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Modulis Nr. 2 “Iesaisties pētniecībā un definēšanā” 

Nosaukums “Izpēte, definēšana un prezentācija” (4-5 stundas) 

MĒRĶIS: Definēt kopienas sociālo izaicinājumu, izpētīt iespējamos risinājumus, izveidot 

problēmas formulējumu un atlasīt tos, kas tiks virzīti uz prototipa izstrādi. 
 

MĀCĪBU REZULTĀTI UN APRAKSTI 

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

Zināšanas (Z)1 

• Kopienas jēdziens un izaicinājumi; 

• Iedzīvotāju vajadzības un izaicinājumi vietējā kopienā; 

• Dažādas metodes informācijas vākšanai un konstruktīvai analīzei. 
 

Prasmes (P)2 

• Ar kopienu saistītu sociālo izaicinājumu definēšana un analīze; 

• Izaicinājumu skarto personu/cilvēku identificēšana; 

• Saziņa ar dažādām cilvēku grupām (ieinteresētajām personām) savā kopienā par konkrētu 

sociālo izaicinājumu; 

• Jautājumu prezentēšana saprotamā veidā, uzmanīgi klausoties un dokumentējot atbildes, 

izmantojot dažādas metodes. 

Kompetences (K)3   

• Izstrādāt problēmas formulējumu kopienas izaicinājumam un argumentēt tā nozīmi 

vienaudžiem; 

• Iegūt un izmantot atsauksmes, lai turpinātu izstrādāt problēmas izklāstu; 

• Saprast, definēt un prezentēt problēmas izklāstu. 

 

APMĀCĪBU METODES 

Šis modulis ir balstīts uz problēmu risināšanas pedagoģiju un dizaina domāšanas izpētes pieeju (sīkāku 

informāciju skatiet ENGAGE mācību programmā). Šīs metodoloģijas var palīdzēt skolēniem sistemātiski 

iegūt, mācīt, mācīties un pielietot uz cilvēku vērstas metodes, lai radošā un novatoriskā veidā risinātu 

izaicinājumus/problēmas. Īpaši dizaina domāšanas izpētes pieeja ir vērsta uz izpratnes iegūšanu par 

lietotāju (personas, kas gūst labumu no risinājuma). 

Modulis ir vērsts uz skolēnu individuālo darbu (iespējams, pārī divatā), definējot izaicinājumu vietējā 

kopienā un apkopojot informāciju par šo izaicinājumu un to, kurus tas visvairāk ietekmē. 

 
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 Dalībniekiem/skolēniem būs kompetences, lai pielietotu praksē iegūtās vispārējās zināšanas un prasmes. 
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Skolēni intervēs kopienas locekļus un ieinteresētās personas, kuras skar izvēlētais kopienas 

izaicinājums, apkopojot un dokumentējot viņu atbildes. Pēc tam viņi izmantos dizaina domāšanas 

izpētes pieeju, lai skaidrāk definētu izaicinājumu un sāktu izstrādāt idejas, kā atrisināt šos 

izaicinājumus, kas tiks prezentēti un tālāk attīstīti 3. modulī “Iesaisties ideju darbnīcā”. Šajā modulī 

galvenā uzmanība tiek pievērsta atsevišķiem individuāliem pētījumiem, kas 3. modulī kļūs par izpēti 

grupā. 

PĀRSKATS 

Šis modulis ir izstrādāts kā 

turpinājums ENGAGE 1. modulim 

“Ilgtspējīgas attīstības mērķi un 

globalizācija” un modulim “Ikigai”, 

kura mērķis ir izpētīt personīgās 

stiprās puses, vērtības un mērķus savā 

kopienā un pasaulē, kas arī nodrošina 

empātijas un intervēšanas apgūšanu. 

Skatīt attēlu (avots: MAQE) 

Ikigai vingrinājumā no 1. moduļa (1. 

nedēļa) skolēni intervēja viens otru un aizpildīja viens otra personīgo profilu. Pēc tam viņi izmantoja šo 

personīgo profilu, lai izpētītu “Kā/ko viņi var dot savai vietējai kopienai/sabiedrībai” un kādas ir vietējās 

kopienas sociālās problēmas. 

Šajā modulī skolēni izmantos pieeju, kas ir cieši saistīta ar dizaina domāšanas posmiem “Izjust” 

(Empathize) un “Definēt” (Define), lai izpētītu, kādas ir potenciālā risinājuma lietotāju vajadzības 

identificētai kopienas problēmai, un izvirzīs skaidru problēmas formulējumu par konkrētu identificētu 

kopienas problēmu, kuru viņi pēc tam prezentēs un izstrādās tai prototipu 3. modulī “Iesaisties ideju 

darbnīcā”. 

