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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

  

 

 

Moduļa nosaukums: Uzņēmējdarbības kompetence 

5. tēma: mācīšanās caur pieredzi un no citiem 

16. nodarbība – Tīklošana 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šajā nodarbībā tiks sniegta informācija par svarīgo komandas darba 
mākslu un detaļas par komandas vadību. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

● Klase 

● Piekļuve internetam 

● Personiska ierīce ar interneta piekļuvi 

● PowerPoint prezentācija 

● Baltais dēlis 

 

Rīki/materiāli 
● Izdales materiāli 1 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: Ievads pamatos (20 min.) 

2. 2. uzdevums: padomi tīkla uzlabošanai (10 min.) 

 

3. 3. uzdevums: Lietu izpēte - Noskatieties šādu video 

https://www.youtube.com/watch?v=IjSPfGsaC3g (10 min.) 

 

4. 4. uzdevums: Diskusija - Vai var labi iejusties nūjošanas 

pasākumā? (10 min.) 

 

5. 5. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IjSPfGsaC3g
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IZDALES materiālu 1: personisko tīklu tipi 

 

 

Personīgos tīklus var izmantot divu galveno iemeslu dēļ: sociālo un profesionālo. Pirms dažiem gadiem 

LinkedIn kopā ar TNS veica 6,000 sociālo tīklu lietotāju aptauju, lai saprastu atšķirību starp 

personiskajiem sociālajiem tīkliem un personīgajiem profesionālajiem tīkliem. Šo tīklu lietotāju “Mindset 

Divide” salīdzināja šādi: 

 

1. Emocijas: 

• Personīgie sociālie tīkli: Nostalģija, jautrība, izklaidība. 

• Individuālie profesionālie tīkli: Uzvara, panākumi, aspirācija. 

2. Lietot: 

• Personīgie sociālie tīkli: lietotāji bieži vien vienkārši pavada laiku. Viņi izmanto sociālos tīklus, lai 

socializētu, noturētu sakarus, izklaidētu un nogalinātu laiku. 

• Personīgie profesionālie tīkli: šajā mērķtiecīgajā domāšanas veidā lietotāji iegulda laiku, lai 

uzlabotu sevi un savu nākotni. Šie tīkli tiek izmantoti, lai uzturētu profesionālu identitāti, veidotu 

noderīgus kontaktus, meklētu iespējas un paliktu saskarsmē. 

3. Saturs: 

• Personiskie profesionālie tīkli: tie sniedz informāciju par karjeru, zīmola atjauninājumiem un 

aktuālām lietām. 

4. Profesionālā attīstība: 

• Personīgie attīstības tīkli: tie nodrošina piekļuvi tiem, kuri var sniegt informāciju, zināšanas, 

konsultācijas, atbalstu, speciālās zināšanas, norādījumus un konkrētus resursus, lai mācītos un 

strādātu efektīvi, tādējādi atbalstot to, kas atbalsta pastāvīgu profesionālo attīstību. 


