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MODULIS Nr. 3 “Iesaisties ideju darbnīcā” 

Nosaukums “Radiet idejas un ieviesiet inovācijas” (6-8 stundas) 

MĒRĶIS: Radīt idejas kopienas izaicinājuma risinājumiem, izmantojot dizaina domāšanas 

procesa soļus “Ideate” (Radiet idejas) un “Prototype” (Radiet prototipu). 
 

MĀCĪBU REZULTĀTI UN APRAKSTI 

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

Zināšanas (Z)1 

• Metodes, ko pielietot, lai rastu risinājumus kādai vietējās kopienas problēmai; 

• Lēmumu pieņemšanas process vietējā kopienā; 

• Radošās domāšanas metodes, lai izveidotu jauna risinājuma prototipu. 
 

Prasmes (P)2 

• Radošā domāšana, izstrādājot idejas un risinājumus konkrētam izaicinājumam; 

• Aktīva klausīšanās un konstruktīva atgriezeniskā saite; 

• Sadarbības un komandas darba prasmes; 

• Kritiskā domāšana un pamatojums; 

• Savu risinājumu prezentēšana auditorijai. 

Kompetences (K)3   

• Prezentēt un demonstrēt risinājumus konkrētam kopienas izaicinājumam; 

• Strādāt kopā komandā, izstrādājot idejas un risinājumus konkrētam izaicinājumam. 

 

APMĀCĪBU METODES 

Šajā modulī ir izmantotas šādas apmācību metodes – uz problēmu risināšanu balstīta mācīšanās un 

dizaina domāšanas metodoloģija (skatīt ENGAGE mācību programmu).  Šis modulis ir vērsts uz jaunu 

ideju ģenerēšanu un kopienas problēmas risinājuma prototipa izveidi.  Mācību metodes ir balstītas uz 

dizaina domāšanas procesa “Ideate” (Radiet ideju) un “Prototype” (Radiet prototipu) posmiem. 

Skolēniem darbam grupās tiek piešķirti dažādi kopienas izaicinājumi, lai viņi varētu veidot prāta vētras 

un radīt idejas par iespējamiem kopienas izaicinājuma risinājumiem. 

Skolēni strādās komandās, lai radītu idejas, izmantojot dizaina domāšanas procesa trešo soli “IDEATE” 

(Radiet idejas) un ceturto soli “PROTOTYPE” (Radiet prototipu) jeb “INOVATE” (Radiet inovāciju). 

 

 
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. 



                                

ENGAGE mācību plāns 

 

 

PĀRSKATS 

Šis modulis ir izstrādāts kā 

turpinājums ENGAGE 2. modulim 

“Iesaisties pētniecībā un 

definēšanā”, kā rezultātā tiek 

prezentēti vairāki problēmu 

definējumi, kas tiks izmantoti kā šī 

moduļa sākumpunkts.  

Lai gan 2. modulis tika veidots, 

pamatojoties uz pirmajiem diviem 

dizaina domāšanas modeļa 

soļiem, “Empathize” (Sajūti) un 

“Define” (Definē jeb Nosaki), 3. modulis koncentrējas uz ideju un inovāciju/prototipa soļiem. Skatīt 

attēlu ( Avots: MAQE ) 

Galvenie jēdzieni 

Darbs ir balstīts uz šādiem soļiem un noteikumiem: 

▪ Ideju vētra, tiekties uz kvantitāti. Atturieties no spriedumiem, nav stulbu vai nereālu ideju, 

“daudzums rada kvalitāti”, šķirošanas process seko vēlāk. Mudiniet skolēnus nākt klajā ar 

dīvainām idejām un balstīties uz citu cilvēku idejām. 

▪ Atlases process, kas ietver ideju šķirošanu un vienas idejas izvēli katras grupas kopienas 

izaicinājumam. 

▪ Ideju attīstīšana, inovācijas un, ja iespējams, prototipi. 

▪ Risinājumu prezentācija un atsauksmes no citiem skolēniem un skolotāja. Atsauksmes no 

kopienas/ieinteresēto pušu pārstāvjiem ir paredzētas 4. modulī. 

