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Daži būtiski nosacījumi (I)
 Jūsu un grupas uztvere par to, kas ir spēle.

 Jūsu un grupas atgriezeniskā saite.

Atgriezeniskās saites jautājumi (I)
-

Kā izpratāt doto uzdevumu?

-

Kā sapratāt lomu sadalījumu grupā – ko katrs dara?

-

Vai Jūs apmierināja jūsu loma komandā?

-

Vai pārējie grupas dalībnieki ieklausījās Jūsu domās -

Vai

un viedoklī?

dalībniekiem?

Vai komanda pilnībā izplānoja savas darbības – -

Pastāsti savas izjūtas - kā bija, kad biji (akls, mēms,

rīcību, pirms uzsāka uzdevuma izpildi?

kurls)_______?

-

-

Vai, Jūsuprāt, komanda darbojās saliedēti?

-

Vai visi viedokļi par uzdevuma izpildes secību
sakrita?

-

-

Vai grupas darbs tika pilnībā izplānots līdz
sīkumiem?

-

-

Vai grupas darbā bija manāma steiga?
bija

manāma

steiga

kādam

no

grupas

Vai, atņemot kādu no maņām, grupas darbs bija
būtiski mainījies?

-

Ko jūs ieteiktu grupas darba uzlabošanai?

Vai plānojāt laiku uzdevuma izpildei, vai kāds sekoja -

Kādi resursi būtu jāizmanto grupas uzdevuma

laikam līdzi?

izpildē?

-

Vai komandā bija domstarpības?

-

Vai Jums pietika resursu uzdevuma izpildei?

-

Uz cik ballēm Jūs vērtējat komandas darbu?

-

Vai

-

Vai komanda strādā efektīvi un mērķtiecīgi?

uzdevuma izpildes?

-

Uz cik ballēm Jūs novērtējat komandas efektivitāti -

Sadaliet procentuāli - plānošana, sagatavošanās,

no 1 - 10?

izpilde, analīze!

-

Cik Jums ir svarīgi, lai Jūsu viedoklī ieklausās?

-

pareizi

izplānojāt

grupas

resursus

Vai komandā atradāt kopīgu valodu?

pirms

Atgriezeniskās saites jautājumi (II)
-

-

-

Kā Jūs vērtējat savus komandas biedrus un viņu -

Vai visi grupas dalībnieki bija atklāti?

darbu?

Vai grupa ieklausījās ikviena viedoklī un domās

-

Ja uzdevumā kļūdījāties, kāpēc, Jūsuprāt,

un vai katrs varēja izteikties?

komanda uzdevumu neizpildīja?

-

Vai uzskatāt, ka grupas komunikācija bija laba?

Vai Jūs apmierināja komandas plānošanas

-

Vai Jums bija vēlme uzņemties līdera lomu

darbs?
-

Vai plānošanas sākumā uzdevumu izrunājāt

grupā?
-

pilnībā?

Vai Jūs uzticaties grupas biedriem pirms un
uzdevuma izpildes laikā?

Vai uzdevuma izpildes gaita tika modelēta vai

-

Vai grupā jutāties komfortabli?

vizualizēta?

-

Kurš, Jūsuprāt, grupā bija velkošais elements?

Vai grupā bija izteikts līderis, vai Jūs tam

-

Kurš, Jūsuprāt, grupā bremzēja darbu?

piekritāt?

-

Kurš sadalīja grupas dalībnieku lomas?

-

Kā Jūs vērtējat savu lomu grupā?

-

Vai, uzsākot uzdevumu izpildi, grupa bija pilnībā

-

Vai grupa darbojās mērķtiecīgi?

-

-

gatava un izplānojusi visu darbu?

Daži būtiski nosacījumi (II)
• Jūsu personiskā pieredze un izjūtas.

• Jūsu personīgais spēļu "fonds“.
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Daži būtiski nosacījumi (III)
• Jūsu loma grupā.

... un vēl ...
• Spēlei jāatbilst dalībnieka vecumam
un viņa intelektuālajam līmenim.

• Spēlē
vēlams
iesaistīt
visus
dalībniekus, uzspiest nav ieteicams.

• Pirms
spēles
norises
daļas
jāpārliecinās, vai visi spēles dalībnieki
ir izpratuši spēles noteikumus.

Grupas attīstības stadijas
Atvadīšanās

Atkarība
(forming)

Konfrontācija
(storming)

Sinerģija
(performing)

Darbs
(norming)

Bruce Wayne Tuckman
‘Developmental
sequence in small
groups’, Psychological
Bulletin, 63, (1965)
384-399.

Spēļu iedalījums pēc grupas dinamikas
• F.U.N. jeb jautrības
spēles
• Iepazīšanās spēles
• Komandās dalīšanās
spēles
• Uzlādētāji
• Izlādētāji

• F.U.N. jeb jautrības
spēles
• Iepazīšanās spēles
• Izlādētāji
• Komunikācijas spēles
• Konfliktu risināšanas
uzdevumi

1. Forming

2. Storming

• Tematiskas pārrunas
• Kompetenču
pilnveidošanas uzdevumi

4. Performing

• Komunikācijas spēles
• Komandas veidošanas
spēles
• Uzticības veidošanas
spēles
• Lomu spēles

3. Norming

• Noslēguma jeb rituālu
spēles

Šķiršanās

