
 

 

 

Rīgas Stila un modes tehnikums 

 

 

 

 

 

 

 

METODISKAIS MATERIĀLS 

 

Zināšanu pārbaudes uzdevumi 

Mācību priekšmetos: 

Psiholoģija un patoloģiskās psiholoģijas pamati (2 darbi) 

Saskarsmes psiholoģija (1 darbs) 

 

 

 

 

Skolotāja Regīna Borneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mācību priekšmets: Psiholoģija un patoloģiskās psiholoģijas pamati  

Stundas tēma: A. Adlera personības teorijas, to pielietojums praksē 

 

Darba lapa – praktiskais uzdevums 

Praktiskā uzdevuma tēma: Dzīves mērķu izpratne 

Uzdevuma izpildes laiks: 15 minūtes 

Uzdevuma izpildei nepieciešamais materiāls: 4 tīras papīra lapas, zīmulis vai pildspalva. 

Uzdevuma mērķis: veidot izpratni par katra personīgo mērķu un ikdienas darbības savstarpējo 

saistību.  

Uzdevuma izpildes plāns 

1. Paņemiet vienu lapu un tās augšpusē uzrakstiet jautājumu: „Kādi ir manas dzīves mērķi?”  

Atbildei uz šo jautājumu veltiet 2 minūtes. Rakstiet visu, kas Jums ienāk prātā, lai vai cik vispārīgs, 

abstrakts vai triviāls tas neliktos. Te Jūs varat iekļaut personīgos, ģimenes, karjeras, sociālos, 

sabiedriskos vai garīgos mērķus. Kad esat pabeiguši, dodiet sev vēl 2 minūtes, lai pārskatītu visu sarakstu 

un veiktu papildinājumus vai labojumus. Nolieciet pirmo lapu malā. 

 

2. Paņemiet otru lapu un augšpusē uzrakstiet jautājumu: „Kā es vēlētos pavadīt nākamos trīs gadus?”  

Atbildei uz šo jautājumu veltiet 2 minūtes. Veltiet vēl 2 minūtes, lai pārskatītu sarakstu. Šim 

jautājumam būtu jāpalīdz Jums saskatīt skaidrāk Jūsu mērķus, nekā tas bija pirmajā jautājumā. Nolieciet 

malā arī šo lapu. 

 

3. Paņemiet trešo lapu un uzrakstiet jautājumu: „Ja es zinātu, ka man atlicis sākot no šīs dienas dzīvot 

tikai 6 mēnešus, kā es tos nodzīvotu?”  

Šis jautājums nepieciešams tāpēc, lai izzinātu to, kas Jums patiesībā ir svarīgs, bet par ko Jūs līdz 

šim pat neesat iedomājušies. 2 minūtes, lai atbildētu uz jautājumu un 2 minūtes, lai pārskatītu savu 

atbildi. Noliekat lapu malā. 

 

4. Uz ceturtās lapas uzrakstiet 3 mērķus, kurus uzskatāt par vissvarīgākajiem no visiem minētajiem.  

Salīdziniet visus četrus sarakstus. Vai ir tēma, kura kā sarkans dzīpars izvijas cauri visām Jūsu 

vēlmēm? Vai visi Jūsu mērķi nepieder kādai vienai kategorijai, piemēram, sociālai vai personīgai? Vai 

parādās kādi līdzīgi mērķi visos trijos pirmajos sarakstos? Vai Jūsu izvēlētie vissvarīgākie mērķi būtiski 

neatšķiras no citiem pārskaitītajiem mērķiem? 

 

Secinājumi: 

 Psihologu teorijas ir tik dažādas un tās izprast lasot teoriju vien ir samērā grūti, tāpēc 

mērķtiecīgi mācību vielas nostiprināšanai izmantot praktiskos uzdevumus.  

 Praktisko uzdevumu laikā katrs uz sevi paskatās it kā no malas, izvērtē savas izjūtas un izdara 

secinājumus.  

 Ne vienmēr ikdienā tiek pievērsta pietiekama uzmanība savai rīcībai saskaņā ar sagaidāmajiem 

mērķiem un nereti cilvēks rīkojas pat pretēji saviem mērķiem, līdz ar to attālinās no tiem – 

praktiskā uzdevuma laikā tiek doti priekšnosacījumi, lai veidotos izpratne par katra personīgo 

mērķu un ikdienas darbības savstarpējo saistību.  

 Lai iemaņas nostiprinātos, šo vingrinājumu ieteicams atkārtot ik pēc 6 mēnešiem, lai redzētu, 

kādas izmaiņas ir notikušas pa šo laiku.    

 

 

 

 

 

Mācību priekšmets: Psiholoģija un patoloģiskās psiholoģijas pamati  



Stundas tēma: A. Adlera personības teorijas, to pielietojums praksē 

 

Darba lapa – praktiskais uzdevums 

 

Praktiskā uzdevuma tēma: Vara, tās izpausmes 

Uzdevuma izpildes laiks: Brīva izvēle 

Uzdevuma izpildei nepieciešamais materiāls: tīra papīra lapa, zīmulis vai pildspalva. 

