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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: Uzņēmējdarbības kompetence 

2.tēma. nosaukums: Radošums 

6. nodarbība – Radošu un inovatīvu ideju rīki 

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 

• Izdales materiāli 2 

• Izdales materiāli 3 
 

Galvenie uzdevumi 

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

 
1.1. Esošie instrumenti, kas palīdz radīt radošas un inovatīvas idejas 
 

2. 2. uzdevums: grupas darbība (30 min) (sk. 2. un 3. izdales 
materiālu) 

 
2.1. sadalīt studentus mazās grupās un izdalīt vairākus piemērus, lai 
viņi varētu noteikt dažādus radošuma un inovācijas scenārijus. 
 
2.2 Pārrunā ar grupu rezultātus. 
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2.3 sadala studentus mazās grupās un piešķir viņiem lomu, kurā viņi 
var radīt 3 radošas un inovatīvas idejas un sekot savai izvēlei. 
 
2.4 Pārrunā ar grupu rezultātus. 

  
3. 3. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 
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IZDALES MATERIĀLI Nr. 1: rīki radošām un inovatīvām idejām 

 

 

 

1) Srcamper — instruments ideju radīšanai 

 

Izmantojot šo rīku, ir iespējams izveidot jaunas produkta vai pakalpojuma versijas vai pat radīt pilnīgi citu 

ideju, kas var mainīt projekta virzienu. To plaši izmanto, lai rīkotu rūpīgas sesijas produktu un pakalpojumu 

radīšanai un inovācijai. 

S - Aizstāt: Kā ir iespējams piešķirt jaunas nozīmes, pieejas, procesus, pozīcijas, elementus, sastāvdaļas, 

noteikumus? 

C - Kombinācija: Kā veidot līgas un savienot vienības, efektus, resursus vai idejas? Kā apvienot dažādus 

produktus, tehnoloģijas un/vai resursus, lai radītu kaut ko jaunu vai maksimāli palielinātu piedāvātās 

priekšrocības? Ar ko tas var būt saistīts? 

A - Adapts: Kā pielāgot produktu jaunai lietošanai? Kas ir līdzīgs, paralēls? Ko var salīdzināt, atdarināt? Kā 

to efektīvi ievietot jaunā kontekstā, lai atrastu jaunas lietojumprogrammas un izpētītu jaunus tirgus? 

M - Modificēt: Vai ir iespējams tam piešķirt jaunu leņķi? Mainīt krāsu, kustību, skaņu, smaržu, saprātu 

un/vai formu? Ko var paplašināt, samazināt, mainīt vai stiprināt, lai padarītu savu produktu vai procesu 

labāku? 

P - Ierosināt jaunus lietojumus: Vai ir iespējams to izmantot no jauna? Kā ieviest jauninājumus, 

E - Eliminēt: Kā vienkāršot produktu vai procesu un padarīt to efektīvāku? Kādas īpašības, sastāvdaļas un 

noteikumus var likvidēt? Vai ir iespējams izdarīt kaut ko pazeminātu un ātrāku? 

R - Rearrange: Vai ir iespējams mainīt modeli, secību vai izkārtojumu? Vai mainīt ātrumu vai transponēt 

cēloni un sekas? Vai ir iespējams apgriezt lomas, nozīmes? Kā mēs varam dot jaunu perspektīvu? 

2) garīgās kartes rīks 
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No centrālās informācijas rodas virkne citu, lai organizētu domas. 

Tas kalpo domu un ideju sakārtošanai sakārtotā, saistītā, argumentētā un, galvenokārt, vizuālā veidā. 

 

3 - PNI rīks - Pozitīvs, Negatīvs, Interesants 

 

 

 

Ar PNI palīdzību ir iespējams identificēt 3 galvenos konkrētās idejas aspektus. 

• pozitīva: ar šo ideju saistītās lietas; kas šajā ziņā ir vispatīkamākais, 

• negatīvs: sliktās lietas; kas nav patīkami, 

• interesanti: kas ir pelnījis uzmanību šajā kontekstā. 
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IZDALES MATERIĀLI Nr. 2: rīki radošām un inovatīvām idejām 

 

 

1. Izlasiet tekstu un pārrunājiet ar savu grupu šī uzņēmuma novatorisko pieeju. 

 

Uzņēmums 

Bandai Co. 1950. gadā dibināja Naoharu Jamašina. Sākotnēji uzņēmumu sauca par Bandaiju, un tā pirmais 

produkts bija pludmales bumba ar grabošu iekšpusi. 49 gadu laikā, kas pagājuši kopš dibināšanas, šis 

uzņēmums ir paplašinājies uz citām filiālēm (Bandai Visual, Bandai Vir-tual un Bandai Toys) un vairākām 

valstīm (Bandai America un Bandai Hong Kong). Rotaļlietu jomā tā vienmēr ir centusies ieviest pašreizējos 

jēdzienus. Starp viņa pazīstamākajiem radījumiem ir Power Ranger un 1996. gada fenomens Tamagotchi. 

