techniques was applied, the stated ADD/ADHD manifestations have significantly decreased.
During the research the differences in ADD/ADHD manifestation dynamics have been
stated in the third test between the participants of the pedagogical experiment of the 1st and 2nd
group. The dynamics of social behavior and self-esteem in the 1st group is 0.43 ± 0.06 points
and in the 2nd group 0.46 ± 0.07 points. The dynamics of undesirable behavior expressions
evaluation in the 1st group is 0.51 ± 0.06 points and in the 2nd group correspondingly 0.45 ±
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0.07 points. The dynamics of the most characteristic behavior peculiarities in the 1st group is
0.41 ± 0.06 points and in the 2nd group 0.39 ± 0.07 points. The dynamics of posture and
locomotor apparatus evaluation in the 1st group is 0.32 ± 0.06 points and in the 2nd group 0.26 ±
0.07 points.
The research results testify that ADD/ADHD manifestations have decreased in both
research groups. Significant positive increase of the research result dynamics in the third test has
been stated in the 2nd group with significance 0.05 and the significance level is P = 0.95. Thus it
can be concluded that for the research 2nd group participants to whom during the pedagogical
experiment the developed pedagogical correction methodology including a coordinated set of
remedial gymnastics and adapted swimming means and methodological techniques was applied,
the stated ADD/ADHD manifestations have significantly decreased.
4.2. When starting the experiment the average evaluation of basic subject (Mathematics
and Latvian) points in the 1st group in Mathematics was 6.58 points and in the 2nd group 5.83
points, in Latvian correspondingly 6.75 and 6.17 points. After two years, in the end of the
research the means of the pedagogical experiment participants’ basic subject evaluation in the 1st
group in Mathematics is 7.17 points and in the 2nd group 6.67 points, but in Latvian
correspondingly 7.33 un 6.75 points. The dynamics of learning skill evaluation in Mathematics
in the 1st group is 0.59 points and in Latvian is 0.58 points. In the third test the 2nd group
participants’ average dynamics of learning skills in Mathematics is 0.84 points and in Latvian is
0.58 points. In the 1st group the evaluation of learning skills of the pedagogical experiment
participants has improved on average per 0.58 ± 0.05 points and in the 2nd group per 0.71 ± 0.01
points.
Analyzing the acquiring of the basic subjects by the pedagogical experiment participants
during two years of the pedagogical experiment it can be stated that learning results of these
primary school pupils have improved. So, evaluating the influence of the new pedagogical
correction on primary school pupils’ ADD/ADHD manifestations their indices of attention,
behavior and social communication that have facilitated acquiring of the basic subjects by the
research participants, thus the learning ability of the pedagogical experiment participants has
improved.
During the research a new set of ADD/ADHD manifestation determination protocols has
been developed, innovative adapted physical activity pedagogical correction methodology has
been developed and applied, its recovering influence on primary school pupils’ ADD/ADHD
manifestations has been evaluated.
Thus the results obtained in the research support the hypothesis of the Thesis.
APPROBATION OF THE RESEARCH RESULTS
The Thesis has been discussed with international experts:
On January 5-7, 2006 in the framework of the course LEUVEN EMDAPA in the
scientifically methodological conference for Doctoral students in Dortmund in the discussion of
a work group, with the participation of Ph.D.Prof. Liv Duesund (APA Oslo University),
Ph.D.Prof. Herman Coppenolle (Katholieke University in Leuven) the chosen research,
suitability and validity of the research methods (evaluation and inquiry protocols) have been
discussed.
On March 1-4, 2006 in the framework of the course LEUVEN EMDAPA in the
international scientific seminar for APA professionals and sports educators in Virginia Beach
with the participation of members of the partner countries: Ph.D.Prof. M.E. Block (Virginia
University), Ph.D.Prof. Herman Coppenolle (Katholieke University in Leuven), the chosen
research, suitability and validity of the research methods (evaluation and inquiry protocols) and
scientifically practical approbation have been discussed.
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Presentations in international conferences:
1.
„Physiotherapist work in the rehabilitation team in elementary school” with poster
presentation in the XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany, July 20-25,
2008.
2.
„Fizioterapeita darbs habilitācijas komandā sākumskolā” participation with oral
presentation in Riga Stradins University In the 2nd International Science Conference
„Sabiedrība, veselība, labklājība”, Riga, Latvia.November 6-7, 2008.
3.
„Ārstnieciski pedagoģiskās korekcijas iespējas sākumskolas bērniem ar
UDS/UDHS simptomiem” participation with oral presentation in LASE, International Sport
Science Conference, Riga, Latvia, April 7– 8, 2009.
4.
„Physiotherapistst’s work in the rehabilitation team with ADHD symptoms of
children” with oral presentation in the 10th Congress of European Federation Research in
Rehabilitation, Riga, Latvia, September 9-12, 2009.
5.
„Psycho-social correction for primary school pupils having ADD/ADHD
symptoms” with oral presentation in the 3rd Baltic Sport Science Conference „Physical activity
and sport in changing society: research, theory, practice and management”, Riga, Latvia, April
29–May 1, 2010.
6.
„UDS/UDHS simptomi sākumskolas skolēniem” participation with oral
presentation in LASE, International Sport Science Conference, Riga, Latvia, April 8, 2010.
7.
„Psycho-social correction in APA for primary school pupils having ADD/ADHD
symptoms” with oral presentation in the International Congress “Complex Systems in Medicine
and Sport”, the congress is dedicated to scientists, teachers, physicians of all specialities,
coaches, trainers, and other rehabilitation professionals, Kaunas, Lithuania, September, 15-18,
2010.

