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Dažas svarīgas domas par prasmju
apgūšanu

Zināt nenozīmē prast! 

Prasmes mācamies tikai darot!

Izmēģinām vairākas reizes, tikai tad vērtējam,
- derīgo paturam!

Neveiksmes neeksistē, - ir tikai pieredze, no
kuras var mācīties!



1.Profesionālā  izdegšana, kā sevi
pasargāt

1. Emocionālais un psiholoģiskais izsīkums (nespēks, fizioloģisks nogurums,
emocijas paliek blāvākas, parādās trauksmainība, pieaug neapmierinātība).

2. Depersonalizācija (pieaug cinisms un vienaldzība, cietsirdīga un
bezpersoniska attieksme pret savu profesiju, pret klientiem, kolēģiem).

3. Dzīves vērtību noniecināšana (zūd interese pret jebko, cilvēks paliek bīstami
vienaldzīgs pret notiekošo, pat pret savu dzīvi).

1.1 Profesionālās izdegšanas 3 stadijas (K.Maslača).

Profesionālā izdegšana
– sindroms, kas attīstās pārmērīga un ilgstoša stresa apstākļos, kas

noved aktīvi strādājošu cilvēku pie 
emocionāli-enerģētisku resursu izsīkuma (bezresursu stāvoklī).

Profesionālajam izdegšanas sindromam visvairāk pakļauti profesiju
pārstāvji, kuri strādā ar cilvēkiem: sociālie darbinieki, ārsti, pedagogi,

ierēdņi, apkalpojošais personāls u.c..



1.2 Profesionālās izdegšanas simptomi.

- pastāvīga noguruma sajūta, ne tikai vakaros, bet arī no rītiem, pēc nakts miega
(hroniska noguruma simptoms)

- emocionāla un fiziska izsīkuma sajūta

- uztveres asuma traucējumi, grūtības koncentrēties

- daļējs vai pilnīgs bezmiegs

- biežas, pēkšņas galvassāpes

- miegainība, vēlme gulēt visas dienas garumā, lēnīgums

- pastāvīgi kunģa-zarnu trakta darbības traucējumi

- elpošanas traucējumi, fiziskas vai emocionālas slodzes laikā

Sociāli psiholoģiskie simptomi:

Psihofiziskie simptomi:

- vienaldzība, pasivitāte, depresija

- paaugstināta aizkaitinātība par nebūtiskiem, nesvarīgiem notikumiem

- pastāvīga negatīvu emociju pārdzīvošana, kurām nav ārēju ierosinātāju (vainas
sajūta, aizvainojums, kauna sajūta, aizdomīgums)

- paaugstināta trauksmes sajūta

- pārlieku lielas atbildības sajūta un baiļu sajūta

- negatīvs uzstādījums par vispārējām dzīves un profesionālām perspektīvām



Uzvedības simptomi::

- darba režīma maiņa (regulāri sāk kavēt darbu, ilgāk palikt darbā, kas nebija
raksturīgi agrāk)

- distancēšanās no kolēģiem, klientiem, neadekvāta kriticisma palielināšanās

- pārmērīga alkohola, nikotīna un citu apreibinošu vielu patērēšana

1.3 Profesionālās izdegšanas profilakse. Resursu
palielināšana.

Rūpes par sevi un stresa līmeņa samazināšana:

- tiekšanās pēc līdzsvara un harmonijas, veselīga dzīvesveida, komunikācijas
vajadzību apmierināšana

- gandarījuma un prieka sajūtas vairošana

- māka atdalīt pārdzīvojumus, kas saistīti ar darbu.

Negatīvu pārliecību (bezcerības, bezjēdzības) transformācija:

- tiekties rast jēgu  - kā nozīmīgos dzīves notikumos, tā arī ierastos, ikdienas
rūpēs

- tiekties strādāt ar saviem negatīvajiem uzstādījumiem, pozitīvā domāšana

- rast uzticības personas



Dabiskās pašregulācijas veidi:

- labs, pietiekams miegs

- veselīgs uzturs

- pastaigas dabā, patīkamas fiziskās aktivitātes

- smaids, smiekli un humors

- labas mūzikas klausīšanās

- dejošana, dziedāšana

- dzejas lasīšana, literatūra

- masāža

- pozitīvas domas

Citi pašregulācijas veidi:

- elpošanas vingrinājumi

- pašiedvesma

- fiziskie vingrinājumi

- vizualizācijas u.c.



