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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

 

Moduļa nosaukums: Uzņēmējdarbības kompetence 

1. tēma. nosaukums: Radošums 

5. nodarbība – Inovācijas nozīme 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šīs nodarbības mērķis ir sniegt studentiem dažus rīkus, ko viņi var 
izmantot, lai radītu radošas un inovatīvas idejas. 
 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 

• Dators 

• PowerPoint prezentācija 
 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 
 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: Ievads tēmā un definīcijās (20 min.) 
 

1.1. tas, kas ir inovācija 
 
1.2 Inovācijas nozīme. 
 
1.3 Jauninājumi. 
 

2. 2. uzdevums: Grupas darbība (30 min.) (sk. 1. izdales 
materiālu) 

 
2.1. sadalīt studentus nelielās grupās un izdalīt vairākus gadījumu 
pētījumus par jauninājumiem un prasīt, lai viņi izdara secinājumus. 
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2.2 Pārrunā ar grupu rezultātus. 
 
2.3 sadala studentus mazās grupās un piešķir viņiem lomu, kurā viņi 
var radīt 3 novatoriskas idejas un sekot savai izvēlei. 
 
2.4 Pārrunā ar grupu rezultātus. 

  
3. 3. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 
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1. IZDALE: Inovācijas nozīmīgums — loma spēlē 

 

 

 

Lomu atskaņošana 

Uzņēmums Tecidos Mota atrodas Porto pilsētas, Portugāles biznesa rajonā. Viņi jau vairāk nekā 20 gadus 

ražo kvalitatīvus audumus un ir galvenie piegādātāji valsts apģērbu rūpnīcām. Covid-19 pandēmijas laikā 

daudzi klienti slēdza savas durvis, un uzņēmums Tecidos Mota ir lēmumu pieņemšanas fāzē starp: 

- arī slēgt savu darbību, 

- vai izmantot radošumu un padarīt problēmu par novatorisku risinājumu. 

Iedomājieties, ka katrs no jums piedalās partneru sanāksmē, kurā šis lēmums būs jāpieņem. 

Prezidents lūgs jūs nākt klajā ar radošām idejām, saderēt uz inovācijām un glābt kompāniju. Tā kā visur ir 

negatīvi cilvēki, skolotājs spēlēs tā cilvēka lomu, kurš kavē citu cilvēku argumentus. Ideja ir pārbaudīt, vai 

jūsu ideju jaunrade un inovācija ir gana laba, lai skolotājs būtu bez argumentiem. 
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