
PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 

PRASMES VEIDOTAJS: INDEPCIE 

PRASMES NOSAUKUMS: LĪDERĪBA UN SOCIĀLĀ IETEKME.  
Sociālā ietekme attiecas uz veidu, kādā indivīdi maina savu uzvedību, lai 
apmierinātu sociālās vides prasības. Tam ir dažādas formas, un to var redzēt 
kā atbilstību, socializāciju, vienaudžu spiedienu, paklausību, vadību, 
pārliecināšanu, pārdošanu un mārketingu. Parasti sociālā ietekme rodas no 
konkrētas darbības, pavēles vai pieprasījuma, bet cilvēki arī maina savu 
attieksmi un uzvedību, reaģējot uz to, ko viņi uztver citi varētu darīt vai domāt. 

KOMPETENCES: 

 sociālās ietekmes paņēmienu izmantošana un ieviešana.

 Sociālās ietekmes rīku identificēšana pret citiem vai sevi.

 Sociālās ietekmes piemērošana darbavietā.

 Pašpārvaldes attīstīšana

 Negatīvās ietekmes novēršana sociālās ietekmes trūkuma dēļ

MĒRĶI: 

 Izprot sociālās ietekmes sekas darba vietā.

 Atklājiet sešas sociālās ietekmes pamatmetodes.

 Pieņemiet sarunu spēku organizācijas struktūrā.

 Attīstīt sociālo ietekmi kā paņēmienu uz pašpārvaldi.

 Paredzēt vājās vietas un riskus sociālās ietekmes neesamībai.

REZULTĀTI: 
  Īstenot sociālās ietekmes paņēmienus. 
  Nosakiet, kā citi var mēģināt mūs ietekmēt. 
  Līderību saprot kā iekļaušanās spēju. 
  Dalīta vadība un tās ietekme uz organizāciju. 
 Pārliecināšana un ietekme.



INFO PAR EKSPERTU: 

     Vards: Ana López Sousa. 
Īsa biogrāfija: Glocalchange dibinātājs. Viņa ir 
radoša trenere, ICF (Starptautiskā treneru 
federācija) locekle. Filmu un televīzijas scenārists. 
Konsultants un scenāriju analītiķis. Viņa ir strādājusi 
kā scenārija un rakstu koordinatore, televīzijas 
programmu režisora asistente. 
Žurnālistikas grāds (Seviļas universitāte). Seviļas 
Universitātes "Literatūras un komunikācijas doktora 
grāda III" padziļināto studiju diploms ar pētniecisko 
darbu "Coaching: sarunu stāstījums par pieredzi un 
identitāti". Maģistra grāds audiovizuālo uzņēmumu 

vadībā Seviļas universitātē. Starptautiskās koučinga skolas treneris. 
Apmācība neirolingvistiskajā programmēšanā. Eksperta diploms izpildvaras 
un organizatoriskajā koučingā Seviļas universitātē. 

Viņa ir vadījusi kursus, konferences un darbnīcas par koučingu, 
radošumu un inovācijām, kas tiek piemērotas uzņēmumam, relaksācijas 
un stresa kontrolei, filmu un televīzijas scenārijiem universitātēs, 
privātajās iestādēs un uzņēmumos. Priekšmeta "Vadīšanas prasmes" 
pasniedzējs Lojolas līderu skolas vadības zonā. Programmas "Līderi 
pasaulei" "Personīgās un profesionālās attīstības procesu" koordinators. 

Amats. GlocalChange izpilddirektors un dibinātājs un Lojolas 
universitātes pasniedzējs. 

Organizācija: Lojolas universitāte ir vienpadsmitā universitāte Andalūzijas 
universitāšu sistēmā un pirmā privātā universitāte sociālajai iniciatīvai 
Andalūzijā. Programma “Līderi pasaulei” ir Lojolas universitātes grāds, kas to 
apliecina kā specializācijas programmu. Tā ir augstas veiktspējas programma, 
kuras ass un centrs ir cilvēks, kas apvieno spēju, prasmju, kompetenču un 
vērtību attīstību. 



KĀ UZLABOT PRASMI: 

 Links uz apraidi: XXXX
 Bibliogrāfija:

- La empresa emergente. La confianza y los desafíos de la transformación. 
Rafael Echeverría (2000). 

- Pre-Suation. A revolutionary way to influence and persuade. Robert Cialdini 
(2016) 

- Follow the leader? The effects of social influence on employer choice. Monica 
Hingins (2001). 

. 

- The psychology of social influence. 
https://medium.com/predict/the-psychology-of-social-influence-6c3cab15a8b2 

- The 6 Principles of Influence: How To Master Persuasion 
https://medium.com/@alyjuma/the-6-principles-of-influence-how-to-master-
persuasion-
2f8c581da38b#:~:text=Learn%20about%20the%206%20principles,and%20get%20
what%20you%20want.&text=In%20it%2C%20Cialdini%20introduces%20the,liking
%2C%20authority%2C%20and%20scarcity.  

- Principles of Persuasion. 
https://www.influenceatwork.com/principles-of-persuasion/ 

 Videogrāfija:

- The Social Proof Principle The Six Principles of Influence. 
https://www.youtube.com/watch?v=grxQa2o-jCg 

- The future of social influence. 
https://www.youtube.com/watch?v=QSi-K0KhIMQ 

- What Is Social Influence? 
https://www.youtube.com/watch?v=ZyQAMbrrw78 

- Social influences | Individuals and Society 
https://www.youtube.com/watch?v=DFD1oDbrSjM 

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.
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