
 
 
 
 
PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 
 
PRASMES VEIDOTĀJS: INDEPCIE 

PRASMES NOSAUKUMS: EMOCIONĀLĀ INTELIĢENCE.  

Saskaņā ar WEF ziņojumu emocionālā inteliģence tiek definēta kā “jutīga pret 
citu vajadzībām un jūtām, kā arī izpratne un izpalīdzība darbā. Apzināties citu 
reakcijas un saprast, kāpēc viņi reaģē tāpat kā viņi ”. Detalizētāk, EI “ir spēja 
atpazīt savas un citu jūtas, motivēt sevi un labi pārvaldīt emocijas sevī un 
attiecībās. Tie, kuriem ir augsta emocionālā inteliģence, var palīdzēt mazināt 
stresu un konfliktus un uzlabot komunikāciju, lai sasniegtu maksimālu efektivitāti 
darbā ”. Saikne starp lielāku emocionālo inteliģenci (EI) un augstāku 
produktivitāti ir labi dokumentēta iepriekšējos pētījumos. Neskatoties uz darba 
tirgus attīstību līdz 2020. gadam, EI joprojām būs viena no galvenajām 
darbinieku prasmēm. 

KOMPETENCES: 

 Pašemocionāla vadība 

 Emocionālā vadība starppersonu attiecībās 

 Emocionālās inteliģences pielietošana darba vietā 

 Uzlabošana un produktivitāte, izmantojot emocionālo inteliģenci 

 EI personiskā un organizatoriskā attīstība profesionālā kontekstā 

MĒRĶI: 

 Izprot EI nozīmi faktiskajā darba kontekstā 

 Paaugstināt izpratni par tā sekām no profesionālā viedokļa. 

 atklāt nepilnīgas emocionālās vadības riskus. 

 Ievērojiet profesionālās pilnveides punktus, izmantojot EI. 

 Atklājiet emocionāli inteliģentas organizācijas ietekmi. 

REZULTĀTI: 

 Attīstīt EI prasmes darba vietā. 



 Izmantojiet EI darba meklēšanas vai karjeras maiņas procesā.

 Organizācijā ieviest EI paņēmienus un rīkus.

 Izmantojiet EI, lai uzlabotu starppersonu attiecības darba vietā.

 Organizācijai piešķir stabilu emocionālo struktūru.

INFO PAR EKSPERTU: 

Vārds: Francisco Canovaca 
 Īsa biogrāfija: Arhitekts, arhitektūras studijas

Canovaca & Suárez dibinātājs. Projektu vadītājs
sertificējis Projektu vadības institūts. Maģistrs
projektu vadībā (Universidad Camilo José Cela) un
maģistrs koučingā, emocionālajā inteliģencē un
NLP (Universidad CEU San Pablo Andalucía).
Dzīves, izpilddirektors un biznesa treneris. Viņam
patīk personīgā un profesionālā attīstība, ņemot
vērā analītiskās spējas, stingrību, nepārtrauktu

pilnveidošanos, efektivitāti, pašpietiekamību, empātiju un evolūciju. 
 Amats. Coacharte izpilddirektors un dibinātājs.
 Uzņēmums: Coacharte ir mācību uzņēmums, kura pamatā ir koučinga un

emocionālās inteliģences pielietošana dažādās jomās, piemēram, vadībā un
uzņēmējdarbībā. Viņi īsteno dzīves, izpildvaras un biznesa koučingu,
koncentrējoties uz stabilu un kopjošu attiecību izveidi darba vietā. Viņi izmanto
savu personīgo pieredzi, bet arī spēcīgu profesionālo pieredzi arhitektūras
jomā, piemērojot tādus jēdzienus kā struktūras, bāzes un izturība, veidojot
augstas veiktspējas komandas.

KĀ UZLABOT ŠO PRASMI:

 Links uz apraidi: XXXX
 Bibliogrāfija:

- Working with Emotional Intelligence. Daniel Goleman (1998). 

- Emotional Intelligence at work. Hendrie Weisinger. (1998). 

- Emotional intelligence: What it is and why you need it.  
https://www.weforum.org/agenda/2017/02/why-you-need-emotional-
intelligence/ 

https://www.weforum.org/agenda/2017/02/why-you-need-emotional-intelligence/
https://www.weforum.org/agenda/2017/02/why-you-need-emotional-intelligence/


- The massive benefits of boosting your Emotional Intelligence 
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/emotional-intelligence-career-life-
personal-development/ 

- Why you should focus on becoming more emotionally intelligent in 2020 
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/emotional-intelligence-2020-
goals-ambition/ 

- Emotional intelligence: do you have it? 
https://www.weforum.org/agenda/2016/12/do-you-lack-emotional-
intelligence-some-signs-that-you-do 

 Videografija:
- Emotional Intelligence at work 

https://www.youtube.com/watch?v=FfHF23q3uhw 

- Strategies to become more emotional intelligent 
https://www.youtube.com/watch?v=pt74vK9pgIA 

- Six steps to improve your emotional intelligence 
https://www.youtube.com/watch?v=D6_J7FfgWVc 

- How EI makes leaders more impactful. 
https://www.youtube.com/watch?v=75obHtjUsG8 

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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