
Sadarbības un līderības prasmju  
galda spēle 



Komandas sadarbības 
galda spēle „Cooperation”

 

„Cooperation” ir praktiska komandas sadarbību un līderības prasmes 
attīstoša galda spēle, kas veidota pēc volejbola spēles principiem. 
Komandām, sacenšoties savā starpā, lai gūtu uzvaru, ir jāspēj vienoties 
par stratēģiju un taktiku un jārealizē tās uz spēles laukuma. Grūtības 
rada ne tikai pretinieku stratēģiskie gājieni un ierobežotais laiks, bet arī 
nepieciešamība komandai darboties vienoti. Uzvarēs tie spēlētāji, kuri 
labāk cīnīsies kā komanda un kuri spēs sekmīgāk realizēt savu 
stratēģiju. Protams, nozīme ir arī sportiskajai veiksmei.

Spēles „Cooperation” 
galvenie rezultāti

• Spēles dalībnieki iegūst veiksmīgas sadarbības pieredzi,
• Spēle ļauj novērtēt spēles dalībnieku spēju uzņemties vadību un 

prasmes to realizēt,
• Spēles dalībnieki izkopj prasmes vienoties komandā, identificēt 

problēmas un atrisināt tās,
• Spēles dalībnieki apzinās savu neformālo lomu dotajā komandā,
• Spēles dalībnieki mācās efektīvi savstarpēji komunicēt, izteikt 

konstruktīvu kritiku vai uzslavu ,
• Spēles dalībnieki mācās ātras un efektīvas lēmumu pieņemšanas 

prasmes,
• Spēles dalībnieki mācās uzstādīt un sasniegt mērķus,
• Spēles dalībnieki mācās savienot savu personīgo taktiku ar 

komandas stratēģiju. 



Spēles „Cooperation” norise

Apmācības veidotas kā vairāku spēļu turnīrs, kur katrā izspēlē piedalās 
dažādas komandas un spēles noteikumi kļūst arvien sarežģītāki. Spēle 
„Cooperation” ir dinamiska stratēģiskā spēle, kurā darbība notiek 
ierobežotā laikā. Laika sprīdis, kurā komandai ir jāveic gājiens, ar katru 
spēli samazinās. Katrs komandas spēlētājs ir atbildīgs par savu figūru 
uz spēles laukuma un paša lēmumiem. Lai arī vadītājs dod vai 
komanda vienojas par kopīgu stratēģiju, stratēģijas izpilde un uzvara ir 
pilnībā atkarīga no katra spēlētāja individuālas darbības. Pēc katras 
spēles dalībnieki dod un saņem atgriezenisku saiti par savu darbību un 
analizē savas komandas stiprās un vājās puses, ar katru izspēles reizi 
uzlabojot savu sniegumu.

Spēles „Cooperation” 
pielietojums

• Spēli izmanto kā komandas veidošanas spēli komandas 
sadarbības uzlabošanai.

• Spēli izmanto komandas vadības prasmju novērtēšanai un 
uzlabošanai.

Spēles detaļas:
• Spēles ilgums 4–5 stundas;
• Spēles dalībnieku skaits – viens spēles komplekts paredzēts  

2–12 cilvēkiem.