 

Gaidāmais šī moduļa rezultāts ir procesa/risinājuma/produkta prototips, kura mērķis ir atrisināt 

konkrētu kopienas problēmu. Sagatavošanās pirms nodarbības ir sagrupēt skolēnus atbilstoši interesei 

par konkrētu uzdevumu, kas sagatavots individuāli/grupās pa diviem un prezentēts 2. modulī, un 

vēlams paziņot skolēniem par grupām pirms 3. moduļa sākuma, lai varētu saņemt atgriezenisko saiti 

un vajadzības gadījumā pārkārtot grupas.  

Ir laba ideja šajā modulī iesaistīt kopienas ieinteresētās personas, it īpaši, ja tās jau ir bijušas iesaistītas 

intervijas un prezentācijas sesijā 2. modulī. Ieinteresētās personas var darboties kā mentori jeb 

padomdevēji risinājuma/produkta izveidē (prototipa izveide). Plašāku informāciju par mentoru lomu 

skatiet ENGAGE mācību programmā un rokasgrāmatā. 

 

Pielikumi: 

1. Ieinteresēto personu darba lapa. 

2. Prototipa dizaina vadlīnijas. 

3. Prototipa izveides uzdevumu saraksts. 

4. Darba lapa “Ideate” jeb “Radiet ideju” (vadlīnijas prāta vētrai, sagrupēšanai un ideju atlasei). 

 

 

https://www.maqe.com/insight/the-design-thinking-process-how-does-it-work/
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Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Prāta vētras idejas 

(risināmā izaicinājuma/ 

problēmas definēšana) 

 

 

 

 

Izaicinājums: līdzdalība 

un radošums, sadarbība 

un komunikācija. 

 

 

 

Rezultāts: Ideju banka 

 

Skolotājs iepazīstina ar šī moduļa "Ideju radīšanas" daļu. Ideju izstrāde ir 

vērsta uz to, lai rastu pēc iespējas vairāk ideju/risinājumu kopienas 

problēmām, kas izvēlētas 2. moduļa beigās.  Skolotājs iepazīstina ar prāta 

vētras procesu un noteikumiem. Skolotājs mudina ikvienu piedalīties un 

nākt klajā ar dīvainām, trakulīgām un mežonīgām idejām un atgādina 

skolēniem, ka prāta vētrā nav nepareizu ideju.  Skolotājs iepazīstina arī ar 

iesaistītajām ieinteresētajām personām, ja nepieciešams.  

Skolēni sāk strādāt 3-5 cilvēku grupās, kuras viņi izvēlējās 2. moduļa 

“Definēšana” beigās, koncentrējoties uz ideju ģenerēšanu viņu 

definētajam kopienas izaicinājumam. Viens grupas dalībnieks veicina 

diskusiju un sāk ar uzdotās problēmas izklāsta prezentāciju/apspriedi. 

Grupa sāk ideju vētru individuāli un pēta kopienas izaicinājuma tēmu, 

izmantojot internetu, ja nepieciešams. 

Katrs grupas dalībnieks prezentē savas idejas kopienas izaicinājuma 

risinājumam. Cits grupas dalībnieks uzraksta vienu ideju uz tukšas papīra 

lapas. Citi grupas dalībnieki pievieno papildu idejas jau iesniegtajai idejas 

lapai, ja tādas ir. Katra grupa ģenerē tik ideju lapu, cik grupā ir ideju. Šeit 

var izmantot arī domu kartes, ja tādas ir. 

Skolotājs/ieinteresētās personas staigā starp skolēniem, atbild uz 

jautājumiem un palīdz. 

5 min. 

 

 

 

 

 

15-20 

min. 

 

 

10-15 

min. 

 

Ideju papildināšana un 

attīstīšana 

(Brainwriting) 

Izaicinājums: Kritiskā 

un radošā domāšana, 

sadarbība. 

Rezultāti: Vairāk 

attīstītas idejas. 

Skolotājs tagad iepazīstina skolēnus ar ideju papildināšanas un 

attīstīšanas vingrinājumu (brainwriting). Grupas dalībnieki viens otram 

aplī nododu Ideju lapas, attīstot un papildinot viens otra idejas. 

Grupas sāk attīstīt idejas, izmantojot ideju lapas (no pirmās sesijas) 15 

minūtes. Ja iespējams, ideju attīstīšanu var veikt tekstā vai zīmējumos. 