Stāsts 

Tamagoči vēsture, ir kibernētiska būtne, kas ceļoja miljoniem kilo-metru, no savas dzimtās planētas uz 

Zemi, lai uzzinātu, kāda šeit ir dzīve. Par šo radījumu ir jārūpējas un jātur laimīgs. Tādējādi “īpašniekam” ir 

jābaro viņa tamagoči, jāiemieg, jātīra viņa istaba, jārūpējas par viņa veselību, jāspēlējas ar viņu un jāmāca. 

Kad vien jums kaut kas ir nepieciešams, izveidojiet skaņu vai, ja skaņa ir izslēgta, ieslēdziet gaismu. Ja tas 

notiek un tev neko nevajag, tas nozīmē, ka tev būs jābūt rājienam. Tas viss tiek darīts, nospiežot pogas un 

vērojot darbību ekrānā. Tā kā Tamagoči aug, izskats mainās; ja viņu turēja laimīgu, tad viņš ir izskatīgs, 

eksotisks, ja viņam nepievērš uzmanību, tad viņš nāk neglīts, atsvešināts vai nomiris. Tama-gotchi vidējais 

dzīves ilgums ir 28 dienas. 

Šis lolojumdzīvnieka veidojums cenšas apmierināt visas tirgū esošās vajadzības: kā virtuāls dzīvnieks tas 

pārvar visas neveiksmes, kas raksturīgas īstam dzīvniekam, piemēram, nepieciešamību veltīt laiku, lai par 

to rūpētos un izglītotos, naudu, lai to nopirktu un atbalstītu, un, visbeidzot, vietu, kas nepieciešama jūsu 

ikdienas aktivitātēm; no otras puses, tas piedāvā īsta dzīvnieka priekšrocības, piemēram, komūnu un 

atkarību, tādējādi cenšoties samazināt pašreizējo dzīves veidu (emergency). 

Lielais risks, ko uzņēmums uzņēmās, bija tas, ka tirgus, it īpaši starptautiskais, nebija gatavs pieņemt 

lolojumdzīvnieka elektronisko un virtuālo aizstājēju, ņemot vērā, ka tas bija produkts, kas atšķiras no visa, 

kas jau pastāv, un kas sākotnēji radīja jūtu pārnesi uz kādu objektu. No otras puses, kā izrādījās, kopēšana 

bija vienkārša, un sākumā tā radīja lielu ieguldījumu atdevi, jo viltojumi kopumā ir lētāki. 

Atbilde uz šo jaunievedumu bija ārkārtēja, jau pirmajās nedēļās pārdodot daudzus tūkstošus tamagotchis. 

Bērni jau no paša sākuma un tad arī pieaugušie pilnībā turējās pie šīs jaunās modes. Tas, ka tā ir atšķirīga 

un visur var tikt uztverta, varētu būt viens no lielās saķeres iemesliem, bet šīs milzīgās saistības noslēpums 

slēpjas spējā radīt feature-utility attiecības starp krāpnieku un viņa tamagoči. Tikai šī jūtu nodošana ļauj 

mums neredzēt, ka ap šo parādību ir parādījušies citi, piemēram, tamagotchis bēres. 
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IZDALES MATERIĀLI Nr. 3: rīki radošām un inovatīvām idejām 

 

 

 

1. Lasīt tekstu 

Tlight plāno pārstrukturēt savu VADĀMO lampu ražošanas jomu, taču tām nepieciešamas jaunas idejas 

un inovatīvi risinājumi. Tādēļ viņi lūdza savus darbiniekus rīkot sanāksmi, lai apspriestu, kādus līdzekļus 

izmantot pārstrukturēšanas definēšanā. 

 

2. Izveidot grupas no 3 līdz 5 cilvēkiem 

Iedomājieties, ka esat iesaistīts šajā procesā, un izvēlieties kādu no rīkiem, lai izstrādātu jaunas idejas un 

inovatīvus risinājumus. 

 

 