Galvenie jēdzieni 

Darba pamatā ir šādi galvenie jēdzieni, ar kuriem strādās skolēni:  

• Kāds kopienas izaicinājums (tēmas) man ir jāizpēta sīkāk? Paplašināta izpēte par 

izaicinājumiem, ko skolēni pētīja 1. modulī, un tiešsaistē meklējot informāciju par tēmu, 

kopienu un ieaistītajiem cilvēkiem. 

• Ar ko man ir jārunā? Izlemt par diviem līdz trim cilvēkiem, kuri, pēc skolēnu domām, var sniegt 

vislabāko informāciju/ieskatu par izvēlēto kopienas izaicinājumu/problēmu.  Aptaujāt vismaz 

divus cilvēkus.  

• Par ko es viņiem jautāšu? Sagatavot intervijas jautājumus un izmēģināt to ar kādu skolēnu, 

ģimenes locekli vai draugu.    

• Sabiedrības izaicinājuma definēšana. Interviju rezultātu izmantošana, lai izstrādātu 

saprotamu izaicinājuma/problēmas definīciju, kas tiks prezentēta ideju darbnīcā 3. modulī. 

• Konkrētas kopienas problēmas prezentēšana un argumentēšana, saprotamā veidā izklāstot 

izaicinājumu/problēmu, pamatojoties uz skolēnu veikto izpēti un intervijām. 

Šī moduļa gala rezultāts ir izaicinājuma/problēmas izklāsta prezentācija, kā arī apkopoti secinājumi no 

individuālām intervijām un pētījumiem, ko skolēni prezentēs 3. modulī “Iesaisties ideju darbnīcā”. 

https://www.maqe.com/insight/the-design-thinking-process-how-does-it-work/
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Pielikums: 

• Intervijas vadlīnijas un empātijas kartes veidošanas darba lapa. 

• Prezentācija “ENGAGE - 2. modulis “Iesaisties dizaina domāšanā”” 

 

Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Kāds kopienas 

izaicinājums (tēmas) 

man ir jāizpēta sīkāk? 

Ar ko man ir jārunā? 

Informācijas iegūšana. 

Par ko es viņiem 

jautāšu? Analītiskās 

un rakstīšanas 

prasmes. 

 

 

Rezultāti: Intervijas 

jautājumi un 

izmēģināšana ar 

citiem skolēniem 

Koordinators iepazīstina ar dizaina domāšanas modeli, kā arī veicina 

diskusiju par 1. moduļa rezultātiem “Kas kopienai ir vajadzīgs” kā tēmas 

turpmākai izpētei, nosakot kopienas izaicinājumus. Koordinators var 

izmantot prezentācijas “ENGAGE - 2. modulis “Iesaisties dizaina 

domāšanā”” slaidus, lai aizpildītu galvenās tēmas/izaicinājumus, kas 

identificēti 1. modulī vai Ikigai analīzē par to, kas pasaulei nepieciešams, un 

mūsu iespējamo ieguldījumu. 

Pēc tam koordinators/skolotājs iepazīstina ar intervēšanas paņēmieniem un 

vadlīnijām, izmantojot atvērtos jautājumus un aktīvu klausīšanos. Izdala 

skolēniem intervijas vadlīnijas un empātijas kartes veidošanas darba lapu. 

Izskaidro, kā tiek izmantota katra tēma. 

Skolēni individuāli (vai pa pāriem) no tiem izaicinājumiem, kurus katrs 

skolēns izpētīja mājās, izvēlas tādu izaicinājumu, ko vēlas izpētīt tālāk. Kad 

skolēni ir izvēlējušies izaicinājumu/problēmu, ko pētīt, viņi nosaka 2-3 

cilvēkus (kopienas locekļus), kurus viņi vēlas intervēt, lai šo izaicinājumu/ 

problēmu izpētītu sīkāk (lai saprastu, kāda ir problēma un kādas ir lietotāju 

vajadzības).  Pēc tam viņi izveido jautājumus intervijām, izmantojot 

intervijas vadlīnijas un empātijas kartes veidošanas darba lapu.  

Skolēni izmēģina jautājumus ar kādu citu skolēnu, lai savāktu atsauksmes 

par jautājumiem un attiecīgi precizētu jautājumus. Skolēni strādā divatā un 

pēc tam apmainās ar lomām (vai četri un četri, ja strādā pāros). 

Koordinators staigā starp skolēniem, atbild uz jautājumiem un palīdz. 