Kad skolotājs skolēniem pasaka, ka laiks ir beidzies, katrs skolēns prezentē 

ideju, līdz kurai viņš nonācis ar savas grupas dalībniekiem idejas 

attīstīšanas un papildināšanas laikā pievienojot papildu ieteikumus. 

Skolotājs/padomdevēji staigā starp skolēniem, atbild uz jautājumiem un 

palīdz. 

5 min. 

 

 

15 min. 

 

 

10-15 

min. 

 

Ideju grupēšana un 

atlase 

 

Izaicinājums: 

komunikācija, radoša 

un kritiskā domāšana.  

 

Skolotājs iepazīstina un izskaidro vadlīnijas ideju grupēšanai un atlasei, lai 

turpinātu darbu un izstrādātu prototipu/-us. Grupas kopīgi strādā pie 

iepriekšējā nodarbībā izstrādātajām idejām, izmantojot "Četru kategoriju 

metodi", lai apspriestu un iedalītu idejas kategorijās: Visracionālākās - 

Visvairāk iepriecinošās - Mīļākās – Lielas/Ilglaicīgas/Nopietnas (Interaktīvā 

dizaina fonds)  

5 min. 

 

 

20 min. 
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Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Rezultāti: 1-2 atlasītas 

idejas no katras grupas 

vai katram izvēlētajam 

kopienas 

izaicinājumam. 

Pēc tam katrs skolēns saņem 3 balsis, lai izvēlētos labāko ideju, un var 

izmantot līdz 2 balsīm par vienu ideju, bet tikai 1 balsi par viņa paša radīto 

ideju. 

Skolotāji/ieinteresētās personas strādā ar atsevišķām grupām, lai 

apkopotu rezultātus un izlemtu par 1-2 labākajām idejām katrai grupai, lai 

tās tālāk attīstītu par prototipu. Parasti katra grupa atlasa tikai vienu ideju, 

ko izmantot prototipa izveidei. 

10 min. 

 

10 min. 

Prototipa izveides 

risinājumi 

Izaicinājums: 

vizualizācija, praktiska 

pieeja un radoša pieeja. 

Rezultāts: kopienas 

problēmu risinājumu 

prototipi. 

 

Skolotājs iepazīstina ar prototipa izstrādes posmu un ar to saistītajiem 

soļiem.  Šis posms tuvina skolēnus izvēlētā kopienas izaicinājuma 

galīgajam risinājumam, lai gan, ja ir jāpanāk galīgais risinājums, procesā ir 

jāiekļauj testēšanas posms. Prezentācijas laikā skolotājs uzsver, ka 

prototips var būt jebkas, ar ko var mijiedarboties iecerētais “lietotājs”, 

piezīmju lapiņu siena, ierīču (gadget) grupas, sižeta plāns (storyboard) , 

zīmēšanas process, grafiks vai lomu spēle.  Ja skolēni nolemj kaut ko 

materiāli sagatavot, tam jābūt izgatavotam no pieejama materiāla (papīra, 

koka vai cita materiāla, ko nodrošina skola vai arī tas ir brīvi pieejams 

tuvākajā apkārtnē).  

Grupas sāk strādāt pie vienas idejas prototipa izstrādes izvēlētajam 

uzdevumam. Grupa sadala uzdevumus savā starpā un rūpīgi izlasa 

norādījumus par prototipa veidošanas soļiem, kas ir šādi: 

1. Pārdomas (KĀPĒC UN KAS): pārskatiet un pārdomājiet grupas 

izvēlēto risinājuma ideju (problēmu un piedāvāto risinājumu). Vai 

ideja visiem ir skaidra? (šim solim izmantojiet darba lapu 

“Ideate”). 

Skolotājs/mentors staigā starp grupām un palīdz, ja nepieciešams. 

Skolotājs informē skolēnus par laiku. 

2. Ieinteresētās personas (KAS): balstieties uz “lietotāju” analīzi no 

2. moduļa definēšanas/empātijas sesijas, lai uzskaitītu visas ar 

jauno risinājumu saistītās ieinteresētās personas (ikvienu, kas no 

tā gūs netiešu vai tiešu labumu). Grupas dalībnieki vispirms 

individuāli un pēc tam grupās pārdomā, kas ir ieinteresētās 

personas, un pēc tam uzskaita tās kopā. Izmantojiet “Ieinteresēto 

personu darba lapu”. 

