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MODULIS Nr. 1 “Iesaisties savā kopienā” 

Ievads inovācijās un uzņēmējdarbībā (3 stundas) 

MĒRĶIS: Skolēni spēj saprast un definēt galvenos jēdzienus “inovācija” un 

“uzņēmējdarbība”. 
 

MĀCĪBU REZULTĀTI UN APRAKSTI 

Tālāk ir sniegti kritēriji, lai novērtētu īstenotās nodarbības mācību rezultātus. 

Zināšanas (Z)1  

(Z) kā meklēt jaunas idejas un veikt “prāta vētru”; 

(Z) inovācijas un uzņēmējdarbības nozīme. 

Prasmes (P)2 

(P) jaunu ideju ierosināšana problēmu risinājumiem; 

(P) iesaistīties un izrādīt interesi par uzdevumu; 

(P) paust idejas; 

(P) piedalīties grupas projektā un aktīvi līdzdarboties grupas darbā. 

Kompetences (K)3 

(K) paust godīgumu, pašpārliecinātību un cieņu attiecībās un sadarbībā ar citiem; 

(K) kopā ar grupu izstrādāt risinājuma idejas; 

(K) novērtēt un reaģēt uz dažādiem viedokļiem un informāciju toleranti. 
 

PĀRSKATS  

 

Skolēni mācās par inovācijām un uzņēmējdarbību. Vispirms skolotājs stāsta par uzņēmējdarbību un to, 

kā tā var palīdzēt mums risināt problēmas un radīt idejas. Katrs skolēns saņem līmlapiņas. Viņiem 

jādefinē problēma vai jautājums, ko viņi vēlētos atrisināt. Viņi pieraksta savas idejas. Pēc tam skolotājs 

lūdz, lai skolēni dalās ar savu ideju ar klasi. Katram skolēnam ir jābūt pieklājīgam, jāsaka kaut kas 

pozitīvs, un, ja kādam ir vēlme izteikt argumentētu kritiku, tad to darba ar cieņu pret citiem. Vēlāk 

idejas tiek tālāk attīstītas grupās. 

Jums ir nepieciešamas Post-it līmlapiņas, var izmantot Reflection aptauju skolēnu pašnovērtējumam. 

 

 

 

 

 

 
1 Zināšanas attiecas uz spēju lasīt, saprast un interpretēt informāciju un vadlīnijas. 
2 Prasmes attiecas uz spēju pielietot zināšanas, lai izpildītu uzdevumus, atlasītu atbilstošas darbības un novērtētu to 

efektivitāti. 
3 Dalībnieki/skolēni iegūs kompetences, lai iegūtās vispārējās zināšanas un prasmes pielietotu praksē. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiY74fI45oht66-P_HiIIAEtgkqGqKklPkKosRwVYJlZtW3w/viewform?usp=pp_url
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Aktivitāte Metode un organizēšana Laiks 

Individuāla prāta 

vētras praktizēšana 

un spēja dalīties un 

cienīt citu idejas. 

Grupu diskusijas. 

 

Vispirms skolotājs stāsta par uzņēmējdarbību un to, kā tā var mums palīdzēt 

problēmu risināšanā un ideju radīšanā. Pēc tam skolēni definē problēmu vai 

jautājumu, kam viņi vēlētos atrast labāku risinājumu, vai lietas, kuras viņi vēlētos 

uzlabot. 

Katrs skolēns cenšas atrast pēc iespējas vairāk ideju un pierakstīt tās uz līmlapiņām. 

Skolēni iepazīstina grupu ar savām idejām un salīmē savas past-it līmlapiņas uz 

sienas. 

Aprīkojums: Post-it līmlapiņas 

40-60 

minūtes 

Problēmu 

risinājumu 

meklēšana. 

Grupu diskusijas. 

 

Pēc ievada ikviens var nākt klajā ar ierosinājumiem problēmu risinājumiem. Skolēni 

tiek aicināti nosaukt pēc iespējas vairāk ideju. Visas idejas ir apsveicamas, lai cik 

dīvainas tās neizklausītos. Tās pieraksta uz līmlapiņām un novieto zem saistīto 

problēmu līmlapiņām. 

Piezīme : Skolēni tiek mudināti izrādīt cieņu vienam pret otra idejām un nekritizēt 

tās. 

Ir pareizi ieteikt citu ideju uzlabojumus. 

Attiecībā uz inovācijām nav tradīciju vai formālu noteikumu. 

Aprīkojums: Post-it līmlapiņas 

40-60 

minūtes 

Grupu diskusijas par 

galveno jēdzienu 

“uzņēmējdarbība”. 

Produkta izstrāde. 

Skolotājs izskaidro uzņēmējdarbības nozīmi. 

Pēc tam skolēni grupās pa 3-4 izvēlas, kuru risinājumu viņi vēlētos attīstīt tālāk. 

Pēc tam katra grupa izveido plakātu. Tajā viņi izskaidro problēmu un to, kā viņi 

atrada problēmas risinājumu. Viņi domā par to, vai šo izgudrojumu varētu pārdot 

un kurš tad to pirktu. Viņi atrod šim produktam nosaukumu un pieraksta saukli, kas 

varētu palīdzēt pārdot produktu. 

Katra grupa iepazīstina ar savu produktu. 

Aprīkojums: A2 papīrs dažādās krāsās, zīmuļi, pildspalvas un krāsainie zīmuļi. 

60 

minūtes 

 

NOVĒRTĒJUMS UN ATSAUKSMES  
 

Sekojošo novērtēšanu, tostarp moduļu kritērijus var izmantot, lai novērtētu individuālo sniegumu, 

veiktu pašnovērtējumu vai salīdzinošo novērtējumu. 

 

Ar šiem jautājumiem skolēni veic pašnovērtējumu Google formātā ietverot šādus jautājumus, kas 

saistīti ar dažādiem zināšanu (Z), prasmju (P) un kompetenču (K) kritērijiem: 

• Vai es saprotu, kā es varu meklēt jaunas idejas un kā praktizēt prāta vētru? (K) 

• Vai man izdevās atrast jaunas idejas? (K) 

https://docs.google.com/forms/d/175boxNX2olHItrIm0qmwB1fLLxfCsDH4Mrc0vlV2lKo/prefill
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• Vai es varēju dalīties savā idejā ar grupu? (P) 

• Vai mani interesē uzdevums? (K) 

• Vai es saprotu inovācijas un uzņēmējdarbības nozīmi? (Z) 

• Vai es piedalījos idejas izstrādē ar savu grupu? (K) 

• Vai es novērtēju un reaģēju uz dažādiem viedokļiem un informāciju toleranti? (K) 

Skolēnam būtu jāapgūst šādi mācību rezultāti: 

 

APRAKSTS:  
zināšanas (Z), prasmes (P) un kompetences (K) 

Slikti  

(D) 

Vidēji  

(C) 

Labi  

(B) 

Izcili  

(A) 

(Z) par to, kā meklēt jaunas idejas un veikt “prāta vētru”     

(Z) par inovāciju un uzņēmējdarbības nozīmi     

(P) ierosināt jaunas idejas problēmu risinājumiem     

(P) ideju izteikšanā     

(P) piedalīties grupas projektā un aktīvi līdzdarboties grupas 

darbā 

    

(K) paust godīgumu, pašpārliecinātību un cieņu attiecībās un 

sadarbībā ar citiem 

    

(K) novērtēt un reaģēt uz dažādiem viedokļiem un informāciju 

tolerantā veidā 

    

 

 

SKOLOTĀJU KOMENTĀRI 

 

 


