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Uzņēmējdarbīgais jaunietis  un pedagogs – “jaunās skolas” sadarbības 

modeļa prioritāte”   ir jauniešu koncepts -  divu dienu pedagogu 

apmācības, kas skar jautājumus par pedagogu un jauniešu sadarbību un viņu kā 

pārmaiņu aģentu lomu sabiedrībā, kā “jaunās skolas” modeļa sadarbības dalībniekus.  

Apmācības  ir interaktīvas un ietver inovatīvas prakses piemērus ( izzinošu  ekskursiju 

uzņēmumos), diskusijas un piemērošanos dalībnieka personīgā darba kontekstam. Pats 

seminārs ir balstīts uz pieņēmumu, ka pedagogam ir daudz vieglāk vadīt audzēkņus 

kontekstos, kuros pašiem pedagogiem ir atbilstošas zināšanas, un atzīst, ka daudziem 

pedagogiem ir bijusi (vai tie uzskata, ka ir bijusi) ierobežota pieredze uzņēmējdarbībā.  

Aktivitātes mērķis: Skolotāji ar jauniešu atbalstu attīsta savas kompetences, arī 

savstarpēji sadarbojoties ar vietējo sabiedrību; kontaktēšanās un sadarbība ar reāliem 

partneriem ārpus izglītības iestādes. Jauniešu mērķis ir iedrošināt un attīstīt skolotājiem 

uz uzņēmējdarbību vērstu domāšanu un dot tiem procesa modeli kopā ar paņēmieniem, 

ko nākotnē izmantot mācīšanā.  

1. diena – apmācības  
Nr.p.k. Laiks, vieta Vadītājs Darbnīca Piezīmes 
1. 10:00 – 11:30 

 
 
 

Alīna Anete 
Birnika 

 
Nr. 1 “Radošuma un 

ģenerēšanas attīstības metodes”  

Darbs grupās 

2. Kafijas pauze 
 
11:30 – 11:45 
 

Lāsma 
Cimere 

 
Sarunas –tīklošanās 

 
KAS IR 

TĪKLOŠANĀS? 

3. 11:45 – 13:15  
 
 

Ada Paula 
Vītoliņa 

Nr. 2 “ Lietišķuma un 
darbīguma radīšanas iespēja- 

vizītkarte”  

Individuālais 
darbs 

4. Kafijas pauze 
 
13:15- 13:30 
 

Lāsma 
Cimere 

 
Sarunas – tīklošanās 

 
KAS IR 

TĪKLOŠANĀS? 

5.  13:30 – 15:00 
 
 

 
Lāsma 
Cimere 
 

Nr. 3	Uzņēmējdarbīgums	“jaunās	
skolas”	tapšanā		

–	slogs	vai	nepieciešamība? 

Darbs pāros un 
grupās 

2. diena –uzņēmējdarbīga ekskursija  
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PEDAGOGU	PROFESIONĀLĀS	KVALIFIKĀCIJAS	PILNVEIDES	
PROGRAMMA	(A)	

Programmas	nosaukums	 “Uzņēmējdarbīgā	pedagoga	un	jauniešu		sadarbības	

veicināšanas	prasmes	uz	kompetencēm	balstītā	

izglītībā”	

Programmas	mērķgrupa	 pedagogi,	izglītības	iestāžu	vadītāji,	topošie	pedagogi,	

pedagoģijas	pasniedzēji,	izglītības	iestāžu	darbinieki,	

psihologi	un	pedagoģijas	speciālisti	

Programmas	apjoms	(stundās)	 12	stundas	

Kontaktpersona	(vārds,	
uzvārds,	tālr.,	E-pasts)	

Aina	Bērce,	26548409,	aina.berce@ogresnovads.lv	

Programmas	pieteicējs	
(iestādes	pilns	nosaukums,	
reģ.Nr.,	pasta	adrese,	tālr.,	
fakss,	E-pasts)	

Ogres	Valsts	ģimnāzija,	

Reģ.Nr.90001466534	

Meža	pr.14.,	Ogre,	LV-5001	

Telefons:	65044522	

gimnazija@ogresnovads.lv	

Programmas	vadītājs	(vārds,	
uzvārds,	amats)	

Lāsma	Cimere	–	programmas	vadītāja	

Programmas	mērķis	 Skolotāji	 attīsta	 savas	 kompetences,	 arī	 savstarpēji	

sadarbojoties	 ar	 vietējo	 sabiedrību;	 kontaktēšanās	 un	

sadarbība	ar	reāliem	partneriem	ārpus	izglītības	iestādes.	

Jauniešu	mērķis,	 līdzdarbojoties	 darbnīcās,	 ir	 iedrošināt	

un	 attīstīt	 skolotājiem	 uz	 uzņēmējdarbību	 vērstu	

domāšanu	 un	 dot	 tiem	 procesa	 modeli	 kopā	 ar	

paņēmieniem,	 ko	 nākotnē	 izmantot	 mācīšanā.	 Tiek	

apgūta	 biznesa	 audekla	 izveide,	 balstoties	 uz	 noteiktu	

mācību	stundu	plānošanu.	

Programmas	rezultāti	 Pedagoga	kompetenču	attīstības	sekmēšana,	lai	

veicinātu	viņu	prasmes	sadarboties	uzņēmējdarbībā.	Kā	
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arī		pedagogu	IT	prasmju	sekmēšana,		jauniešu	dzīves	

prasmju	apgūšana	neformālajā	izglītībā	un	piederības	

izjūtas	veicināšana,	jauniešu	atbildības	sekmēšana	

mācību	procesa	pilnveidei,	uzņēmējdarbīguma	un	

uzņēmējdarbīgas	vides	izzināšana,	komandas	darba	un	

atbalsta	izpratnes	veicināšana.		

	

Lektori	(vārds,	uzvārds,	amats)	 Lāsma	Cimere	–	lektore,	apmācību	metodikas	autore	

Alīna	Anete	Birnika	–	apmācību	radošās	darbnīcas	

trenere,	Ada	Paula	Vītoliņa-	apmācību	radošās	darbnīcas	

trenere	

Programmas	anotācija	 Programmas	 pamatā	 ir	 prasme	 sadarboties	

kompetencēs	 balstīta	 satura	 apguvē.	 Pedagogs	 kā	

konsultants,	jaunietis	kā	motivēts,	ieinteresēts	skolēns.	

Apmācības	 	 ir	 interaktīvas	 un	 ietver	 inovatīvas	 prakses	

piemērus	 (	 izzinošu	 	 mācību	 ekskursiju	 uzņēmumos),	

diskusijas	 un	 piemērošanos	 dalībnieka	 personīgā	 darba	

kontekstam.	 Pats	 apmācību	 process	 ir	 balstīts	 uz	

pieņēmumu,	 ka	 pedagogam	 ir	 daudz	 vieglāk	 vadīt	

audzēkņus	 kontekstos,	 kuros	 pašiem	 pedagogiem	 ir	

atbilstošas	zināšanas,	un	atzīst,	ka	daudziem	pedagogiem	

ir	pilnveidojama	pieredze	uzņēmējdarbībā.		

Tāpēc	apmācības	palīdz	pedagogiem	atpazīt	un	saprast,	

kā	jebkuras	reālās	dzīves	zināšanas	un	pieredzi	var	saistīt	

ar	uzņēmējdarbību.	Svarīgi	ir,	ka	tas	vieno	pedagogus	ne	

tikai	 ar	 jauniešiem,	 bet	 arī	 ar	 kolēģiem,	 kas	 strādā	 tajā	

pašā	jomā,	atverot	iespējas	efektīvi	sadarboties,	veidojot	

balsta	komandas	darbu	mācību	procesā.	
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Kāds ir uzņēmējdarbīgs skolotājs? 
 

  Skolotājiem, kam piemīt uzņēmējiem raksturīgs domāšanas veids, mācīšana ir 

aizraujošs darbs: 

• Viņi ir iedvesmojoši, brīvi no aizspriedumiem un pārliecināti, elastīgi un 

atbildīgi, bet reizēm var arī pārkāpt noteikumus.  

• Viņi ieklausās, var izmantot un pārdot idejas un strādāt, galveno uzmanību 

pievēršot gan audzēknim, gan darbībai.  

• Viņi darbojas komandā, un viņiem ir labi sakari. 

•  Šādi skolotāji mēģina mazināt plaisu starp izglītību un ekonomiku un piesaistīt 

mācīšanā ārējus ekspertus; viņi balstās uz reālās dzīves pieredzi.  

• Viņi vienmēr atsaucas uz temata ekonomisko aspektu, un viņu klasēs neatkarīgi 

no disciplīnas svarīga loma ir tematiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību.  

• Uzņēmējdarbīgi skolotāji seko elastīgam un pielāgojamam mācību plānam un 

dod priekšroku starpdisciplinārai pieejai mācīšanā, kas balstās uz projektiem; 

viņi vairāk izmanto mācību materiālus nekā mācību grāmatas.  

• Viņi uzsver grupas darba procesu un savstarpējas sadarbības nozīmi un klasi 

reizēm pārvērš par “diskusiju telpu”, pieļaujot dažādību — viedokļu, atbilžu un 

risinājumu dažādību un pārdomas par mācīšanās procesu.  

• Uzņēmējdarbīgs skolotājs vairāk ir mentors nekā lektors.  

• Viņš atbalsta audzēkņu individuālas mācīšanās procesu un personīgo 

kompetenču attīstīšanu.  

Uzņēmējdarbības izglītība ir plašāka un neaprobežojas tikai ar sagatavošanos 

uzņēmuma vadīšanai. Tā ir uzņēmējdarbības attieksmes, prasmju un zināšanu 

attīstīšana, kam, īsi sakot, būtu jāiemāca audzēknim idejas pārvērst darbībā. 

Skolotāji nevar mācīt audzēkņiem būt uzņēmīgākiem un apgūt uzņēmējiem 

raksturīgu domāšanas veidu, ja viņi paši tādi nav.   

Lai iegūtu uzņēmējdarbības kompetences, vajadzīgas aktīvas audzēkņu 

iesaistīšanas metodes, lai ļautu vaļu to radošumam un inovācijai.  
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Uzņēmējdarbības kompetenci un prasmes var iegūt vai izveidot tikai ar praktisku 

mācīšanās pieredzi reālajā dzīvē. Uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes var mācīt, 

iesaistot tās visos mācību priekšmetos vai kā atsevišķu mācību priekšmetu.  

Lai praksē ieviestu uzņēmējdarbības izglītību, ir jāapzina ar uzņēmējdarbību 

saistītu mācību rezultāti un jāizveido attiecīgās novērtēšanas metodes un kvalitātes 

nodrošināšanas procedūras visos izglītības līmeņos. Tās būtu jāizveido tā, lai tās 

palīdzētu skolotājiem pastāvīgi gūt uzņēmējdarbības zināšanas, prasmes un 

attieksmi.  

Uzņēmējdarbības izglītības programmu ieviešana būtu jāveicina ne tikai skolotāju 

izglītības iestādēm, bet arī uzņēmumiem un plašākai sabiedrībai. 

 Skolotāji un skolas nevarēs realizēt savas ieceres šajā jomā bez sadarbības un 

partnerības ar kolēģiem, uzņēmumiem un citām ieinteresētajām personām. 

 

Lai rīkotos uzņēmējdarbības garā, nepieciešama aktīva mācīšanās. Jāpiemēro 

mūsdienīga pedagoģija (piemēram, balstīta uz projektiem, aktīvu mācīšanos vai 

neatkarīgu mācīšanos). To var uzsākt konkrētās programmās, un skolotāju pedagogiem 

jāapmainās ar jau izveidotu labu praksi, lai to varētu iestrādāt ikdienas pedagoģijā. 

Visiem audzēkņiem jābūt pieejamai netradicionālai mācīšanās videi (reālās dzīves 

situācijas, mācības ārpus mācību telpas). 

Uz uzņēmējdarbību orientētai skolai ir skaidrs redzējums par savām nākotnes 

vajadzībām un skaidra izpratne par to, kā 

uzņēmējdarbības izglītība iederas plašākā mācību 

programmā un attīstības plānā.  

Uzņēmējdarbības ieviešanai skolotāju sākotnējā 

izglītībā nebūs būtiskas ietekmes, ja skolotāji pēc 

tam nokļūs skolās, kas neīsteno uzņēmējdarbības 

izglītības koncepciju.  

Uzņēmējdarbīgiem skolotājiem piemērotu atbalstu 

sniedz efektīvi skolu vadītāji.  
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Skolēna kompetenču attīstības veicināšana – panākumu 
atslēga  uzņēmējdarbīgas stundas plānošanai 

Kompetence – personību raksturojošu faktoru kopums, kas nepieciešams labai, 

sekmīgai darba uzdevumu izpildei. 

§ Kompetences – zināšanas, pieredze, prasmes, spējas kādā jomā. 

§ Kompetenču modelis – pienākumu vai uzdevumu kopums, kas ir darba procesa 

sastāvdaļa ar standartiem, kas jāievēro darba procesā. 

§ Kompetenču saraksts – prasību saraksts, kas darba procesā jāizpilda. 

§ Kompetents – īpašības vārds, kurš apzīmē spēju veikt darbā uzdotos uzdevumus. 

Kompetences iedala divās lielās grupās: 

1. mīkstās kompetences – tās ir visas īpašības, intereses, attieksmes, kas izriet no 

mūsu personības 

2. cietās kompetences veido zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras indivīds dzīves 

un karjeras laikā iemācās un apgūst. 

Pamatā kompetenču modelis sastāv no četrām kompetenču pamata grupām, kas var būt 

izvietotas brīvā secībā: 

 

personības	kompetences;

procesu	aktivitātes,	
vadības	kompetences;

profesionālās	
kompetences;

saskarsmes,	sociālās	
kompetences.
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Personības kompetences visbiežāk raksturo tādas cilvēka personības īpašības kā 

raksturu, emocijas, pasaules uztveri, temperamentu, individuālā izziņas procesa 

īpatnības, personības identitāti un briedumu.  

Vadības, procesu aktivitātes kompetences atspoguļo profesionālo kompetenču 

rezultivitāti un izpausmi praktiskajā darbībā. Vadības kompetences dala divās 

apakškategorijās:  

Es vadības un Mēs vadības kompetencēs. Es vadības kompetences parāda spēju un 

prasmi organizēt savu  darbu un sadarbību, izmantojot efektīvus paņēmienus un 

metodes, lai darbu paveiktu ātri, radoši, laikā, kvalitatīvi, plānveidā.  Savukārt Mēs 

vadības kompetences parāda,  kā cilvēks  grupā spēj vadīt citus, uzņemties līderību un 

uzņēmējdarbību kopumā. 

Profesionālās kompetences raksturo cilvēka faktisko darba pieredzi, darba laikā iegūtās 

prasmes un iemaņas, kā arī akadēmiskās zināšanas (izglītība, kursi, semināri, 

svešvalodas, datorprasmes u.c.) un to lomu profesionālajā pilnveidošanās procesā. 

Profesionālās kompetences parāda ikviena attieksmi pret darbu, spēju pilnveidoties un 

vēlmi apgūt jauno. 

Saskarsmes, sociālās kompetences precīzi raksturo cilvēka saskarsmes īpatnības un 

uzvedību sociālajā vidē. Visbiežāk tā ir spēja pielāgoties un dibināt kontaktus ar 

apkārtējiem cilvēkiem, kā arī spēja saglabāt un kontrolēt saskarsmes loka dalībniekus, 

gūstot pozitīvu atgriezenisko saiti. Sociālās kompetences bieži vien raksturo cilvēka 

prasmi risināt konfliktus, būt diplomātam un orientētam uz sadarbību. 
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JAUNIETIS+PEDAGOGS=UZŅĒMĒJDARBĪGUMS 

SADARBĪBĀ 

 

 

 

 

 

 

TĪKLOŠANĀS	– komunicē	ar	citiem,		pat	ar	konkurentiem

RADOŠS	,	PROT	PIELĀGOTIES

APZINĀS	LAIKA	VĒRTĪBU	

ATZĪST	DARBU	KOMANDĀ	– ar	kolēģiem,	prasa	padomu,	atzīst	kļūdas	

INOVĀCIJAS	PĀRZINOŠS	– laikmetam	atbilstoši

VIZĪTKARTE	– personīgais	zīmols	,	izturas	pret	sevi	ar	cieņu
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MĀCĪBU STUNDAS MODELĒŠANAS “ AUDEKLS”  

Stundas tēma un 
mērķis  : 

 
 
 

