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 Nosaukums: Līderība  

● Anotācija: Lai arī līderības iemaņu svarīgums uzņēmējdarbībā ir plaši atzīts, ne vienmēr ir 

skaidrs, kuras tieši  īpašības ir nepieciešamas, lai kļūtu par labu līderi. Šajā nodaļā skolēni 

izzinās un apgūs īpašības, kuras definē labu vadītāju, piem., entuziasms, taisnīgums, 

lojalitāte u. tml. Šie materiāli ir veidoti balstoties uz žurnāla Forbes rakstu ‘8 svarīgas 

īpašības, kas definē lielisku līderības stilu’. 

 Galvenā kompetence: 

Spēja atpazīt un attīstīt līderības iemaņas 

 Sagaidāmais rezultāts: 

Skolēni zina, kādas īpašības un iemaņas nepieciešamas labam līderim 

 Atslēgvārdi: līderība, koučings, komandas vadība, savu prasmju attīstība  

● Mērķi:  

-Uzzināt, kādas  īpašības un iemaņas ir nepieciešamas, lai kļūtu par labu līderi 

-Apspriest šīs  īpašības un iemaņas un radīt idejas par to, kā tās uzreiz varētu tikt attīstītas 

 Ilgums: 40 m  darba lapa “Līderība”  

 Teorētiskā daļa – satura skaidrojums: 

Vadītāji, kuriem piemīt labas līderības spējas, var iedvesmot savas komandas sasniegt apbrīnojamus 

rezultātus.1 (Daniels Vengs) 

Līderība - Darbība, ar kuru tiek vadīta cilvēku grupa vai organizācija, vai arī īpašība, kas rakturo spēju 

to paveikt. 

Šis stundas plāns ir veidots, balstoties uz Kimerlijas Fries (Kimberly Fries) rakstu '8 svarīgas īpašības, 

kas definē lielisku līderības stilu’. Skolotājs var izmantot sekojošo plānu, lai veidotu klases diskusiju 

par to, kādas iemaņas nepieciešamas  labam līderim: 

 

                                                 
1 https://www.forbes.com/sites/kimberlyfries/2018/02/08/8-essential-qualities-that-define-great-
leadership/#dce07bb3b633 ‘8 Essential Qualities That Define Great Leadership’, Kimberly Fries, 2018 
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1. Uzzīmējiet domu karti. Uzrakstiet uz tāfeles vārdu salikumu 'labs līderis'. Lūdziet skolēniem 

skaļi izteikt vārdus, kuri raisās asociācijā ar šo vārdu salikumu. Izveidojiet domu karti 

pierakstot viņu idejas. 

2. Strādājiet ar izdales materiālu “Līderība”. Skolēni pāros vai 3 cilvēku grupās strādā ar 

materiālu sekojot tajā piedāvātajām instrukcijām. 

3. Diskusija. Katrs pāris/grupa prezentē no materiāla izvēlētas rindkopas galveno ideju. 

Turpinājumā skolotājs var parādīt klasei visu rakstu un jautāt kuriem teksta punktiem viņi 

piekrīt vai nepiekrīt. 

4. Pārdomas. Skolēni pārdomā kā viņi varētu uzlabot paši savas līderības iemaņas.  

Noderīgas tīmekļa vietnes: 

- ‘8 Essential Qualities That Define Great Leadership’, Kimberly Fries, 2018  
https://www.forbes.com/sites/kimberlyfries/2018/02/08/8-essential-qualities-that-define-
great-leadership/#dce07bb3b633 

- What is Leadership? https://www.youtube.com/watch?v=18UVXW-x2_8 

-  ‘10 traits that will make you a successful leader, according to Google's internal research’, 

Stav Ziv, 2018 http://www.businessinsider.com/10-traits-that-will-make-you-a-successful-

leader-in-google-2018-3 

- ‘4 things the best leaders train their brains to do’, Leigh Buchanan, 2018  

http://www.businessinsider.com/4-things-the-best-leaders-train-their-brains-to-do-2018-2 

Atsauces: 

-  ‘8 Essential Qualities That Define Great Leadership’, Kimberly Fries, 2018  
https://www.forbes.com/sites/kimberlyfries/2018/02/08/8-essential-qualities-that-define-
great-leadership/#dce07bb3b633 
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