Scientific publications:
1.
Ventaskrasta L., Larins V. LSPA zinātniskie raksti 2007. Fizioterapeita darbs
rehabilitācijas komandā sākumskolā. – Riga, 2008. P. 198 – 203.
2.
Ventaskrasta L., Grinberga S. International Journal of Psychology: International
Union Psychological Science – Vol. 43, ISSUE 3/4 (ISSN 0020-7594) Physiotherapist work in
the rehabilitation team in elementary school. XXIX International Congress of Psychology,
Berlin, Germany, 2008, P. 808 - 814.
3.
Ventaskrasta L., Grinberga S. Riga Stradins University, In the 2nd International
Science Conference: „Sabiedrība, veselība, labklājība”. Fizioterapeita darbs habilitācijas
komandā sākumskolā. Riga, 2008, P. 81 - 87.
4.
Ventaskrasta L., Grinberga S. Riga Stradins University’s Collection of Scientific
Papers 2008: Research articles in medicine & pharmacy. Physiotherapist’s Word in the
Multiprofessional Rehabilitation Team in Elementary School. Riga, RSU, 2009, P. 114 - 120.
5.
Ventaskrasta L., Larins V. LSPA zinātniskie raksti 2009. UDS/UDHS simptomi
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6.
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3297) Psycho-social correction for primary school pupils having ADD/ADHD symptoms. 3rd
Baltic Sport Science Conference - Physical Activity and Sport in Changing Society: Research,
Theory, Practice and Management, Riga, Latvia, 2010, P. 48-52.
9.
Ventaskrasta L., Larins V. The 3rd International Congress Complex Systems in
Medicine and Sport - ICCSMS 2010. Psycho-social correction in APA for primary school pupils
having ADD/ADHD symptoms. Kaunas, Lithuania, 2010, P.78 - 83.