Stundas 
galvenās 

aktivitātes 
 

Piedāvātās 
stundas veids 
 ( metodiskais 
pamatojums)  

 

Starppriekšmetu 
saikne  

 

Personības kompetence 
 

Profesionālā kompetence 
Resursi ( kas 
nepieciešams 

stundas izveidei, 
vadīšanai? ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Labā prakse 
(aicinātie viesi)  

Saskarsmes un sociālā 
kompetence Iespējamie 

riski: 

Sadarbības 
partneri (citi 

pedagogi)  
 
 
 
 
 
 

Vadības un aktivitātes 
kompetence 

Kādi ir lielākie izdevumi, 
ieguldījumi? 

 
 
 
 
 

Kanāli - kādā veidā sasniegt 
skolēnu interesi? 

 

Paredzamie rezultāti: 
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Kā izveidot vizītkarti Inkscape? 

	
Šajā	mācību	materiālā	uzzināsiet,	kā	vektorgrafikas	zīmēšanas	 lietotnē	Inkscape	 izveidot	
savas	vizītkartes	maketu.	

1. Klikšķiniet	uz	Datne	un	izvēlieties	Dokumenta	īpašības	

	

	

2. Nomainiet	vienības	uz	mm	un	pielāgojiet	dokumenta	izmērus	uz	90x50	mm.	

	

Pēc	tam	aizveriet	logu,	uzklikšķinot	uz	krustiņa	augšējā	labajā	stūrī.	
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3. Pielāgojiet	lapas	izmēru	(kreisais	klikšķis	pietuvināt,	labais	attālināt).		

	

	

4. Ievadiet	savu	vārdu	un	uzvārdu.	

	

	

5. Formatējiet	tekstu:	izvēlieties	teksta	fontu	(piemēram,	Ubuntu),	izmēru	(piemēram,	
20)	un	burtu	veidu	(piemēram,	Medium).	

	

	

6. Ievadiet	savu	profesiju	(piemēram,	mākslas	skolotāja),	atkārtojot	4.	un	5.	darbības	
soļus.	
	

7. Ievadiet	savu	telefona	numuru	un	e-pasta	adresi,	atkārtojot	4.	un	5.	darbības	soļus.	
	

8. Noformējiet	vizītkarti:	ievēlieties	interneta	pārlūkprogrammā	atbilstošu	attēlu	jūsu	
profesijai.	Nokopējiet	to,	piespiežot	peles	labo	taustiņu	un	izvēloties	kopēt	attēlu.
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9. Ielīmējiet	attēlu	Inkscape,	izmantojot	peles	labo	klikšķi	un	izvēloties	Ielīmēt.	

	

	

10. Pielāgojiet	attēlu	vajadzīgajā	lielumā:	piespiediet	taustiņu	Ctrl	un	velciet	bultiņu	
nepieciešamajā	virzienā,	lai	vienmērīgi	samazinātu	vai	palielinātu	attēlu.	

	

	

11. Izkārtojiet	attēlu	un	tekstu	vizītkartē.	
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12. Līdziniet	tekstu:	iezīmējiet	tekstu,	kuru	vēlaties	līdzināt.	

	

	

	

13. Klikšķiniet	uz	Objekts	un	izvēlieties	Līdzināt	un	izkliedēt.	
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14. Izvēlieties	sev	vēlamo	līdzināšanas	veidu	(piemēram,	līdzināt	kreisās	malas).

	
	

	

15. Lai	nomainītu	teksta	krāsu,	iezīmējiet	vajadzīgo	tekstu	un	izvēlieties	krāsu	no	krāsu	
joslas	apakšā.	

	 	

	

16. Kā	arī	var	izveidot	dažādu	veidu	vizītkartes:	
• Darba	vizītkarte	

	

	

• Valsts	darba	vizītkarte	
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• Radoša	vizītkarte	

	

17. Saglabājiet	vizītkarti	svg	formātā.	Klikšķiniet	uz	Datne	un	izvēlieties	Saglabāt	kā.		

	

	

18. Ievadiet	nosaukumu:	norādiet	vārdu	un	uzvārdu	(nelietojiet	garumzīmes	un	
mīkstinājuma	zīmes,	kā	arī	atstarpes,	to	vietā	izmantojiet	“_”).	Pēc	tam	klikšķiniet	
Saglabāt	apakšējajā	labajā	stūri.	
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Kā	izveidot	pamatu	LinkedIn	profilam?	