15-20 

min 

 

 

 

10-15 

min 

 

 

10-

15 min. 

 

 

 

10 min 

 

 

 

Intervijas ar vismaz 2 

kopienas locekļiem, 

kurus ir ietekmējis 

izaicinājums/ 

problēma  

Izaicinājums: 

Apmācību, 

pielietošanas un 

intervijas metodes. 

 

Rezultāti: katras 

intervijas 

kopsavilkuma 

ziņojumi, izmantojot 

empātijas darba lapu. 

Ārpus klases sesija 

Intervēšanas vadlīniju izmantošana, lai pārskatītu intervēšanas metodes, 

izmantojot atvērtos jautājumus, aktīvu klausīšanos un pierakstīšanu, 

tostarp neverbālās atbildes/komunikāciju. 

Skolēnu vai skolēnu pāru individuālais darbs, kurā viņi uzrunā atlasītos 

cilvēkus, lai intervētu pa tālruni, klātienē vai izmantojot tiešsaistes 

platformas, piemēram, Teams vai Zoom. 

 

Intervijas ar vismaz 2 cilvēkiem kopienā un īsa kopsavilkuma rakstīšana no 

katras intervijas (anonīmi), pamatojoties uz intervēšanas vadlīnijām un 

empātijas kartes veidošanas darba lapu, iekļaujot attiecīgos punktus, kas 

jāņem vērā, definējot kopienas izaicinājumu un lietotāju perspektīvās 

vajadzības. 

Skolēniem ir pieejami skolotāji, lai atbildētu uz jautājumiem un palīdzētu 

tiešsaistē vai klasē atkarībā no skolēnu atrašanās vietas. 

 

60–

120+ 

min 
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Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Ko mēs iemācījāmies? 

Izaicinājumi: izmantot 

tukšo karti, lai izpētītu 

un definētu kopienas 

izaicinājumu 

 

Rezultāts: Empātijas 

kartes veidošanas 

darba lapa 

Skolēni satiekas un skolotājs veicina diskusiju par viņu interviju rezultātiem, 

izmantojot empātijas kartes veidošanas darba lapu. Koordinators noslēdz 

diskusiju par intervijām.  

Skolēni individuāli vai pāros strādā pie empātijas kartes izveides, izmantojot 

intervijās iegūto informāciju, koncentrējoties uz intervējamo domām, 

vajadzībām, motivāciju, sajūtām, attieksmi, uzskatu apkopošanu – KAS viņi 

ir un KAS viņiem ir svarīgi saistībā ar konkrēto izaicinājumu/problēmu 

(skatīt pielikumā empātijas kartes veidošanas darba lapu). 

Skolotājs staigā starp skolēniem, atbild uz jautājumiem un palīdz. 

10 min 

 

 

20-30 

min 

 

 

Problēmas analīze 

Izaicinājums: analizēt 

un izdarīt secinājumus 

par savākto 

informāciju 

Rezultāts: 

Prezentācijas, kurās 

definēti kopienas 

izaicinājumi 

(problēmas izklāsts) 

 

Skolotājs veicina diskusiju par empātijas kartes veidošanas vingrinājumu un 

iepazīstina ar nākamo soli “Definēt”, kuram vajadzētu ieviest skaidrību un 

fokusu uz dizaina procesu (jauna risinājuma radīšana).  “Definēšanas” soļa 

rezultātā tiek uzrakstīts “skatupunkta viedoklis” (POV – Point of view) jeb 

problēmas formulējums, kurā skaidri definēts ĪSTAIS izaicinājums, kas 

jārisina, pamatojoties uz jauno izpratni par cilvēkiem un problēmas vietu.  

Skolēni sagatavo problēmas izklāstu, izmantojot skatupunkta metodoloģiju 

(skatīt prezentācijas “ENGAGE - 2. modulis “Iesaisties dizaina domāšanā”” 

slaidus): 

• LIETOTĀJI – uz kuriem attiecas problēmas izklāsts? 

• VAJADZĪBAS – lietotāju būtiskākās vajadzības un mērķi 

• IEMESLS – atklātās atziņas 

Šajā uzdevumā skolēniem jāizstrādā izpratne par to: 

• kādam cilvēkam viņi izstrādā risinājumu (LIETOTĀJS/KURŠ? – 

aprakstīt, uz kuriem attiecas problēmas izklāsts?),  

• jānosaka un jāizvēlas noteiktu VAJADZĪBU kopumu (KĀDAS ir 

lietotāju būtiskākās vajadzības un mērķi?), kuras, jūsuprāt, ir 

svarīgi izpildīt (darbības),  

• un noteikt iemeslu – JO/KĀPEC (atziņas) kopienas izaicinājumam. 

