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Lai veidotu dinamisku karjeru,

jāizpēta savas intereses, dotības un darba tirgus 
prasības, sekojot trīs pamatjautājumiem: 

Ko 
gribu?

Ko 
vajag?

Ko 
varu?



Ko varu?

Mani 
resursi

Mana 
izglītība

Manas 
iespējas

Mana 
motivācija,  

prasmes

Manas 
īpašības

Nauda,laiks, dzīvesvieta, 

draugi, 
vecāki



Kādas man ir rakstura īpašības?
Kāds ir mans personības tips?
Kādi ir mani talanti? 
Kādas ir manas intereses?

Manas 
īpašības



Manas intereses un vēlmes

Aizpildi anketu «Orientācija» un uzzini vai Tev ir 
piemērots darbs ar: 
• Cilvēkiem
• Tehniku
• Zīmēm (skaitļiem, tekstiem, dokumentiem)
• Mākslas tēliem
• Dabas objektiem
A) Tu esi darba izpildītājs
B) Tu esi labs organizators



Lai būtu talantīgs, ir jābūt pārliecībai, 
ka tev piemīt talants.
-- Flobērs

Kāds ir Tavs talants? 

Ko Tu proti darīt labāk nekā citi? 

Zīmēt, dziedāt, stāstīt jokus, skābēt gurķus, tālu aizlēkt?



Dabas izziņas intelekts jeb 
dabas izziņas inteliģence

ü patīk atrasties dabā;
ü labprāt darbojos dārzā;
ü pazīstu augus un 

dzīvniekus;

ü interese par notiekošo 
dabā;

ü piedalās rūpēs par dabu un 
vidi;

ü labprāt dalās pieredzē ar 
citiem

Noskaidro kādas inteliģences ir visizteiktātākās Tev!

Multiple innteligences test: 
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/m
ultiple_int/questions/choose_lang.cfm

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/multiple_int/questions/choose_lang.cfm


Hovarda Gārdnera 
8 INTELIĢENČU TEORIJA



Amerikāņu psihologs un 
pedagogs Hovards Gārdners (Howard 

Gardner)
apstrīd iepriekš vispārpieņemto domu, ka 

cilvēka intelekts balstās uz loģisko un 
matemātisko domāšanu un izvirza 
multiintelekta teoriju, kas apgalvo ka 
katram cilvēkam piemīt 8 dažādas 
inteliģences.



Inteliģence – prāta un jūtu attīstība; kultūras un 
izglītības līmenis; kompleksa domāšanas un 
spriešanas spēja, vērīgums, iztēle, kultūras 
vērtību un ideālu respektēšana, spēja 
piemēroties konkrētiem apstākļiem un 
situācijām, sekmīgi darboties jebkurā sociālajā 
vidē un kultūrā.



H.Gārdnera izvirzītās inteleģences:

1. Lingvistiskā inteliģence – spēja efektīvi lietot vārdus 
gan mutiski, gan rakstiski, atcerēties informāciju, 
pārliecināt citus palīdzēt, runāt vispār par valodu.

2. Muzikālā inteliģence – ritma, teksta un melodijas 
izjūta, spēja atpazīt dziesmas, variēt ātrumu, tempu un 
ritmu vienkāršām melodijām.

3. Loģiski - matemātiskā inteliģence – spēja labi 
darboties ar skaitļiem, risinot problēmas.

4. Vizuālā inteliģence – formas, krāsas, līniju, formu 
izjūta, grafiski un telpiski attēlot vizuālas idejas.



H.Gārdnera izvirzītās inteleģences:
5. Kinestētiskā inteliģence – spēja izmantot ķermeni, lai 

izteiktu idejas un sajūtas, un risinātu problēmas; laba 
koordinācija, elastība, ātrums, balanss.

6. Interpersonālā inteliģence – saprast otra cilvēka 
garastāvokli, jūtas, motivāciju, centienus; efektīgi atsaucās 
otram cilvēkam, risina problēmas un konfliktus.

7. Intrapersonālā inteliģence – spēja saprast sevi, savas 
stiprās un vājās puses, garastāvokli, vēlmes un centienus. 
Saprot, kā es līdzinos vai atšķiros no citiem, atgādinu sev 
kaut ko izdarīt, uzzināt par sevi un prast valdīt savas 
emocijas.

8. Dabas izziņas inteliģence – spēja izprast dabu, sadzīvot ar 
to, rūpēties par to.



Lingvistiskais intelekts jeb inteliģence

ü raksta labāk nekā parasti 
šādā vecumā, 

ü stāsta neticamus stāstus, 
anekdotes, jokus, 

ü labi atceras vārdus, vietu 
nosaukumus, datumus, citas 
detaļas, 

ü labprāt spēlē vārdu spēles,
ü ar prieku lasa grāmatas,
ü prot saprotami izteikt 

domu,
ü saprot humoru,

ü pareizi un glīti raksta,
ü aizraujas ar skaitāmajiem 

pantiņiem un vārdu spēlēm, 
ü labprāt uzklausa citu 

stāstīto, 
ü ir izveidojis labu vārdu 

krājumu, 
ü spēj saprast vārdu nozīmi 

un kārtību, 
ü prot mācīties un mācīt 

citus,
ü labi atceras dažādus faktus.