	

1. Atveriet	interneta	pārlūkprogrammā	https://lv.linkedin.com/	
	

2. Ierakstiet	savu	vārdu,	uzvārdu,	epasta	adresi	un	 izdomājiet	paroli,	kas	satur	
vismaz	6	rakstzīmes.	Pēc	tam	klikšķiniet	Join	now.	

	

	

3. Atzīmējiet	 valsti,	 no	 kuras	 esat	 (piemēram,	 Latvia)	 un	 ievadiet	 savu	 pasta	
indeksu,	bet	tas	nav	obligāts.	Pēc	tam	klikšķiniet	Next.	
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4. Atbildiet	uz	jautājumu	“Are	you	a	student?”	(Vai	Jūs	esat	skolēns?).	Ierakstiet	
savu	 profesijas	 nosaukumu	 (piemēram,	 Teacher),	 uzņēmuma	 nosaukumu	
(piemēram,	 Ogres	 1.	 vidusskola)	 un	 darbības	 virzienu	 (piemēram,	
Atrs&Crafts).	Pēc	tam	klikšķiniet	Next.	

	

	

5. Norādiet	savu	motivāciju.	

	

	

6. Atveriet	savu	e-pastu	un	apstipriniet	savu	reģistrāciju,	klikšķinot	Confrim	your	
email	vai	ievadot	reģistrācijas	kodu	(piemēram,	914952)	linkedin.com	lapā	un	
klikšķinot	Verify.	
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7. Ievadiet	savu	paroli	un	klikšķiniet	Sign	In.	

	

	

	

8. Klikšķiniet	Continue,	 lai	 importētu	kontaktus	no	Jūsu	e-pasta,	kurus	pēc	tam	
varēsiet	 pievienot	 savam	 LinkedIn	 kontam	 vai	 arī	 klikšķiniet	 Skip,	 ja	 to	
nevēlaties.	

	

	

9. Klikšķiniet	Allow.	
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10. Klikšķiniet	Add	connection.	

	

	

11. Atlasiet	tos	cilvēkus,	kurus	Jūs	vēlaties	pievienot	saviem	kontaktiem,	un	klikšķiniet	
Add	connections	vai	ari	klikšķiniet	Skip,	ja	nevēlaties	nevienu	pievienot.		
	

	

	

12. Klikšķiniet	Upload	photo,	lai	pievienotu	profila	attēlu.	
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13. Novietojiet	dzelteno	kvadrātu	 tā,	 lai	 tas	 izceltu	attēla	svarīgāko	daļu.	Labajā	
pusē	var	redzēt,	kā	tas	izskatīsies	Jūsu	profilā.	Pie	slēdzenes	var	atzīmēt,	kuram	
būs	iespējam	redzēt	Jūsu	profila	attēlu.	Pēc	tam	klikšķiniet	Save.	

	

	

14. Pēc	tam	klikšķiniet	Continue,	bet,	ja	vēlaties	veikt	kādas	izmaiņas,	klikšķiniet	
pie	attēla	labajā	augšējā	stūrī	uz	zīmulīša.	

	

	

	

15. Klikšķiniet	Next	labajā	apakšējajā	stūrī.	

	

16. Ir	izveidots	pamats	Jūsu	profesionāli	sociālajai	platformai!	
Lai	veicas!	
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Kas ir inovatīva ideja un kā līdz tai nonākt? 
„Mūsdienās, kad viss tik strauji mainās un attīstās, ļoti svarīga loma ir inovācijām. 

Ar tām nedomājot tikai tehnoloģijas, bet arī spēju piedāvāt ko jaunu un atšķirīgu 

no esošā – tā var būt arī inovatīva domāšana, piemēram, reklāmas [mācību satura 

pasniegšanas] pieejā vai atšķirības darba procesā. ” 

/SIA „ZIB Tekstils” īpašniece Inga Priedīte./ 

 

 

 

 

 

 

Piemēram:  

• Sociālo tīklu izmantošana ( CV veidošana LinkedIn) 

• Video un foto koplietošanas mājaslapas (Foto kolāžas izveide Flickr, publisko 

runu paraugi Youtube (TED Talks) 

• Blogi (miniatūras, eseju rakstīšana WordPress) 

• Mikroblogi (tēmas konspektēšana pēc Twitter formas – ierobežots rakstzīmju 

skaits  u.t.t.) 