2.1 Klientu iebildumu profilakse.

- labi noskaidrotas klientu vajadzības un to kritēriji jau ļauj izvairīties no daļas
klientu iebildumu,

- ja ir noteikti zināms kāds klienta iebildums, tad varam apsteigt to ar atbilstošu
skaidrojumu.

2.2 Attieksme pret iebildumiem.

- iebildumi ir normāla komunikācijas sastāvdaļa, - pieņemam tos bez
pārdzīvojuma un protesta,

- lai veiksmīgi strādātu ar iebildumiem, jāpieļauj , ka klientam var būt pamatoti
iemesli domāt tā, kā viņš domā.

- lai veiksmīgi strādātu ar iebildumiem un sūdzībām pievienojamies klientam.

2.Kā komunicēt ar sarežģītu
klientu

Pievienošanās:

Pievienošanās ir process, kurā mēs  atspoguļojam vai pārņemam sava sarunas
partnera ķermeņa kustības, žestus, intonāciju, tempu, vārdus, izteicienus u.c..
Pievienošanās nozīmē arī cieņas izrādīšanu pret citas personas vērtību sistēmu.

Pievienošanās nodrošina labāku savstarpējo sapratni un ātrāku labu attiecību
izveidošanos. Starp cilvēkiem, kuriem jau ir labas attiecības, pievienošanās
notiek automātiski.

Pievienojamies valodai, balss tonim, runas ātrumam un skaļumam,
runas saturam, žestiem , pozai, emocionālajam stāvoklim, vērtībām,
kultūrvidei un VAK stiliem.

Nepievienojamies runas defektiem un citām nepilnībām, akcentam.

Pievienojoties emocionālajam stāvoklim, - nekopējam emocijas, bet
gan pievienojamies ar empātiju, izpratni, līdzjutību.



2.4 Iebildumu atspēkošanas tehnikas

"Jā , un..." tehnika: 

Uz klienta iebildumu saki:

"Jā....(piekrīti iebilduma daļai, kurai var piekrist),

un...(nekad nelieto vārdus bet, tomēr, taču u.c. ),

Tavs uzskats....,

jo...(arguments)."

Tehnika: Viedoklis, arguments, piemērs, viedoklis: 

Izsakam savu viedokli, pamatojam ar kādu argumentu, pastāstam
piemēru, pēc tam atkārtojam savu viedokli secinājuma veidā.

Ja klienta iebildums/sūdzība ir vispārīgi, nesaprotami vai
šķiet nepamatoti, tad parādam savu ieinteresētību un
uzdodam jautājumus , lai precizētu situāciju vai dotos
uzskatus. Tāpat arī vispār noskaidrojam klienta situāciju 
 pirms dodam kādu risinājumu.

Jautājumu piemēri:
"Vai varat , lūdzu, izstāstīt, - kādēļ jums tā šķiet?."
"Kā tieši jūs to domājat?"
"Kas tieši jūs neapmierina dotajā situācijā?"
"Pastāstiet , lūdzu sīkāk, - kas tieši notika?"

- sūdzības par jau notikušu faktu

- iebildumi kā bažas vai pretenzijas par nākotni(tagadni),

2.3 Iebildumu veidi.

Situācijas noskaidrošana:



Risinājumu piedāvāšanas tehnika  

Izsaki risinājumu, paredzot sev "piekāpšanās zonu").

Klients noraida.

"Piekāpies" un piedāvā labāku (reālo) risinājumu.

2.5 Svarīgi atcerēties darbā ar iebildumiem:

- Ja klients ir aizvainots, - pirmkārt atvainojies, - tehnikas lieto pēc tam!

- Ja iebildums vai sūdzība nav skaidri saprotami, - noskaidro precīzi
situāciju,- uzdodot atbilstošus jautājumus.

- Ja iebildums vai sūdzība ir viegli atrisināmi, - tad atrisini to bez
tehnikām.

- Ja klienta iebildums ir absurds, - vienalga sāc atbildi ar piekrišanu!

- Ja Tev nākas atteikt klientam, - vienalga sāc atbildi ar
piekrišanu.

Pēc iebilduma atspēkošanas vienmēr jāseko jautājumam par tālāko
darbību!



Uzdevums: Uzraksti biežākos Tavu klientu iebildumus un
iespējamās atbildes uz tiem, izmantojot prasmju spēlē
izmantotās tehnikas.

2.6. Tavu klientu biežākie iebildumi.