Muzikālais intelekts jeb inteliģence

ü labi atceras melodiju,
ü labprāt dzied, 
ü labvēlīgi reaģē uz 

mūzikas atskaņošanu,
ü ritmiski runā un kustas,
ü neapzināti pie sevis kaut 

ko dungo,

ü darbojoties ritmiski 
bungo pa galdu vai solu, 
ar kāju «sit takti»,

ü jūtīgi uztver un pievērš 
uzmanību vides trokšņiem 
(lietus, lapas čab),

ü spēj saklausīt noteiktas 
shēmas un sistēmu 
mūzikas uzbūvē,

ü labi izšķir toņus un 
skaņas.



Loģiski matemātiskais intelekts jeb
inteliģence

ü attiecību un sakarību izpratne,
ü zinātniska spriešanas spēja,
ü spējā veikt sarežģītus 

uzdevumus,
ü deduktīvā domāšana,
ü induktīvā domāšana,
ü labprāt darbojas ar 

matemātiskajām, skaitļu 
spēlēm un datorspēlēm,

ü spēlē galda (šahu, dambreti) 
un datoru stratēģiskās jeb 
«misiju» spēles,

ü abstraktā domāšanā;
ü uzdod daudz jautājumu, lai 

uzzinātu, kā kaut kas darbojas,
ü apsteidz vienaudžus 

matemātiskajās zināšanās,
ü galvā ātri rēķina matemātikas 

uzdevumus,
ü labprāt piedalās matemātikas 

stundās,
ü risina loģiskas mīklas un grūtus 

uzdevumus,
ü labprāt visu grupē un klasificē,



Telpiskais intelekts jeb vizuālā
inteliģence

ü grafisko zīmējumu izpratne,

ü izpratne par objektu 
attiecībām telpā,

ü spēja uztvert no dažādiem 
leņķiem,

ü spēja skaidri aprakstīt 
vizuālos tēlus,

ü kartes, grafikus, diagrammas 
lasa vieglāk nekā tekstu,

ü veido prāta tēlus jeb vīzijas,

ü zīmē labāk nekā vienaudži,

ü interesējas par vizuālajām 
spēlēm, manipulē ar tēliem,

ü interese par vairākdimensiju 
konstrukcijām (LEGO),

ü no ilustrācijām uztver un 
iemācās labāk kā no vārdiem,



Ķermeņa kustību jeb 
kinestētiskā inteliģence

ü panākumi sportā,
ü nespēja ilgāku laiku 

palikt vienā vietā,
ü mīmiskas spējas, veikli 

atdarinot cita cilvēka 
žestus un manieres,

ü patīk skriet, lekt, 
cīkstēties un tamlīdzīgi 
darboties,

ü laba kustību 
koordinācija,

ü panākumi rokdarbos,
ü panākumi, veidojot un 

veicot citas ar tausti 
saistītas darbības.



Starppersonu saskarsmes intelekts 
jeb interpersonālā inteliģence

ü spēja sadarboties grupā, 
ü cilvēku atšķirību 

respektēšana, 
ü spēja aktīvi klausīties, 
ü spēja būt līderim 

vienaudžu sabiedrībā, 
ü spēja dot padomus 

draugiem,

ü darbošanās klubos, 
pulciņos u.c.,

ü vēlme pamācīt citus,
ü verbālās un neverbālās 

komunikācijas lietojums, 
ü sinerģijas jeb 

kopdarbības virzienā 
vērstā spēka atklāšana un 
saglabāšana, 

ü spēja piesaistīt citus 
cilvēkus.



Intrapersonālais intelekts jeb 
uz sevi vērstā pašizpausmes inteliģence
ü spējā apzināties un 

izteikt dažādas izjūtas,
ü koncentrēšanās savā 

iekšējā pasaulē, 
ü neatkarīga rakstura un 

stipras gribas izrādīšana, 
ü savu labo īpašību un 

trūkumu apzināšanās,
ü individuāls mācīšanās 

un dzīves stils,

ü neafišē hobijus un 
intereses,

ü spēja izvirzīt sev 
uzdevumus un tikt ar 
tiem galā, 

ü vēlme būt vienatnē,
ü spēja mācīties no 

saviem panākumiem un 
neveiksmēm,

ü augsta pašapziņa.



Intrapersonālais intelekts jeb 
uz sevi vērstā pašizpausmes inteliģence
ü spējā apzināties un 

izteikt dažādas izjūtas,
ü koncentrēšanās savā 

iekšējā pasaulē, 
ü neatkarīga rakstura un 

stipras gribas izrādīšana, 
ü savu labo īpašību un 

trūkumu apzināšanās,
ü individuāls mācīšanās 

un dzīves stils,

ü spējā apzināties un 
izteikt dažādas izjūtas,

ü koncentrēšanās savā 
iekšējā pasaulē, 

ü neatkarīga rakstura un 
stipras gribas izrādīšana, 

ü savu labo īpašību un 
trūkumu apzināšanās,

ü individuāls mācīšanās 
un dzīves stils,



Aizpildi testu un uzzini –
kurš intelekta veids visizteiktākais 

Tev?



Turpini iepazīt sevi! 

Izvēlies savu hobiju par darbu un
Tev nekad nevajadzēs iet uz darbu! 



Paldies par uzmanību! 

Paldies                           tantei par smukajām bildēm! 


