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Moduļa “Komunikācijas prasmes veiksmīgai integrācijai darba tirgū” apraksts 

 

Moduļa mērķis Sekmēt komunikācijas pamatprasmju pilnveidi cilvēkiem ar zemām pamatprasmēm, lai 

veicinātu viņu sekmīgu iekļaušanos darba tirgū 

Moduļa uzdevumi 

 

1) Iepazīt dažādus komunikāciju veidus un mācēt tos izmantot atbilstošā situācijā;  

2) Apgūt prasmi atpazīt savas emocijas un iemācīties tās kontrolēt un vadīt; 

3) Novērtēt barjeras un šķēršļus, kuri traucē efektīvai komunikācijai.  

Moduļa ieejas nosacījumi Iegūta pamatizglītība, 1. profesionālās kvalifikācijas līmenis. 

Moduļa apguves novērtēšana Situācijas analīze. Teksts (jāievieto pareizu atbildi tukšajā vietā). 

Moduļa nozīme/ pielietojamība Iegūtās zināšanas un prasmes nepieciešamas, lai cilvēki ar zemām pamatprasmēm iekļautos 

darba tirgū un varētu noturēties tajā ilgstoši. Pašreiz, sastopoties ar grūtībām, viņi papildina 

bezdarbnieku rindas. 
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MODUĻA “KOMUNIKĀCIJAS PRASMES VEIKSMĪGAI INTEGRĀCIJAI DARBA TIRGŪ” SATURS 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms% no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais 

saturs 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti Idejas īstenošanai 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: atpazīt savas 

emocijas. 

Zina: dusmu 

savaldīšanas stratēģijas 

un spēj tās izmantot 

atbilstošā situācijā. 

Izprot: 

konfliktsituācijas 

rašanās iemeslus, 

iespēju izvairīties no 

tiem. 

 

 

1. Darbs ar savām 

emocijām (30%) 

 

1.1. Emociju dažādība, to 

izpausmes veidi. 

1.2. Sajūtas, kas liecina 

par dusmu rašanos. 

1.3. Dusmu kontroles 

veidi, to praktiskais 

izmantojums. 

1.1. Atpazīst savas 

emocijas. 

1.2. Izmanto vismaz 

vienu veidu dusmu 

kontrolei un savaldīšanai. 

1.1. Atpazīst savas un 

citu cilvēku emocijas. 

1.2. Adekvāti reaģē uz 

emocijām atbilstošā 

situācijā. 

Dusmu kontroles spēle    

(uzvedība.lv). 

Attēli ar dažādām 

emocijām, video 

skatīšanās un 

analizēšana, video 

modelēšana, sociālie 

stāsti, esejas, lomu 

sižeta spēles, dialogs, 

diskusija. 

Katrs dalībnieks 

sagatavo sev piemērotu 

dusmu savaldīšanas 

priekšmetu ( spilventiņu, 

kurš piepildīts ar 

graudiem, kastaņiem, 

sēklām vai lavandu u.c.) 
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2.Spēj:  kulturāli 

sasveicināties, 

komunicēt tiešā 

saskarsmē, mutiski, 

rakstveidā. 

Zina: uzvedības normu 

pamatus, komunikāciju 

veidus, prot tos izmantot 

praktiski. 

Izprot: saskarsmes 

kultūru, uzvedības 

normu un ētikas 

ievērošanas principus un 

nozīmi.  

 

2.  Komunikācija 

– informācijas 

apmaiņas process. 

(45 %) 

 

2.1. Interakcija- 

mijiedarbība. 

Rituālā saskarsme. 

Saskarsme vērsta uz 

faktu atstāstīšanu un 

apspriešanu; domu un 

jūtu atklāšanu. 

Ziņas raidītājs/ saņēmējs. 

Informācijas devēja –  

runātāja prasmes; 

informācijas saņēmēja –  

klausītāja prasmes. 

Aktīva klausīšanās. 

Atgriezeniskā saite. 

Kritika. Uzslava. 

Verbālā komunikācija 

monologs, dialogs, 

diskusija. 

Neverbālā – mīmika, 

žesti, distance, acu 

kontakts, poza, taktīlā, 

balss tonis un intonācija  

 

2.1.  Kulturāli 

sasveicinās, nelieto 

saskarsmē necenzētus 

vārdus. 

2.2. Nodod informāciju 

mutiski un rakstveidā. 

2.3. Nosauc pamata 

uzvedības normas un tās 

ievēro. 

