
PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 

PRASMES VEIDOTĀJS: GrowthCoop 

PRASMES NOSAUKUMS: PROBLĒMU RISINĀŠANA 

Tā ir spēja atrisināt jaunas, nepietiekami definētas problēmas sarežģītos, reālās dzīves 
apstākļos. Šī prasme ir saistīta ar garīgās elastības iegūšanu, lai atrisinātu vēl 
neredzētas problēmas, un spēju tās atrisināt ainavā, kas pastāvīgi mainās un kļūst 
sarežģītāka.  

KOMPETENCES: 

 rīkojieties proaktīvi.
 Savu emociju kontrole

 lēmumu pieņemšana

 Novērtēt mūsu lēmumu ietekmi

MĒRĶI: 

 Nosakiet problēmu risināšanas nozīmi darba pasaulē.

 atzīst problēmu risināšanas nozīmi darba iegūšanā un saglabāšanā

 Apgūt zināšanas un spējas vadības un risināšanas problēmu risināšanai.

 Nosakiet šķēršļus problēmu risināšanai un to pārvarēšanai

 Efektīvāk risināt nākotnes problēmas.

REZULTĀTI: 

 Attīstīt problēmu risināšanas prasmes darba vietā

 Mehānismi problēmas diagnosticēšanai un interpretēšanai darbā.

 Pielietot dažādus lēmumu pieņemšanas rīkus un efektīvi īstenot lēmumus.

 Uzziniet, kā pielietot loģiskas un radošas pieejas problēmu risināšanā un lēmumu
pieņemšanā 

 Mācīšanās paņēmieni un rīki problēmu risināšanai. Izpētiet tradicionālos un radošos
risinājumu ģenerēšanas rīkus 

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


INFORMĀCIJA PAR EKSPERTU: 

Darío Salguero García. 

Psihpedagoģijas absolvents un izglītības doktors, MBA - biznesa vadība, speciālās 
izglītības maģistrs. Viņš strādā kā asociētais profesors evolūcijas psiholoģijā un izglītībā 
Almerijas universitātē. Viņam ir vairākas publikācijas, starp kurām mēs varam izcelt 
kognitīvo prasmju apmācības programmu - INTELIGENCIA XXI - redakcijas EOS. 

Viņš bijis referents dažādās konferencēs; 

XX INFAD KONGRESS "POZITĪVĀ PSIHOLOĢIJA, ĢIMENES MĀCĪBA: PSIHOLOĢIJA, 
ATTĪSTĪBA UN IZGLĪTĪBA", kas notika 
Maskavā - Sanktpēterburgā, no 2013. 
gada 24. aprīļa līdz 2. maijam. 

I STARPTAUTISKĀ KONGRESS PAR 
ĪPAŠĀM IZGLĪTĪBAS ATBALSTA 
VAJADZĪBĀM, kas notika Almerijā, 2014. 
gada 26., 27. un 28. novembrī. 

XXIV STARPTAUTISKĀ INFAD 
PSIHOLOĢIJAS KONGRESA: 
“PSIHOLOĢIJA ŠODIEN. Nākotnes 
izaicinājumi, sasniegumi un perspektīvas. 

KĀ UZLABOT ŠO PRASMI: 

 Links uz pārraidi

 Bibliogrāfija
https://www.thebalancecareers.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764

https://www.wikijob.co.uk/content/interview-advice/competencies/problem-solving

Videogrāfija

https://www.youtube.com/watch?v=klAE9ML0XLs

https://www.youtube.com/watch?v=PNbwxfUYSLs&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=bZXDGQSuF9I

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

https://www.youtube.com/watch?v=SrlYkx41wEE

https://www.youtube.com/watch?v=QbxyiUG5RRI

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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https://www.youtube.com/watch?v=QbxyiUG5RRI

	PRASMES VEIDOTĀJS: GrowthCoop
	PRASMES NOSAUKUMS: PROBLĒMU RISINĀŠANA
	KOMPETENCES:
	MĒRĶI:
	REZULTĀTI:
	 Attīstīt problēmu risināšanas prasmes darba vietā
	 Mehānismi problēmas diagnosticēšanai un interpretēšanai darbā.
	 Pielietot dažādus lēmumu pieņemšanas rīkus un efektīvi īstenot lēmumus.
	 Uzziniet, kā pielietot loģiskas un radošas pieejas problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā
	INFORMĀCIJA PAR EKSPERTU:
	KĀ UZLABOT ŠO PRASMI:

