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Google
VAR ATRAST 100 000
ATBILDES
bet bibliotekārs 
sniegs to 1 atbildi, 
ko meklējam

Neil Gaiman



Emocijas bibliotēkā?
Kā rīkoties ar spriedzi, ko izraisa klientu un
kolēģu gaidas?
Kā atbildēt uz sarežģītām, izaicinošām
emocijām?
Kā saglabāt savu emocionālo līdzsvaru, kad
pasaule un privātā dzīve ir izaicinājumu pilna?



KAS IR 
ESI CENTRS?

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA
Sociālā atbildība - MOBINGA
preventīva novēršana

45 METODES, SPĒLES
20 autoru kolektīvs

GRĀMATAS, APMĀCĪBAS,
METODES
Skolēniem, vecākiem, pedagogiem
Patstāvīgam darbam ar sevi un ar
citiem

VALSTS IZGLĪTĪBAS
POLITIKA
Tikumu izpratne
Kompetences
Sadarbība ar profesionāļiem





metožu un
spēļu piemēri
Aicinām tās izmantot jūsu rīkotās
nodarbībās un pasākumos - tās ir gatavas
spēlēšanai ar pieaugušajiem un bērniem











SUBJEKTĪVAS

IR IEMESLS,
IZRAISĪTĀJS

IEKŠĒJI,
ĀRĒJI
KAIRINĀTĀJI

KĀDA IR
MANA AKŪTA
VAJADZĪBA?

EMOCIJAS





kas ir
emocionālā
inteliģence?



emocionālā
inteliģence

Spēja atpazīt un atbildēt uz
citu emocijām, kā arī spēja
palīdzēt citiem vadīt savas
emocijas 
(Schmidt, 1997)

Inteliģenta emociju
izmantošana: ar nolūku likt
Jūsu emocijām darboties savā
labā, izmantojot tās savu domu
un rīcības vadībā veidā, kas
paaugstina jūsu rezultātus
(Weisinger, 1998)

Spēja saprast savas un citu
jūtas un emocijas, to atšķirības,
un izmantot šīs zināšanas
domāšanā un rīcībā 
(Mayer & Salovey, 1993)



emocionālā
inteliģence

Savu emociju apzināšana;
Emociju apvaldīšana;
Pašmotivācija;
Svešu emociju atzīšana;
Savstarpējo attiecību
uzturēšana

   (citēts Mayer, et al., 2000)



Apzinātība
Mērķtiecība
Empātija
Komunikācija
*pašregulācija?

esi/ prasmes
G R Ā M A T Ā



VADI AKTIVITĀTES PATS
klientiem, kolēģiem un sev

AICINI MŪS
CIEMOS
draudzējamies IG un
FB, ierakstām "live",
varam pastāstīt par
jūsu pieredzi 

RAKSTĀM
PROJEKTUS
KOPĀ

ROSINI LASĪT ĢIMENES (FOTO, KONKURSI)

esi/
bibliotēkā



Lekcijas, meistarklases darbiniekiem par to,
kā reaģēt uz apmeklētāju, kolēģu un savām
grūtajām emocijām un jautājumiem
(piemēram, par karu). Mana loma, robežas,
organizācijas kultūra

Lekcijas un meistarklases par emocionālo
inteliģenci - komunikāciju, mērķtiecību,
apzinātību, empātiju, koučinga un
supervīzijas prasmēm

Apmācības darbiniekiem, kā vadīt spēļu
nodarbības dažāda vecuma apmeklētājiem

Lekcijas un meistarklases par emociju un
krīzes vadību, pašpalīdzību krīzē, trauksmē
(kā turpināt strādāt, kā saglabāt mērķus un
nepazaudēt sapņus)

KĀDAS
TĒMAS
AKTUĀLAS?
M A D A R A  M I C K E V I Č A



KĻŪSTI PAR
VĒSTNESI
w w w . e s i c e n t r s . l v

Satura autoru
Mentoru 
Runā par esi/
Vadi apmācības
Uzdāvini grāmatu

Sazinies ar mums par sadarbību!



PALDIES, ka esi/
www.esicentrs.lv

 
esi@esicentrs.lv