Piemērs: 

_________________ (lietotājam/kam?)  

ir nepieciešams _________________ (darbības vārds/vajadzība/kas?),  

jo _________________ (atziņas/kāpēc?) 

Varat izmantot arī 5K metodi: Kas?, Ko dara?, Kad?, Kur? un Kāpēc?, lai 

noskaidrotu savu problēmas formulējumu.  

Nesteidzieties un izstrādājiet vairākus problēmu formulējumus, līdz esat 

apmierināts. 

Katra divu cilvēku komanda izveido prezentāciju, izmantojot PowerPoint, 

plakātu vai citus veidus, kas, viņuprāt, ir vispiemērotākie atklātajām un 

risināmajām problēmām. Skolēni var izstrādāt vairākus problēmu 

formulējumus izaicinājumam. 

Skolotājs staigā starp skolēniem, atbild uz jautājumiem un palīdz. 

10 min. 

 

 

 

20-30 

min.  
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Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Prezentācija: 

Powerpoint vai citā 

veidā (video) 

Izaicinājums: 

prezentācijas 

prasmes, 

koncentrēšanās un 

līdzdalība 

demokrātiskā procesā 

Rezultāts: 

maksimālais 

prezentācijas ilgums ir 

2 minūtes 

Skolotājs vada prezentācijas, atvēlot ne vairāk kā 2 minūtes katrai 

prezentācijai par “problēmas izklāstu” attiecībā uz kādu noteiktu kopienas 

problēmu.  

Paralēli prezentācijām skolotājs uz baltās tāfeles sadalīs un sagrupēs tēmas 

un idejas katras problēmas jautājumā izklāstītajai tēmai.  

Pēc prezentācijām skolotājs apkopos un prezentēs iedalījumu kategorijās, 

ierosinās ideju apvienošanu un saņems skolēnu apstiprinājumu. 

Pēc sagrupēšanas skolēni piedalās balsojumā par atlikušajām idejām. Katrs 

skolēns var nobalsot par 3 idejām, kuras viņš vēlētos turpināt attīstīt.  

Skolotājs ir klāt, atbild uz jautājumiem un apkopo rezultātus. 

60 min 

 

10 min. 

  

 

20 min. 

 

NOVĒRTĒJUMS UN ATSAUKSMES 

Tālāk ir sniegti daži vispārīgi kritēriji, lai novērtētu nodarbības procesu/rezultātus un skolēnu līdzdalību: 

1. Skolēnu iesaistīšanās, visi ir iesaistīti. 

2. Komunikācija un sadarbība. 

3. Skaits 

○ Prezentēti problēmu definējumi, 

○ Veikto interviju skaits. 

4. Sesijas rezultātu kvalitāte 

○ Empātijas kartes un to kvalitāte, 

○ Intervijas, jautājumi un rezultāti, 

○ Problēmu izklāsti un to atbilstība modulī identificētajām kopienas vajadzībām. 

Ir iespējams iekļaut arī īsu skolēnu pašnovērtējuma veidlapu, bet skolotāji vērtēs katru skolēnu, 

pamatojoties uz sekojošiem mācīšanās rezultātu aprakstiem. 
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Skolēnam būtu jāapgūst šādi mācību rezultāti: 
 

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

Slikti  

(D) 

Vidēji  

(C) 

Labi  

(B) 

Izcili  

(A) 

(Z) par empātijas karšu metodoloģiju un to, kā tās 

piemērojamas sabiedrības un kopienas izaicinājumiem 

    

(Z) par empātijas kartēšanas metodoloģiju, lai noteiktu 

kopienas problēmu skarto iedzīvotāju vajadzības un 

perspektīvu 

    

(Z) par metodēm, kā vākt, konstruktīvi pārskatīt un izveidot 

problēmas definīciju 

    

(P) kopienas izaicinājumu noteikšanā un pētīšanā     

(P) nosakot personas, kuras skar šīs problēmas     

(P) aktīvās klausīšanās un ziņošanas prasmēs, veicot intervijas     

(P) sociālās prasmes, tiekoties un intervējot cilvēkus vai 

ieinteresētās personas savā kopienā 

    

(P) komunikācijā un problēmas izklāsta prezentācijā     

(K) apkopot informāciju un izmantot atgriezenisko saiti, lai 

izstrādātu problēmu izklāstus 

    

(K) izveidot un iesniegt problēmas izklāstu     

 

SKOLOTĀJA PIEZĪMES:    