• Forumi, darbs grupās (Google dokumenti) 

 

 

 

 

 

No pasīvas stundas: 

• Neliela sadarbība  
• Skolēni reti/vispār 

neuzdod jautājumus 
• Neliela iesaiste mācību 

procesā  
Neliels līzdomāšanas 

Uz aktīvu: 

• Balstīta uz sadarbību  
• Vairāk iespēju DARĪT 
• Skolēni aktīvi iesaistās: 

uzdod jautājumus, 
ģenerē idejas, sniedz 
ierosinājumus 
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AIZVIETO 
Ko es varu aizvietot stundu norisē, lai veiktu 

radošus uzlabojumus? 

- Kā es varu mainīt mācību vielas apguves procesu, 

vietu, materiālus? 

-Kā būtu, ja es to darītu, un redzētu, kas notiek? 

 

 

Biznesā:	Izmantojot jaunas sastāvdaļas Boeing lidaparātos,  tie ir padarīti vieglāki un ar 

mazāku degvielas patēriņu, lai gūtu lielāku peļņu. 

KOMBINĒ 

Kādus materiālus, metodes, priekšmetus, 

cilvēkus, es varu apvienot inovatīvā stundā?  

 

-Kā es varu nodrošināt, ka mācību stundai ir 2 vai 

vairāk unikālie ieguvumi, kas nodrošina augstāku 

pievienoto vērtību?  

 

 

Biznesā:	Gūtenbergs izgudroja pārvietojamu iespiedmašīnu, kombinējot monētu kalšanas un 

vīnogu sulas spiešanas mehānismus.  

ADAPTĒJIES 

Daļa no stundas, ko es varētu mainīt? 

 

- Apmaiņā pret ko? 

- Ja es mainītu apgūstamās kompetences, iemaņas? 

-Kur smelties jau gatavas idejas, kā tās pielietot? 

 

 

Biznesā: Facebook tika radīts klēpjdatoru un galddatoru lietotājiem, taču pielāgots arī 

lietošanai planšetēs un viedtālruņos. 
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MODIFICĒ 

Kuru rīku 

izmantojamību var palielināt/samazināt? 

-Kāds būs ieguvums, izmainot rīku lietojamību? 

 

 

 

 

 

 

Rūpnieciskā ražošana manfatū vietā, lai efektivizētu darbību. 

 

 

LIKVIDĒ 
-Kas notiktu, ja kādu mācību apguves rīku no stundas 
izņemtu? 
-Kā savādāk sasniegt rezultātu – bez šīs 
komponentes? 
-Kas nav vajadzīgs? 
-Varbūt kaut ko var sadalīt vairākās stundās? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biznesā: Microsoft izveidoja Windows 8, lai likvidētu datorpeles nepieciešamību.   

„REVERSĒ” 

-Kā būtu, ja jau eksistējošu  stundas ideju citam  priekšmetam, es izmantotu 
savā stundā? 
-Kā panākt pretēju efektu? 

 
 
 
 
 
 

 

Uber – mainīja tradicionālo „takšu biznesu” -klienti ar viedtālruņa aplikācijas palīdzību izsauc 

taksometru. Uber braucieni ir lētāki, un to atsaukšanās uz izsaukumu arī notiek operatīvāk, jo 

biznesa modeļa fonā nav taksometru parka un administrācijas uzturēšana.  
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ELEVATOR PITCH JEB LIFTA RUNA (60 SEKUNDES) 

Ieguvumi–-pievienotā vērtība , ko iegūs skolēni

Aicinājums	uz	konkrētu	rīcību

Runas atklāšana - "āķis ; kas ieinteresē klausītājus 

Vajadzība – stundas mērķis;  

Risinājums–  specifisks, inovatīvs risinājums; kas būs unikāls, atšķirīgs 
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Refleksija _ PPP	
 

Pēc	3P	
metodes:		
1. Paslavē		
2. Pajautā		
3. Piedāvā	

 