Uzdevuma mērķis: veidot izpratni par varas izpausmēm apkārtējā pasaulē un paša attieksmi pret to.   

 

Uzdevuma izpildes plāns 

Noskaņojieties uz atceres un pārdomu brīdi un atbildiet uz jautājumiem. 

1. Kad un kur Jūs esat savas dzīves laikā jutušies bezspēcīgi?  

Kā tas izpaudās?  

Vai ir kādas jomas, kurās Jūs joprojām jūtaties bezspēcīgi?  

Kā Jūs varētu to izmainīt? 

 

2. Miniet kādu piemēru, kad Jūs esat meklējuši personīgo pārspēku tā vietā, lai konstruktīvi 

pašpilnveidotos?  

Kādi bija rezultāti?  

Kā Jūs jutāties?  

 

3. Iedomājieties, ka Jums ir dota vara īstenot gandrīz visu. Ko Jūs iesāktu ar to?  

Kā reāla vara varētu ietekmēt Jūsu dzīvi?  

Vai Jums būtu vairāk vai mazāk draugu?  

Vai Jūs būtu laimīgāki vai nelaimīgāki, un kā tas izpaustos?  

Pārlasiet uzrakstīto. Ko jūs izjūtat to lasot? 

 

Secinājumi: 

 Cilvēkam ir vispretrunīgākā attieksme pret varu un tās izpausmēm – negatīva, ja varu 

izmanto pret viņu, un pozitīva, ja vara pieder pašam, tāpēc ir nepieciešams veidot izpratni 

par varas izpausmēm apkārtējā pasaulē un paša attieksmi pret to.  

 Vara var kalpot labajam un arī ļaunajam, to tikai jāprot izmantot un te kā noteicošais ir 

katra personības individuālās īpatnības, vērtību pasaule un attieksme pret apkārtējo 

pasauli.  

 Šis vingrinājums palīdz saskatīt tās varas izpausmes, kuras ir bijušas nospiedošas, tajā 

pašā laikā ir jāieklausās sevī, vai pašam neveidojas tieksme īstenot tādu pašu varu pār 

kādu citu, kas var novest pie destruktīvas personības veidošanās – katram jāaprunājas ar 

sevi bez izlikšanās.  

 Uzdevums nav domāts publiskai analīzei, bet tiem, kuri to vēlas, tas tiek atbalstīts, jo 

katra diskusija ir nozīmīga psiholoģijas teoriju un personības veidošanās procesa 

izpratnē.  

 

 

 

 



Mācību priekšmets: Saskarsmes psiholoģija 

Tēma: Konflikti un to risināšana 

 

Vārds, uzvārds ___________________________________ grupa _____________ 

 

 

Ieskaites darbs „Konflikti un to risināšana” 
 

Darba uzdevums 

Darba uzdevuma mērķis: 

1. Veikt formatīvo vērtēšanu par tēmu „Konflikti un to risināšana”, lai izvērtētu tēmas apguves 

līmeni. 

2. Iegūt informāciju par to, kā audzēkņi teorētiskās zināšanas pielieto praktiskos vingrinājumos.   

   

Darba uzdevuma izpildes nosacījumi: 

Izlasīt tekstu, izanalizēt situācijas un mutiski sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem: 

 Kādi konfliktu veidi pēc iesaistīto personu iedalījuma ir dotajā piemērā – 

iekšpersoniskie, starppersonu vai starp personu un grupu?   

 Kādi konfliktu veidi pēc konflikta struktūras ir dotajā piemērā – konstruktīvi vai 

destruktīvi? 

 Kādu konflikta risinājuma variantu varētu piedāvāt?  

    

Vērtēšana: pēc 10 ballu skalas. Katrs pilnībā atbildēts jautājums tiek novērtēts ar 3 ballēm, papildus 

punkts tiek piešķirts par interesantu risinājumu, komentāru vai detalizētu analīzi.  

 

Vērtējuma kategorija Izpildes prasību vērtējums Vērtējums 

Kādi konfliktu veidi pēc iesaistīto personu 

iedalījuma ir dotajā piemērā – 

iekšpersoniskie, starppersonu vai starp 

personu un grupu?   

  

Kādi konfliktu veidi pēc konflikta struktūras 

ir dotajā piemērā – konstruktīvi vai 

destruktīvi? 

  

Kādu konflikta risinājuma variantu varētu 

piedāvāt?  

  

Interesanti risinājumi, komentāri vai 

detalizēta analīze. 

  

Kopā   

 

Secinājumi: 

 Pareizi atbildot uz visiem jautājumiem, audzēkņi parāda zināšanas un prasmes konfliktu 

risināšanā.  

 Risinot situācijas, audzēkņi reālāk uztver konflikta situācijas, nekā tikai mācoties teoriju par 

konfliktu būtību.  

 

Turpmākā darbība: 

 Turpmākajās stundu tēmās var analizēt situācijas ar dažādiem citiem, saskarsmi ietekmējošiem 

faktoriem – saskarsmes barjerām, saskarsmes sabotieriem u.c.    

 

 

 