ACKNOWLEDGEMENTS
I express sincere gratitude to my scientific supervisor Dr.med., Prof. Viesturs Larins for
advice and support in systematic outlining of the theme of the Thesis and content interpretation.
I express sincere gratitude to my adviser Dr.psih., LU Assist. Prof. Skaidrite Liepina for
advice and support in understanding questions of special psychology, as well as for encouraging
and inspiration during the process of Thesis writing.
Thanks to the reviewers Ph.D. Assoc. Prof. Aija Klavina and sincere gratitude to Dr.biol.,
Prof. Alvis Paeglitis for constructive advice in improvement of the quality of my research and to
Dr.paed. Assist.Prof. UnaVeseta for the scrupulous attitude and constructive advice in the
research design.
Thanks to LASE vice-rector Dr.paed., Assoc.Prof. Andra Fernate for emphasizing of
scientific conclusions and constructive advice in formulating the research categories. Thanks a
lot to M.paed. Irena Hadanonoka for support and advice in questions of social pedagogy, as well
as inspiration in my finishing of the research.
I would like to thank the administration and elementary school teachers of Riga
Secondary School Nr. 84 for support in providing of research basis and the Head of CDEC
M.paed. Laila Stalge for advice in questions of special pedagogy and speech therapy, as well as
support and productive cooperation during the research.
Thanks a lot to all research participants and their parents for responsibility and decent
collaboration in the research.
The heartiest thanks to my family and relatives for the great support, patience,
understanding and inspiration during writing the Thesis.

74

CURRICULUM VITAE
PERSONAL DATA:
Name, Surname:
Birth date:
Address, phone Nr.:
e-mail:
EDUCATION:
2010 – 2011

LUIZE VENTASKRASTA
02.07.1969, Riga; p.c. 020769-11214
Riga, 29415119
luize_ventaskrasta@yahoo.com

1992 – 1993
1987 – 1992

Latvian Academy of Sport Education (LASE), candidate for PhD degree in
Pedagogy in Sport Science
LASE certificate for Doctoral studies
Katholieke University in Leuven
EMDAPA (Erasmus Mundus Master in Adapted Physical
Activity) Master degree in adapted physical activity,
Diploma Nr.: 1147470
University of Latvia (LU), Faculty of Pedagogy, Master in Education
Diploma Nr:014907
LASE, Specialist of physical rehabilitation; Diploma Nr.: 000271
LASE, Physical education teacher; Diploma Nr.: 000086

ACADEMIC
DEGREE:
2006
2003

EMDAPA, Master degree (KU LEUVEN)
Master in Education degree (LU)

2004 – 2010
2005 – 2006

2001 – 2003

PROFESSIONAL WORK EXPERIENCE:
2010
(up to now)
Ltd "Aqua fitness" – physiotherapist, Board member
2007 – 2010
University of Latvia (LU), Faculty of Medicine – lecturer
2009 – 2010
LU, Faculty of Medicine – lecturer, study methodologist
2001 – 2010
Club Joker, coach of hydro-aerobics and physiotherapist
2006 – 2007
Riga Red Cross Medicine College – guest lecturer
2004 – 2006
LASE, Department of Sport Medicine – guest lecturer
2004 – 2006
Riga Secondary School Nr. 95, special teacher
2000 – 2004
Riga Secondary School Nr. 84, special teacher – physiotherapist
1995 – 2002
National Rehabilitation Center Vaivari – physiotherapist
PEDAGOGICAL WORK, STUDY COURSES HELD
Adapted Physical Activity (LASE)
Physiotherapy (LASE)
Sport Medicine (Riga Red Cross Medicine College)
Remedial Gymnastics (Riga Red Cross Medicine College)
Sports Medicine (LU, Faculty of Medicine);
Adapted Physical Activity (LU, Faculty of Medicine)

75

Luize VENTASKRASTA
PIELĀGOTĀS FIZISKĀS AKTIVITĀTES
PEDAGOĢISKAJĀ KOREKCIJĀ
HIPERAKTĪVAJIEM (AR UDS/UDHS IZPAUSMĒM)
SĀKUMSKOLAS SKOLĒNIEM
Promocijas darba kopsavilkums

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Latviešu un angļu valodā
Rīga – 2012

© Ventaskrasta, 2012

Darbs tiek publicēts ar LSPA prorektora atļauju 2012.gada 25.janvārī

Par izdevumu atbild L.Ventaskrasta
_____________________________________________
Parakstīts iespiešanai 25.01.2012.
4,75 iesp.loksnes Metiens 40 eks. Pasūtāmā. Pasūtījums Nr. 19
Iespiests Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā
Brīvības gatvē 333, Rīga, LV-1006

76

