
ENGAGE darba lapa 

Modulis Nr. 2 “Intervijas vadlīnijas un empātijas kartes 
veidošanas darba lapa” 

“Lai radītu nozīmīgas inovācijas, jums ir jāzina savi lietotāji un jārūpējas par viņu dzīvi” 

Izvēlieties 2-3 cilvēkus savā kopienā, lai intervētu saistībā ar sociālo izaicinājumu, kuru vēlaties 

atrisināt, izmantojot Ikigai vingrinājuma laikā savākto informāciju un savus novērojumus/atklājumus 

par to, kas pasaulei nepieciešams 1. modulī. Vingrinājuma mērķis ir, lai saprastu cilvēkus (potenciālos) 

sava sociālā izaicinājuma lietotājus, tas ir, iegūt empātiju (sajūtu, izpratni) par to, KAS viņi ir un KAS 

viņiem ir svarīgi. Izmantojot interviju rezultātus, jūs izveidojat empātijas karti no savāktās informācijas. 

Intervēšanas un kartes veidošanas laikā jums ir jāpārdomā sekojošais: 

• Kas ir cilvēki, kurus intervējāt, un kāpēc jūs viņus izvēlējāties? 

• Pierakstiet jautājumus, lai saprastu, kā viņi dara lietas un kāpēc, viņu fiziskās un emocionālās 

vajadzības, kā viņi domā par pasauli un kas viņiem ir nozīmīgs. 

• Intervijas laikā paturiet prātā sekojošo: 

• Izmantojiet atvērtos jautājumus (nevis Jā vai Nē jautājumus). 

• Pamaniet: novērojiet cilvēkus, kamēr intervējat viņus (ko viņi dara un kā viņi 

mijiedarbojas ar savu vidi, sejas un ķermeņa izteiksmēm), jo tas sniedz norādes par 

viņu domāšanu un sajūtām. Tas arī palīdz jums uzzināt, kas viņiem ir nepieciešams. 

Pierakstiet arī piezīmes par šiem novērojumiem. 

• Iesaistieties: sagatavojiet jautājumus, kurus vēlaties uzdot, bet esiet gatavs, ka saruna 

no tiem var novirzīties. Apkopojiet stāstus no cilvēkiem, ar kuriem runājat, un vienmēr 

uzdodiet jautājumu “Kāpēc?”, lai atklātu dziļākus iemeslus. Atceraties, ka Jūs meklējat 

viņu viedokli – viņu uzskatus par to, kāda ir pasaule. 

• Skatieties un klausieties: aktīvi klausieties un pamaniet savas reakcijas un pārdomas. 

Ja nepieciešams, palūdziet intervējamajam parādīt, kā viņš izpilda uzdevumu. 

• Aptaujas/intervijas laikā varat izmantot Empātijas kartes laukus/tēmas. 

• Jums, iespējams, būs jāpielāgo un jāmaina jautājumi, pamatojoties uz interviju, izmantojot 

papildus jautājumus vai mainot jautājumus, lai iegūtu svarīgu informāciju un atklājumus. 

Atcerieties ļaut intervijai plūst kā sarunai. 

Pirms intervijas uzdodiet savus jautājumus kādam skolēnam/kolēģim un uzlabojiet tos, ja jums liekas, 

ka jautājums ir neērts vai nenozīmīgs. 

Jūs abi varat izmantot empātijas karti, lai pierakstītu intervijas rezultātus, vai atsevišķu piezīmju 

grāmatiņu. 

Pēc intervijām jūs izdarīsiet secinājumus, aizpildot Empātijas karti.  Šī darba laikā atcerieties apstrādāt 

visu, ko dzirdējāt un redzējāt interviju laikā, lai saprastu kopainu un izprastu vissvarīgākos secinājumus.  

Cenšaties atcerēties visu iespējamo un pārnesiet to uz kartes un sāciet veidot saiknes. Empātijas kartes 

izveide ir sintēzes procesa sākums, kas noved pie “Definēšanas” sadaļas.  Pēc tam izveidotā karte tiks 
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izmantota klases/grupas diskusijā, lai prezentētu rezultātus un izstrādātu problēmu formulējumus 

(posms "Definēt"). 

 

Skatiet tukšo Empātijas karti nākamajā lapā. 

Empātijas kartes skaidrojumi 

Empātijas karti izmanto, lai kartē atzīmēt lietotāju (intervēto personu) domas, vajadzības, motivāciju, 

jūtas, attieksmi, pārliecības, uzskatus saistībā ar izvēlēto sociālo izaicinājumu. 

Izmantojiet intervijas laikā iegūto informāciju (novērošana, mijiedarbība un klausīšanās), lai izveidotu 

karti kā veidu, kā apkopot savus pētījuma datus, lai labāk izprastu lietotājus un viņu vajadzības.  

Ko cilvēks domā un jūt?  

Kas patiešām ir svarīgi, raizes un vēlmes, kas ir svarīgi, motivācija. 

Ko cilvēks dzird?  

Atsauksmes, ko lietotāji dzird no citiem? Kas ietekmē viņu rīcību vai uzvedību?  

Ko cilvēks redz? 

Ko dara lietotāji, izmantojot pašreizējo produktu/risinājumu? Vide, draugi, tirgū pieejamie risinājumi. 

Ko cilvēks saka vai dara?  

Attieksme, izskats, uzvedība, tipiska diena, darbības, uzdevumi. 

Sāpes:  

Kādi ir sāpju punkti? Kādas ir viņu bailes, neapmierinātība, izaicinājumi, problēmas, šaubas? 

Ieguvums:  

Ko lietotāji cer iegūt ar jaunu risinājumu? Kādas ir viņu vēlmes, vajadzības, cerības un sapņi (veiksmes 

mērītāji)? 
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EMPĀTIJAS KARTE 

Ko kāds domā un jūt? 

Ko kāds dzird? 
Ko kāds redz? 

Ko kāds saka vai dara? 

SĀPES IEGUVUMI  


