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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: Uzņēmējdarbības kompetence 

2. tēma. nosaukums: Radošums 

4. nodarbība – Jaunrades un inovāciju nozīme 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šai nodarbībai ir mērķis dot skolēniem dažas definīcijas par radošumu 
un tā nozīmi biznesā. 
 

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 (30 min.) (sk. 1. 
izdali) 

 
1.1. “Radošums” 
 
1.2 Jaunrades nozīme. 
 

2. 2. uzdevums: Grupas darbība (30 min) (sk. 2. izdales 
materiālu) 

 
2.1. sadalīt studentus nelielās grupās un izdalīt vairākus gadījumus, 
lai viņi varētu noteikt dažādus radošuma scenārijus. 
 
2.2 Pārrunā ar grupu rezultātus. 



L a p a  ī2 

 

 
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 

 
2.3 sadala studentus mazās grupās un piešķir viņiem lomu, kurā viņi 
var radīt 3 radošas idejas un sekot savai izvēlei. 
 
2.4 Pārrunā ar grupu rezultātus. 

  
3. 3. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 
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1. IZDALE: radošuma un inovācijas definīcijas 

 

 

 

Radošums un jauninājumi: kāda ir atšķirība? 

 

Pirmkārt, mēs pierādīsim, ka jaunrade un inovācija nav sinonīmi. Galvenā atšķirība starp radošumu un 

inovācijām ir katra paša uzmanības centrā. 

 

Jaunrade pastāv kā prasme, kas atklāj mūsu prāta potenciālu. Radošā veidā mūsu smadzenes spēj pieņemt 

idejas un veidot domas, kas mēdz aizbēgt no paradumiem. Radošums ir mūsu prātā, un to var pārvērst 

darbībā. 

Inovācija vairāk ir saistīta ar rīcību. Inovācijas rada vai ierosina izmaiņas sistēmās, ko uzskata par stabilām. 

Ieviest jauninājumus nozīmē piedāvāt jaunu darbību, funkcijas, prasmes vai uzlabojumus jau zināmai 

sistēmai, kas būtiski uzlabo tās darbību. 

Jaunrade ir pirms inovācijas. Radošums ir brīdis, kad apkopojam atsauces, idealizējam kādu produktu un 

pat noformējam to. Tomēr, ja to nelaiž praksē, tas ir tikai radošs produkts. 

Inovācija notiek, kad ideja tiek īstenota praksē. Tādējādi tas rada vērtību. Patiesībā tiek teikts, ka radošums 

nav izmērāms, turpretim inovācija ir. 

Mēs varam konstatēt, ka konceptuāli radošums un jauninājumi ir dažādās jomās, bet tie ir 

līdzāspastāvēšanas spēki un, kad tie iet pāri, veicina labākus rezultātus. 

 

 

In: https://escoladesignthinking.echos.cc/blog/2018/06/criatividade-e-inovacao/) 
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2. IZDALE: radošuma un inovācijas nozīme – darbība 

 

 

  

 1 —  rūpīgi izlasiet sekojošo gadījumu pētījumu. Tad nelielās grupās pamēģiniet 

atbildēt uz jautājumiem, kas ir beigās. 

 

Vai pēc post-tā ir radoša dzīve? 

Gerijs Fraijs bija mazliet norūpējies. Tagad, kad viņš tika uzskatīts par izgudrotāju, viņš juta zināmu 

spiedienu atkārtot savus panākumus; diemžēl es īsti nezināju, kā to panākt. No kurienes rodas jaunrade? 

Vai būtu iespējams radīt, lai pasūtītu? Vai apkārtējā vide varētu veicināt panākumus? Nav šaubu, ka jūsu 

darba devējs tā domāja, bet vai 3M cerības bija reālas? 

Gerijs bija izgudrojis pastu - papīru ar līmlenti, kas tagad ir skava visos Amerikas Savienoto Valstu birojos. 

Sākotnēji bloki bija tikai dzelteni, bet tagad tie ir krāsu varavīksnē un ar gudrām frāzēm drukāti. Ir daudz 

atdarinājumu - nosvērtā uzslavas forma. Produkts noteikti ir trāpījums. 

Ārijs nebija izvirzījis mērķi uzsākt revolūciju, pat ne biroja darbinieku vidū. Viņš izgudroja lipīgas piezīmes, 

jo viņa grāmatzīmes vienmēr krita ārā no savas grāmatu grāmatas baznīcā. Lai atrisinātu šo niecīgo 

problēmu, viņš paņēma līmstrēmeli, kas bija interesants, bet neveiksmīgs produkts, ko izveidoja 3M 

pētniecības nozare, un iebāza to uz papīra gabaliņiem. Uzlīmi bija noraidījis 3M, kur Frī strādāja par 

zinātnieku, jo tā bija pielipusi tikai tad, kad tā bija sakustināta. Tomēr šī kvalitāte bija tieši atbildīga par 

pēcto panākumiem. 

