
2. modulis –
dizaina 
domāšana

ENGAGE — 2. modulis 
“IESAISTIES dizaina domāšanā”



Kas 
pasaulei 
vajadzīgs –
no mūsu 
Ikigai

Aizpildiet punktus 
no 1. moduļa 
(Ikigai) vai 
pasaules/kopienas 
vajadzību 
kopsavilkumu

Labāk….

Uzlabot….

Palīdzēt….

Atbalstīt…



Dizaina domāšana

• Mēs varam izmantot vingrinājuma 
Ikigai rezultātus, lai izpētītu pašreizējās 
problēmas mūsu kopienā un rastu 
tiem risinājumus.

• Mēs iziesim cauri dizaina domāšanas 
posmiem “Empathize” (Izjūtiet) un 
“Define” (Definējiet), lai izpētītu 
dažādus izaicinājumus un sniegtu 
skaidrus kopienas izaicinājumu 
problēmu formulējumus, kurus viņi 
pēc tam prezentēs 3. modulī 
“Iesaisties ideju darbnīcā”.

Skatīt dizaina domāšanas procesu (avots MAQE )

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


Galvenie soļi un 
jēdzieni

▪ Kādas problēmas manā kopienā man ir jāturpina pētīt? Paplašinot 
1. modulī identificētos izaicinājumus.

▪ Ar ko man ir jārunā? Izvēloties divus līdz trīs cilvēkus, par kuriem 
skolēni uzskata, ka tie var sniegt vislabāko informāciju/ieskatu par 
izvēlēto kopienas izaicinājumu. Intervēt vismaz divus cilvēkus.

▪ Par ko es viņiem jautāšu? Izveidojiet sagatavošanās jautājumus 
intervijām un pārbaudiet tos ar ģimenes locekļiem vai draugiem, 
pamatojoties uz jautājumu vadlīnijām (skatiet Empātijas darba 
lapas).

▪ Definēt kopienas izaicinājumus problēmas apgalvojumā. Izmantojot 
interviju rezultātus, lai izstrādātu vispirms empātijas karti un pēc tam 
skaidru problēmas izklāstu, kas jāizstrādā un jāiesniedz ideju 
darbnīcā 3. modulī.

▪ Konkrēta kopienas izaicinājuma prezentēšana un argumentēšana 
saprotamā problēmas izklāstā, pamatojoties uz skolēnu pētījumiem 
un intervijām.



Kopienas izaicinājuma 
izvēle

• MĀJAS DARBS: izmantojot Ikigai modeļa 
rezultātus, pierakstiet mājās 2–3 izaicinājumus 
kopienā, kurus vēlaties izpētīt sīkāk.

• Apvienojieties pārī ar citu skolēnu, lai izpētītu 
izaicinājumus, kurus atklājāt.

• Izvēlieties vienu izaicinājumu, lai turpinātu 
pētījumu.



Intervijas
• Izvēlieties cilvēkus savā kopienā, ar kuriem runāt (intervēt), 

pamatojoties uz izaicinājumu/kopienu, ko jūs un jūsu klasesbiedri esat 
identificējuši?

• Uzrakstiet, kas viņi ir un kāpēc izvēlējāties tieši viņus?

• Pierakstiet jautājumus, lai uzzinātu viņu viedokli un vajadzības, 
atceroties:
• Izmantot atvērtos jautājumus (nevis Jā vai Nē jautājumus);
• Aktīva klausīšanās un reakcija;
• Jūs meklējat viņu viedokli un skatupunktu;
• Saviem jautājumiem varat izmantot Empātijas kartes 

laukus/tēmas.

• Iespējams, jums būs jāpielāgo un jāmaina jautājumi atkarībā no 
intervijas, izmantot papildjautājumus, lai iegūtu visbūtiskāko informāciju 
un atziņas. 

• Pievērsiet uzmanību uzvedībai intervijas laikā, vai ir kaut kas noklusēts, 
vai cilvēki ir godīgi, vai viņi runā patiesību, kāda ir viņu sejas un ķermeņa 
izteiksme.



Empātija un 
līdzjūtība

Ir svarīgi, lai jūs saprastu atšķirību 
starp empātijas un līdzjūtības 
nozīmi. 

Līdzjūtība ir skumjas vai nožēla
par grūtībām, ar kurām saskaras
cita persona.

Empātija nozīmē, ka jūs iejutaties 
citas personas vietā, tas ir kā 
izjust otra cilvēka ciešanas.



Empātijas 
kartes 
veidošana

• Pēc intervējamo personu 
izvēlēšanās un jautājumu 
sastādīšanas

• Izmantojiet tukšu empātijas 
karti, lai apspriestu un 
aizpildītu katras intervijas 
rezultātus.

• Kādi ir secinājumi?

• Kādi izaicinājumi (sāpes) un 
kādi mērķi (ieguvumi)?

• Skatīt piemēru pa labi, 
definējot Millennials paaudzi. 
Nešķiet, ka tas ir balstīts uz 
faktiem (intervijām), vai kā jūs 
domājat? 



Definējiet -
problēmas 
formulējums

• Skatupunkta formulējums / problēmas izklāsts:  

_________________ (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.



Prezentējiet 
problēmas 
izklāstu

Izveidojiet 
prezentāciju par 
problēmu, 
izmantojot:

PowerPoints slaidi

Plakāts

Vai kāds cits veids, 
kas atbilst jūsu 
atklājumiem un 
problēmām

Iekļaujiet dažus galvenos 
argumentus savam izaicinājumam un 
to, kāpēc tas ir svarīgi

Jums ir tikai 2 minūtes prezentācijai 
☺


