
VADĪTĀJIEM, PERSONĀLVADĪBAS SPECIĀLISTIEM, PROJEKTU VADĪTĀJIEM, 

ĀRĒJIEM UN IEKŠĒJIEM KONSULTANTIEM, TRENERIEM UN KOUČIEM

Kļūsti par sertificētu 
Team Stream praktiķi!

KOMANDAS DARBA MODERĒŠANAS PRASMES 

Apgūsti prasmes 12 stundu mācību programmā: 
• Moderēt komandu un darba grupu sanāksmes un diskusijas, izmantojot Team Stream metodiku 

Saņem: 
• Zināšanas un prasmes par komandas darba moderēšanu
• Team Stream sertifikātu
• “Team Stream” un “Time for Team Stream” metodikas ar 10% atlaidi



1.mācību diena (3h)
Komandas darba moderēšanas pamati:

Kompetence - komandas darba moderēšana 
dažādu mērķu sasniegšanai:
 • darba plāna veidošanai,
 • problēmsituāciju, konfliktsituāciju risināšanai,
 • jaunu ideju ģenerēšanai u.c.

Komandas darba moderēšanas pamatlikumi:
 • ieskats grupu, komandu psiholoģijā,
 • moderācijas tehniskie aspekti (laiks, organizācija u.tml.),
 • vadītāja loma grupas darba laikā,
 • vadītājam nepieciešamās prasmes:
 • sarunas vadīšanas prasmes 
 (klausīties, jautāt, “lauzt ledu”, iesaistīt sarunā u.tml.),
 • elastība, spēja pielāgoties,
 • emociju pārvaldība u.c.

2.mācību diena (3h)
Team Stream metodikas izmantošana:

Team Stream metodikas izmantošana:
 • izmantošanas nolūks, galvenie ieguvumi,
 • komplekts un tā daļas, metodes izmantošanas veidi,
 • no problēmas definēšanas līdz risinājumiem un darba plānam;
 • grūtās situācijas diskusiju laikā: kā tās rodas un kā tās vadīt? u.c.

Īss ieskats citos Team Stream metodikas rīkos un to izmantošanā (saistībā ar turpmāko praksi):

 • Komandas darba moderēšanas prasmju novērtēšanas un pašnovērtēšanas anketas

Komandas darba moderēšanas prasmju individuālais attīstības plāns

Time for Team Stream izmantošana un galvenie ieguvumi

www.teamstream.lv
Vairāk informācijas: 29468884, 29272629 
Rakstot: anda.kalnina.sturite@gmail.com



Prakses diena (3h)
Praktizēšana un ēnošana
 

 • Katrs mācību dalībnieks (iepriekš vienojoties 
 ar savu vai kādu citu komandu) novadīs vienu 
 komandas darba sesiju apm. 2h garu, 
 izmantojot TS metodiku,

 • Komandas darba sesiju ēnos kāds no mācību grupas kolēģiem, 
 veiks komandas darba moderēšanas prasmju novērtējumu 
 (saskaņā ar metodiku) un sniegs atgriezenisko saiti,

 • Balstoties uz atgriezenisko saiti un moderēšanas prasmju 
 pašvērtējumu (saskaņā ar metodiku), dalībnieks izstrādās 
 komandas darba moderēšanas prasmju individuālā attīstības 
 plāna projektu.

3.mācību diena (3h)
Atgriezeniskā saite un prasmju attīstības plāns

 • Katrs mācību dalībnieks sniegs atgriezenisko saiti 
 par praktiskā uzdevuma veikšanu

 •Diskusijas par problēmjautājumiem, 
 grūto situāciju analīze u.c.

 •Individuālā attīstības plāna izmantošana komandas 
 darba moderēšanas prasmju pilnveidošanai

www.teamstream.lv
Vairāk informācijas: 29468884, 29272629 
Rakstot: anda.kalnina.sturite@gmail.com


