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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: Uzņēmējdarbības kompetence 

3. tēma: Motivācija un neatlaidība 

9. nodarbību plāns — kā motivēt citus 

Ilgums: 45 minūtes 

Mērķēt 

Šī mācība iepazīstinās ar svarīgiem motivācijas jēdzieniem un 
metodēm, kā arī noderīgu informāciju par to, kas var motivēt citus un 
kā to darīt. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Personiska ierīce ar interneta piekļuvi 

• Jaudas punkta attēlojums 

• Baltais dēlis 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: iepazīstināt ar Dos un Don motivāciju (20 
min.) 

 
2. 2. uzdevums: Izprast Maslow vajadzību hierarhiju (sk. 1. 

izdales materiālu) (10 min.) 
 

2.1. Diskusija un pašrefleksija – kur tu stāvi uz Maskačkas vajadzību 
piramīdas? (15 min.) 

 
3. 3. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: Maslow vajadzību hierarhija 

 

 

Amerikāņu psihologs Ābrahāms Maslovs ierosināja, ka cilvēku vajadzības varētu ielikt piecos līmeņos. 

1. Pamatvajadzības. Tās ir tādas lietas kā elpošana, pārtika, ūdens un miegs. 

2. Drošības vajadzības. Tas attiecas arī uz tādām lietām kā fiziskā drošība jūsu vidē. Tas ietver arī 

veselīgas sajūtas. Tā ietver sajūtu, ka tev ir pietiekami daudz naudas un materiālu, lai tu būtu 

dzīvs un labs. 

3. Sociālā piederība. Cilvēkiem ir jājūt mīlestība, un viņiem ir jājūt, ka viņi pieder pie sabiedrības. 

Partneri varētu būt vīri, sievas, draudzenes vai draugi. 

4. Pašcieņa. Lai būtu cieņa, tev jābūt pašpārliecinātam. Tāpat arī tu jūti, kā citi domā, ka esi svarīgs. 

5. Pašaktivizēšanās. Šī sarežģītā ideja ir izteikta kā “Kādam cilvēkam var būt, viņam jābūt”. Šis 

līmenis attiecas uz cilvēku, kuram ir iespēja izmantot savu talantu, un iespēju doties turp, kur šie 

talanti varētu doties. 

 