Skolotājs/ mentors staigā starp grupām un palīdz, ja nepieciešams. 

Skolotājs informē skolēnus par laiku. 

3. Izveidojiet prototipu (KĀ): Sāciet ar projektēšanas procesu. Sāciet, 

uzskaitot prototipa izstrādes soļus (dažādi uzdevumi, paredzamie 

rezultāti un panākumu mērīšana), un pēc tam sāciet veidot. 

Izmantojiet “Prototipa izveides uzdevumu saraksts” darba lapu. 

15-20 

min. 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

10 min 

 

 

 

20-30 

min 

 

 

 

 

90-150 

min 
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Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Skolotājs/mentors staigā starp grupām un palīdz, ja nepieciešams. Ja 

nepieciešams, skolotājs informē skolēnus par laiku. Šo soli vismaz daļēji 

varētu veikt ārpus klases. 

4. Prezentējiet prototipu: īsi prezentējiet prototipu saviem 

skolēniem, skolotājam un mentoriem (ja piemērojams). 

Skolotājs un ieinteresētās personas, ja tādas ir, palīdz un sniedz 

norādījumus grupām. 

Nākamā 

sesija 

 

 

Prototipu 

prezentēšana 

vienaudžīem 

Izaicinājums: 

Komunikācija un 

risinājumu 

demonstrēšana ar 

prototipiem. 

Rezultāti: kopienas 

problēmu risinājumu 

prototipi. 

  

JA IR LAIKS. JA NAV, ŠĪ NODARBĪBAS DAĻA BŪS 4. MODULĪ 

Skolotājs vada un organizē dažādu grupu prezentācijas. Mudiniet skolēnus 

sadarboties ar auditoriju (vienaudžiem) un, ja nepieciešams, lieciet viņiem 

pārbaudīt prototipus. 

Katrai grupai ir ne vairāk kā 5-10 minūtes, lai demonstrētu un prezentētu 

auditorijai savu risinājuma prototipu. Skolotāji mudina auditoriju uzdot 

jautājumus un sniegt atsauksmes. 

Šī sesija ir sagatavošanās, lai pabeigtu prezentāciju par izaicinājumu un 

risinājumu/prototipu, kuru prezentēt ieinteresētajām personām/lēmumu 

pieņēmējiem vietējā kopienā (4. modulis).  

10 min. 

 

 

60 min. 

 

 

NOVĒRTĒJUMS UN ATSAUKSMES 

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

1. Dalībnieku iesaistīšanās, visi ir iesaistīti. 

2. Komunikācija un sadarbība. 

3. Izveidoto ideju skaits (konkrētas problēmas risinājumi). 

4. Sesijas rezultātu kvalitāte: 

○ Idejas atlasītas tālākai attīstībai, 

○ Prezentēti prototip. 

Šis modulis ietver prototipu savstarpēju pārskatīšanu beigās, kā arī skolēnu aktīvu līdzdalību un 

sadarbību ideju izstrādē, grupēšanā un atlasē.  

Iespējams iekļaut īsu skolēnu vērtēšanas darba lapu, kā arī skolotāji novērtēs katru skolēnu, 

pamatojoties uz šādiem mācību rezultātu kritērijiem.  
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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 metodēm, kā radīt jaunas idejas/risinājumus 

identificētām problēmām savā kopienā 

    

(Z) par rīku izmantošanu, lai radītu jaunas idejas, identificētu 

ieinteresētās personas un izveidotu risinājuma prototipu 

    

(P) radošā domāšana ideju izstrādē un jauno risinājumu 

ieviešanā 

    

(P) aktīvā klausīšanās un konstruktīvas atgriezeniskās saites 

sniegšana 

    

(P) sadarbībā un komandas darbā     

(P) kritiskajā domāšanā un pamatošanā     

(P) ideju un prototipu (risinājumu) prezentācijā     

(K) demonstrēt jaunus risinājumus kopienas problēmām     

(K) strādāt komandā, izstrādājot jaunas idejas un risinājumus     

 

SKOLOTĀJU PIEZĪMES :    

 
 

 


