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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: Uzņēmējdarbības kompetence 

1. tēma: iespēju un redzējuma aktivizēšana 

1. nodarbību plāns — uzņēmējdarbības iespēju noteikšana 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šīs nodarbības mērķis ir iepazīstināt ar biznesa iespēju tēmu un sniegt 
dažas svarīgas definīcijas, kas saistītas ar šo tēmu. Skolēni sapratīs, 
kādas ir iespējas, un sapratīs, cik svarīgi ir lutināt un apzināt iespējas. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 

• Dators 

• PowerPoint prezentācija 
 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 

• Izdales materiāli 2 
 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: Ievads tēmai un definīcijām (20 min.) (sk. 1. 
izdali) 

 
1.1. sniegt informāciju studentiem, kas izmanto un izmanto 
interaktīvu saturu, lai veicinātu līdzdalību 
 
 

2. 2. uzdevums: Ievada savienojuma darbība (10 min.) (sk. 2. 
izdali) 

 
2.1. sadalīt studentus mazās grupās un uzdot viņiem atbildes uz 
šādiem jautājumiem: 

• Kas ir iespēja? 

• Kā atpazīt iespējas? 
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• Kuras ir labākās iespējas? 
 
2.2 Pārrunā rezultātus ar visu klasi 
 

3. 3. uzdevums: Lietu izpēte (20 min) 
3.1. skolēniem jāizsniedz izdales materiāli ar gadījuma pētījumu. Un 
grupā viņiem vajadzētu veikt gadījuma izpēti un beigās iepazīstināt ar 
savu slēdzienu ar klasi. 
3.2 Rezultātu apspriešana. 
 

4. 4. uzdevums: Apencountered up (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: iespēju definēšana 

 

 

Galu galā - kas ir biznesa iespēja? 

Pēc definīcijas … 

Iespēja ir labvēlīga situācija, kas parāda, ka kādā brīdī kaut kas var notikt. Biznesā šāda situācija rodas, kad 

varam piedāvāt kādu produktu vai pakalpojumu, kas atbilst kāda vajadzībām vai vēlmēm. (īss) 1 

Iespēja nāk no latviskajām iespējām un ir sievišķīgs lietvārds. Tā nozīme apzīmē gadījumu, kad kaut kas ir 

labvēlīgs, ērtības, iespēja, izdevība, piemērots brīdis, veiksmes brīdis. 

Vēl viens latīņu valodas termins, kas ir iespējas pašreizējās nozīmes pamatā, ir piemērots, un tam ir 

vēlama, atbilstoša, labvēlīga, labvēlīga nozīme. Vārds saistīts ar latīņu izteicienu ob portus, terminu, kas 

nozīmē “ostai”. Tagadējais izteiciens senajā jūras valodā un simbolizēja domu, ka laiva ir brīva piestāšanai 

ostā, ka ir iespēja to darīt. 

Iespēja ir labvēlīgs brīdis, situācija vai konteksts, kas kādam kaut ko atvieglo vai dod iespēju mainīt kaut 

ko jēgpilnā un izdevīgā veidā. 

Kopumā cilvēki vienmēr meklē iespējas uzlabot savu dzīvi, tomēr daži zina, kā atpazīt un izmantot šīs 

iespējas, citiem nav vienādas spējas. Iespējas bieži rodas sliktākajos brīžos, kad šķiet, ka visam nav 

risinājuma. Redzīgie cilvēki to apzinās, bet lielākā daļa spēj saskatīt tikai problēmas lejupvērsto pusi. 

Mandarīnā, ķīniešu valodā, vārdu “krīze” veido pēc rakstura, kas nozīmē briesmas, un pēc rakstura, kas 

nozīmē iespēju. Šīs attiecības labi atceras lekcijās un semināros biznesa jomā, kā piemēru, kas cilvēkiem 

māca, ka iespēja ir grūtos laikos, krīzes laikos. 

Bagātiem un veiksmīgiem cilvēkiem biznesā kopumā ir lieliska spēja atpazīt un izmantot iespējas. 2 

 

1 in: https://vetus.com.br/universidade/oportunidade-de-negocio-saiba-o-que-e-e-como-identificar / 

2 no: https://www.significadosbr.com.br/oportunidade  
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IZDALES MATERIĀLI Nr. 2: darbības, kas saistītas ar biznesa 

iespējām 

 

 

Galu galā - kas ir biznesa iespēja? 

 

1. Tagad, ka esat dažādās grupās, pārrunājiet, ko saprotat, kādas ir iespējas. 

Opportunities are: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Kā atpazīt iespējas? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Kuras ir labākās iespējas? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