2.1. Veido pozitīvu 

saskarsmi –  

mijiedarbību ar citiem 

cilvēkiem. 

2.2. Pauž savu viedokli 

un spēj uzklausīt citu 

domas.  

2.3.  Lieto gan verbālo 

gan neverbālo 

komunikāciju, 

ievērojot ētikas 

normas. 

Mīklas, aforismi, 

parunas. Sakāmvārdi, 

spēles ar noteikumiem, 

filmu analizēšana, tēlu 

rīcības analizēšana, 

vērtības. 

Ētikas kodekss, kārtības 

noteikumi, to 

skaidrošana, diskusijas. 

Darbs pāros, grupā. 

Drāmas metode – lomu 

izspēlēšana. 

Novērošana darba vidē.  

ABA tabulas 

aizpildīšana un 

analizēšana. 
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3. Spēj: novērtēt savas 

barjeras un šķēršļus 

efektīvai komunikācijai 

(nesaderības iemeslus). 

Zina: kā izmantot 

dažādas tehnikas barjeru 

un šķēršļu mazināšanai 

vai novēršanai. 

Izprot: efektīvas 

komunikācijas nozīmi 

pozitīvu savstarpējo 

attiecību veidošanā. 

 

 

3. Barjeras un 

šķēršļi efektīvai 

komunikācijai. 

(20%) 

3.1. Tehniskās barjeras. 

3.2. Psiholoģiskās  

barjeras. 

3.3.Psihofizioloģiskās  

barjeras. 

3.4.Sociālās barjeras. 

3.5. Fonemātiskās 

barjeras. 

3.6. Kulturāli nacionālās 

barjeras. 

 

Novērtē savas vājās un 

stiprās puses 

komunikācijā. 

Ievēro barjeras un 

šķēršļus, kas traucē 

efektīvai 

komunikācijai, 

patstāvīgi strādā, 

izmantojot iemācītās 

tehnikas, lai tos 

mazinātu vai novērstu. 

Personīgā SVID 

artikulācijas 

vingrinājumi, pilnveidot 

prasmi lietot dažādas IT 

rīkus saziņai. 

 

* Idejas satura 

īstenošanai var norādīt 

kā kopējas visām 

tēmām, kopējas 

vairākām tēmām, katrai 

tēmai atsevišķi 

 

Metodiskais 

nodrošinājums:  

interaktīva lekcija, 

individuāli virzīta saruna, 

diskusijas, darbs grupās, 

prāta vētra, pāru darbs, 

individuāls darbs, lomu 

spēle, video, e-vide u.c. 

Individuālie un grupas 

uzdevumi. Psiholoģisko 

testu un anketu 

aizpildīšana un rezultātu 
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apkopošana. Situāciju 

analīzes.  

Noslēguma pārbaudījums (5%)  
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Pārbaudes darbi 

 

1. Ievadvērtēšana  

Situācijas izspēlēšana par noteiktu tēmu – pēc izvēles: saruna ar darba devēju pa telefonu, konflikta risināšana u.c. 

 

2. Kārtējā vērtēšana (ja tāda ir paredzēta moduļa saturā) 

Moduļa apguves laikā plānota vērtēšana pēc katras apgūtās tēmas. 

 

 

3. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

 

a. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: video sižeta analizēšana, teksts (jāievieto pareizu atbildi tukšajā vietā). 

b. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): sagatavots teksts, kurā atstātas brīvas vietas pareiza 

vārda izvēlei atbilstoši mācītām tēmām: piemēram, ierodoties no rīta darbā, sasveicinoties, sakām “Labrīt” utt.)  

c. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: 

80% pareizas atbildes dod augstāko vērtējumu; 40% un zemāk – netiek ieskaitīts 

 

Teorētiskajai daļai : 

 

Video sižeta analizēšana – sagatavoti vairāki sižeti – sociālie stāsti ar pareizu, sociāli pieņemamu uzvedību, kā arī ar dažādām 

konfliktsituācijām.  

Dalībnieki izvēlas vienu kartiņu, noskatās sižetu un analizē to, atbilstoši kursos apgūtajām tēmām. 

 

Praktiskajai daļai : 

 

Speciāli sagatavots teksts, kurā atstātas brīvas vietas pareiza vārda izvēlei, atbilstoši mācīto tēmu saturam un kursu mērķim –  

komunikācijas prasmju uzlabošanai. 

Kursu dalībnieks demonstrē, kā apguvis prasmi tikt galā ar barjerām vai šķēršļiem, kas traucē efektīvai komunikācijai. 

 