Pēc tam, kad Ārijs “izdomāja” formātu un kādu laiku ar to spēlējās, viņš zināja, ka viņam ir produkts, ko 

cilvēki var izmantot. Tomēr noteikti, ka cilvēki samaksātu par saskrāpētu papīru ar līmpapīru uz muguras. 

Patiesībā šķita, ka pirmie pārdošanas rezultāti apliecina viņa skepsi. Līmējamās biļetes īsti nesāka pārdot, 

kamēr netika mainīta mārketinga stratēģija. Viņi apmainījās ar programmu, lai sūtītu reklāmas un brošūras 

tam, kas sūtīja produkta paraugus. Tādējādi cilvēki varēja rotaļāties ar post-it piezīmēm un atklāt sev tās 

dažādos pielietojumus, kad pārdošana pēc tam iešūpojās debesīs. Visi, kas saņēma paraugus, sākot no 

augstākā līmeņa vadītājiem līdz pat biroja puikām, kļuva par uzticamiem lietotājiem. 

Acīmredzot 3M ļoti patika pēcoperācijas panākumi. Kā uzņēmums, 3M smagi strādā, lai izveidotu politikas, 

kas palīdz saviem cilvēkiem radīt tieši tādus panākumus. 

Viņa redz savu lomu kā tādu rīku nodrošināšanu, kas radošiem cilvēkiem ir nepieciešams, lai ideju 

pārvērstu par salkanu realitāti. Izolētam indivīdam ar “labu kešatmiņu” var nebūt zināšanu vai aprīkojuma 

tādu priekšmetu ražošanai un tirdzniecībai, kuros specializējas 3M. Pat tad, ja tas ir veiksmīgs produktu 

dzīves sākuma posmā, problēma sākas, tiklīdz konkurence ir saasinājusies un tirgū ienāk efektīva ražošana 

un plaša mēroga reklāma. Tādējādi 3M pārvalda globālo procesu, sniedzot ieguldījumu lielas korporācijas 

apvienotajos reavotos un talantos. 
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Tam 3M vajadzīgas oriģinālas idejas. Tāpēc uzņēmums ļauj un pat mudina tā darbiniekus tērēt laiku, ko 

uzņēmums apmaksā personīgiem projektiem vai kas tiem patīk. Lipīgās piezīmes ir tikai viens piemērs tam, 

ko var radīt šie personīgie centieni. Turklāt uzņēmums ir uzmanīgs, dodot pilnu kredītu saviem 

apmaksātajiem radītājiem, ļaujot viņiem justies atbildīgiem par savām iemaksām uzņēmumā. 

Un tā mēs atgriežamies pie Ārija Fija personīgās dilemmas. Viņš zināja, ka tagad, kad viņš bija pierādījis, 

ka spēj būt laba ideja, būt par “produkta censoni”, izdabūt no viņas visu šimpanzi un radīt komerciālus 

panākumus, 3M no viņa gaidīja ko vairāk. Arī viņš no sevis sagaidīja vairāk. Es to biju izdarījis vienu reizi, 

un man atkal gribējās to darīt. Viss, kas tam bija vajadzīgs, bija laba doma, un tieši to, kopā ar ceļu uz 

priekšu un panākumiem, nespēja nodrošināt neviens uzņēmums. Gerijs bija atrisinājis problēmu atrast 

himnas savā grāmatu grāmatā. Nu, kādu problēmu viņš varētu atrisināt? 

 

JAUTĀJUMI PAR GADĪJUMU IZPĒTI 

 

1 - pēc teksta izlasīšanas redzējām, kā tiek apstrādāts radošums un jauninājumi. Paskaidrojiet, kā radās 

jaunrade un kā radās inovācija? 

2 - joprojām saistībā ar iepriekšējo jautājumu jautājums ir: vai radošumu var pārvaldīt? Ja atbilde ir “jā”, 

kā? Ja “nē”, pamato to. 

3 - kāpēc par to ir norūpējies Ārijs Fraijs un ko viņš par to var darīt? 

4 - Kādā veidā dokumentā tiek apspriesta radošums organizācijās? 

5 - kāda ir saistība starp organizatorisko struktūru un radošumu?  

 

 

Vairāk skatīt: https://carlosluizblog.wordpress.com/2017/05/21/estudo-de-caso-3-2 / 

 

 

 

 

https://carlosluizblog.wordpress.com/2017/05/21/estudo-de-caso-3-2/

