
L a p a  ī1 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: Uzņēmējdarbības kompetence 

1. tēmas nosaukums: iespēju un redzējuma aktivizēšana 

3. nodarbība – nākotnes iztēles nozīme 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šīs nodarbības mērķis ir parādīt skolēniem nākotnes iztēles nozīmi 
biznesa kontekstā. 

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 tēmā un definīcijās (20 min.) 
 

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

2. 2. uzdevums: gadījuma izpēte (30 min) (skatīt 1. un 2. 
izdales materiālu) 

2.1. skolēniem jāizsniedz izdales materiāli ar 3 gadījumu pētījumiem. 
Un grupā viņiem vajadzētu veikt gadījuma izpēti un beigās 
iepazīstināt ar savu slēdzienu ar klasi. 
 
2.3 Rezultātu apspriešana. 

3. 3. uzdevums: Kopsavilkums (10 min.) 
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IZDALES MATERIĀLI Nr. 1: nākotnes iztēles nozīme - aktivitāte 

 

 

1. Izlasiet tekstu un atsauciet, kāpēc ir svarīgi prognozēt nākotni. 

 

Kā biznesa pasaulē izturēties pret šo faktu kopumu, kas saistīts ar nākamo laiku? Saderam uz veiksmi? 

Radīt savu likteni? Mēs brīnāmies, kāda būs nākotne, bet patiesība ir tāda, ka biznesa pasaulē neviens īsti 

nezina, kādi uzņēmumi izskatīsies nākamajos 15 gados. 

Ne velti pat veiksmīgi digitālie zvani kā Facebook, Google, Apple, Amazon precīzi zina, tāpēc viņi mēģina 

tikt uz priekšu un veidot šo “nākotni”. Viss ir ļoti ātri mainījies... 

Vienīgais veids, kā uzņēmumiem sekot līdzi izmaiņām un palikt tirgū, ir: 

• Izprast sociālo attīstību (cilvēku); 

• Mēģināt ieviest jauninājumus (pastāvīgi meklējot jaunus procesus); 

• Turpiniet praktizēt [RE] - RElearning, REthinking, REplanning un REdoing. 

• Visi vienlaikus un reālajā laikā. 

In: https://www.cloudcoaching.com.br/como-prever-o-futuro-no-mundo-dos-negocios / 

 

  

https://www.cloudcoaching.com.br/como-prever-o-futuro-no-mundo-dos-negocios/
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IZDALES materiāli Nr. 2: nākotnes iztēles nozīme - aktivitāte 

 

 

Maslova piramīda, lai iztēlotos nākotni 

Maslova hierarhijas vajadzību piramīda ir labs sākumpunkts dažādām aktivitātēm, kur izceļas mārketings. 

Izmantojot Maslova piramīdu biznesa vai biznesa ideju segmentēšanai, man šķiet citādāka ideja, kā 

aplūkot šo piramīdu un tādējādi ar nepacietību meklēt nākotnes biznesu. Caur to mēs varam apkopot 

idejas uzņēmuma pozicionēšanai, vai mēs gribam būt visaptveroši vai no otras puses būt selektīvi un 

izvēlēties tās vajadzības, kuras mēs klientu apmierināsim. Visas idejas ir iespējamas, šis ir tikai cits veids, 

kā paskatīties uz šo teoriju un paņemt to, ko gribam. 

Sākotnējā piramīda sastāv no 5 nepieciešamības līmeņiem: 

• Pamata vai izdzīvošanas vajadzības 

• Drošības vajadzības 

• Attiecību vajadzības 

• Pašcieņas vajadzības 

• Pašrealizēšanās nepieciešamība 

Pamatojoties uz Maslova teoriju, katrs indivīds tikai pēc iepriekšējās nepieciešamības realizēšanas uzkāpj 

vienā līmenī piramīdā, piemēram, cilvēks, kurš nav ēdis 48 stundas, nedos nozīmi tam, vai viņš ir ķemmēts 

vai nē. Katrs stadions ir saistīts ar iepriekšējās nepieciešamības apmierināšanu. 

Tādējādi biznesa idejas, kas saistītas ar piramīdu, tiek pārvērstas par vizualizāciju, kur mēs varam noteikt 

peļņas normu un arī daudzumu, kas tiek pārdots pēc produktu kategorijas. 

Tādējādi luksusa preces tiek pārdotas nelielā daudzumā, jo tikai nedaudziem ir vajadzība pēc šīm precēm 

un tiem ir liela pārdošanas starpība, jo tiem, kam ir šāda vajadzība, ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai 

tiem piederētu īpašums. 

Zemākajos līmeņos mēs varam atrast preces ar lielu patēriņu, kas tiek ražotas lielā apjomā un tādējādi var 

konkurēt par cenu. 

 

  

1. Paturot prātā šo teoriju, domājiet par uzņēmumu un centieties paredzēt tā nākotni. 


