
 

 

PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 

PRASMES VEIDOTĀJS:  

GrowthCoop 

PRASMES NOSAUKUMS:  

ANALĪTISKĀ DOMĀŠANA- Pārraugot / novērtējot sevis, citu personu vai 
organizāciju sniegumu, lai veiktu uzlabojumus vai veiktu koriģējošas darbības. 
Analītiskās prasmes attiecas uz spēju apkopot un analizēt informāciju, risināt 
problēmas un pieņemt lēmumus. Darbinieki, kuriem ir šīs prasmes, var palīdzēt 
atrisināt uzņēmuma problēmas un uzlabot tā vispārējo produktivitāti un 
panākumus. Analītiskās domāšanas atslēga ir sarežģītu problēmu sadalīšana 
mazākās, vienkāršākās daļās, kuras ir vieglāk analizēt un atrisināt. 

KOMPETENCES: 
 

 Jāapzinās, ka analītiskās domāšanas prasmes ir kritiskas darba vietā.  

 Izmantot spēju domāt, domāt skaidri un racionāli. 

 Sistemātiski identificēt, analizēt un risināt problēmas.  

 Apkopot visu nepieciešamo informāciju, kas būs nepieciešama, lai palīdzētu 
jums atrisināt problēmas darbā 

 Sadalīt un loģiski izpētīt problēmu, lai noteiktu praktisku atbildi vai risinājumu 

 Līdzsvarota lēmumu pieņemšana 

 Dedukcijas prasmes 
 
 

MĒRĶI: 
 

 Izprot saites starp idejām.  

 Attīsta spēju precīzi un skaidri izpētīt un sakārtot domas. 

  Mācās sadalīt problēmas daļas, lai izprastu tās struktūru un to savstarpējo 
saistību.  

 Noteikt argumentu un ideju nozīmi un atbilstību. 

 Atzīt, veidot un novērtēt argumentus. 

 Noteikt neatbilstības un kļūdas pamatojumā. 

 Pieiet problēmām konsekventi un sistemātiski. 

 Pārdomāt pašu pieņēmumus, uzskatus un vērtību pamatojumus. 

 



REZULTĀTI: 

• Domāt par tēmu vai jautājumu objektīvi un kritiski
• Sasniegt labākos iespējamos rezultātus darbā.
• Skaidrs, bieži neērts novērtējums par jūsu personīgajām stiprajām,

vājajām pusēm un vēlmēm un to iespējamo ietekmi uz jūsu pieņemtajiem
lēmumiem.

• Tālredzības izstrāde un izmantošana, ciktāl tas ir iespējams.
• Iespējamo rezultātu novērtējums un veidi, kā izvairīties no potenciāli

negatīviem rezultātiem vai vismaz mazināt to ietekmi

INFORMACIJA PAR EKSPERTU: 

Viktors J. Ernandess Bru (Almería, 1974). 

Informācijas zinātņu absolvents Madrides Complutense universitātē, humanitāro 
(vēstures) doktors Almerijas universitātē. Almerijas universitātes maģistra grāds 
sociālajā komunikācijā septiņus gadus. 

Maģistra grāds sociālajā komunikācijā Almerijas universitātē un biznesa administrēšana 
un vadība ESIC. Pašnodarbināta persona kopš 1997. gada. 

Tādu komunikācijas uzņēmumu vadošais partneris kā Presssport Comunicación e 
Imagen, Estudionet Marketing On Line, Chicco franšīzes ņēmējs Almerijā, Mārketinga 

un sporta komunikāciju vadošais partneris, radio staciju 
www.radiomarcaalmeria.com un 
www.esradioalmeria.com izdevējs. 

Romāna 'Diario de un Maltratador' autors. 

Komunikāciju direktors tādiem uzņēmumiem kā Grupo 
Agroponiente, Jarquil, Segusán utt. Diario Ideal 
redaktors / līdzstrādnieks no 1996. līdz 2020. gadam. 

 KĀ UZLABOT ŠO ĪPAŠO PRASTI: 

 Saite uz apraidi

 Bibliogrāfiskās atsauces.

https://www.thebalancecareers.com/analytical-skills-
list-2063729 

https://www.indeed.com/career-advice/resumes-
cover-letters/analytical-skills 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=toJKbhgR1G4 

https://www.youtube.com/watch?v=uV18HsZRdk0 

https://www.youtube.com/watch?v=07nf0CmHO4w 

https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://www.thebalancecareers.com/analytical-skills-list-2063729
https://www.thebalancecareers.com/analytical-skills-list-2063729
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/analytical-skills
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/analytical-skills
https://www.youtube.com/watch?v=toJKbhgR1G4
https://www.youtube.com/watch?v=uV18HsZRdk0
https://www.youtube.com/watch?v=07nf0CmHO4w


 

https://www.youtube.com/watch?v=D5Oeajtbg0Y 

https://www.jmp.com/en_us/events/ondemand/analytically-speaking/analytical-
thinking-and-problem-
solving.html?utm_source=TWITTER&utm_medium=social_sprinklr&utm_content=143
6764287&utm_campaign=aso&linkId=49623578 

 
Publikācija tapusi ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalstu. Par šīs lapas saturu 
pilnībā atbild Autors, un tas nekādā veidā nevar tikt uzskatīts par NA un Komisijas viedokli. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D5Oeajtbg0Y
https://www.jmp.com/en_us/events/ondemand/analytically-speaking/analytical-thinking-and-problem-solving.html?utm_source=TWITTER&utm_medium=social_sprinklr&utm_content=1436764287&utm_campaign=aso&linkId=49623578
https://www.jmp.com/en_us/events/ondemand/analytically-speaking/analytical-thinking-and-problem-solving.html?utm_source=TWITTER&utm_medium=social_sprinklr&utm_content=1436764287&utm_campaign=aso&linkId=49623578
https://www.jmp.com/en_us/events/ondemand/analytically-speaking/analytical-thinking-and-problem-solving.html?utm_source=TWITTER&utm_medium=social_sprinklr&utm_content=1436764287&utm_campaign=aso&linkId=49623578
https://www.jmp.com/en_us/events/ondemand/analytically-speaking/analytical-thinking-and-problem-solving.html?utm_source=TWITTER&utm_medium=social_sprinklr&utm_content=1436764287&utm_campaign=aso&linkId=49623578
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