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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

 

Moduļa nosaukums: Uzņēmējdarbības kompetence 

5. tēma: mācīšanās caur pieredzi un no citiem  

15. nodarbība – Darbs 

Ilgums: 65 minūtes 

Mērķēt 

Šajā nodarbībā tiks sniegta informācija par svarīgo komandas darba 
mākslu un detaļas par komandas vadību. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

● Klase 

● Piekļuve internetam 

● Personiska ierīce ar interneta piekļuvi 

● PowerPoint prezentācija 

● Baltais dēlis 

 

Rīki/materiāli 
● Izdales materiāli 1 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: iepazīties ar svarīgākajiem galvenajiem 

tematiem komandas darbā (20 min.) 

2. 2. uzdevums: Padomi labākam komandas darbam (10 min.) 

 

3. 3. uzdevums: Lietu izpēte - Noskatieties šādu video 

https://www.youtube.com/watch?v=3boKz0Exros (15 

min.) 

4. 4. uzdevums: Diskusija - Vai spējat vadīt labu komandu? (10 

min.) 

5. 5. uzdevums: kopsavilkums  (10 min.) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3boKz0Exros
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IZDALES materiāli 1: 10 Komandas raksturlielumi efektīvam 

komandas darbam 

 

Notīrīt virzienu 

Vispirms izvēlieties komandas mērķus un vēlamos rezultātus. Izmantojiet to, lai izvēlētos skaidru 

virzienu. Sāciet ar beigu punktu: kāds ir rezultāts, ko vēlaties un kāpēc? Atstājiet komandu elastīgu, lai 

attīstītu labāko veidu, kā tur nokļūt. 

Atklāta un godīga komunikācija 

Svarīgākā komunikācijas sastāvdaļa ir ieklausīšanās. Klausīšanās nav tikai veids, kā to noskaidrot. Tā ir arī 

cieņas zīme. Tāpēc sūtiet ziņu, ka jūsu sarunas partneris ir vērtīgs. Klausies, kā tu to domā. Pierādiet, ka 

klausāties. Pārfrāzējiet, pārveidojiet un reaģējiet uz dzirdēto. Lūdz sniegt precizējumus. Iesaisties. 

Atbalstīt riska uzņemšanos un pārmaiņas 

Labas komandas atbalsta atbilstošu riska uzņemšanos un eksperimentēšanu pārmaiņām. Viņi pirmās 

reizes kļūdas uzskata par iespējām mācīties. 

Definētās lomas 

Ja komanda ir izveidota, lomas var nedaudz mainīties, taču ir jāizprot, kādas prasmes un domāšanas stils 

ir nepieciešams komandā. Ja komandai ir jāizstrādā jauns produkts tirgum, šai komandai būs vajadzīgs uz 

detaļām orientēts cilvēks (uzdevumu meistars), kurš ir metodisks un var noturēt komandu uz pareizā 

ceļa. 

Kad jums ir plāns šiem pamatiem, sāciet izvēlēties spēcīgākos komandas locekļus, lai realizētu projektu. 

Savstarpēji atbildīgs 

Komandas uzņemas atbildību gan kā indivīdi, gan kā komanda. Viņi cits citu nevaino par komandas 

kļūdām un neveiksmēm. Nevienam nav jāpavada laiks, nekam nederīgs laiks personisku iemeslu dēļ. 

Viņiem vajadzētu svinēt savus panākumus kopā un atzīt īpašus darbus un ieguldījumu, ko katrs 

komandas loceklis dod komandas kopējam darbam. 

Brīvi sazināties 

Komunikācija ir ķīmijas māsīca. Jebkurā komandā komunikācija ir izšķiroši svarīga, lai starp dalībniekiem 

veidotos kamaradiera izjūta. Paziņojuma saturs ir diezgan nebūtisks, kā to ir pierādījuši MIT “Human 

Dynamics Laboratory” pētnieki. Saziņas veids — cik brīvi un bieži grupas dalībnieki sazinās — nosaka 

komandas efektivitāti. Vienkārši sakot, jo brīvāk runājat ar citiem komandas biedriem, jo ērtāk ir dalīties 

ar ieskatiem un idejām. 

Kopīgie mērķi 
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Jebkuras veiksmīgas komandas galvenā īpašība ir tā, ka dalībnieki kopējo mērķi izvirza augstāk par 

individuālajām interesēm. Lai gan atsevišķu mērķu mērogošana ir lieliska personiskajai morālei, 

komandas gūst panākumus, kad saprot, novērtē un strādā ar kopīgu mērķi. 

Veicināt viedokļu atšķirības 

Ir būtiski vienoties par kopīgu mērķi. Taču tam nevajadzētu maksāt par alternatīvu ideju un viedokļu 

apspiešanu. Atšķirīgi viedokļi komandā uzlabo komandas sniegumu; daudzveidīga komanda ir tās 

konkurences priekšrocība. 

Dažādi viedokļi rada iztēli un jaunas idejas. Iztēle un jaunas idejas grauj radošumu. Ja vien status quo 

netiks apdraudēts un apšaubīts, jūs neatradīsiet šīs izšķirošās “afternoon” idejas. 

Sadarbība 

Cieša sadarbība ir katra veiksmīga komanda, neatkarīgi no tā, vai tā ir Apple vadības komanda vai 

“Beatles” slavas cienītājs Lenons Makartnijs vai “Chicago Bulls” slavas cienītājs Džordans Pipens. Ideja ir 

pietiekami vienkārša: jo vairāk sadarbojaties un jo vairāk komunicējat, jo vairāk veidojat. 

Grupas uzticamība 

Tie komandas biedri, kuri nevar uzticēties viens otram vai kuri netic komandas procesam un mērķiem, 

reti gūst panākumus. Efektīvas komandas koncentrējas uz problēmu risināšanu. Uzticamība ir efektīvas 

saziņas papildinājums; starp komandas biedriem var būt uzticēšanās tikai tad, ja viņiem ir atļauts brīvi 

paust savu viedokli. Tas ir iemesls, kāpēc organizācijas bieži veic komandas veidošanas vingrinājumus, 

kas nostāda komandas locekļus uzticības pozīcijās. 


