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MODULIS Nr. 3 “Idejas attīstība” 

Uzņēmējdarbība (5-7 stundas) 

MĒRĶIS: Skolēni strādā ar mentoriem, izstrādājot idejas.  
 

MĀCĪBU REZULTĀTI UN APRAKSTI   

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

Zināšanas (Z)1  

(Z) par to, kā piemērot svarīgus jēdzienus attiecībā uz kultūras un sociālajām lietām; 

(Z) par to, kā raksturot vairāku sociālo institūciju lomu. 

Prasmes (P)2 

(P) atzīst savas stiprās un vājās puses; 
(P) piedalīties grupas projektā un aktīvi līdzdarboties grupas darbā. 

Kompetences (K)3 

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

(K) piedalīties sarunās par savu vietējo kopienu un apzināties saikni starp savu kopienu, vietējo vēsturi, 

kultūru un sociālajiem jautājumiem; 

(K) iegūt, novērtēt un izmantot informāciju par kultūras un sociālajiem jautājumiem no dažādiem 

avotiem un plašsaziņas līdzekļiem; 
(K) piedalīties demokrātiskā sadarbībā un sarunās; 
(K) izvirzot sev mērķus un plānot dažādus uzdevumus; 

(K) efektīvi un daudzveidīgi izmantot dažādas tehniskās ierīces; 

(K) izmantot dažādus līdzekļus un meklētājprogrammas piemērotai sistemātiskai informācijas 

iegūšanai; 

(K) izmantot programmatūru/datoru, lai radošā un skaidrā veidā nodotu zināšanas. 
 

APMĀCĪBU METODES 

Pamatojoties uz problēmu analīzi balstītu un uz sadarbību balstītu mācīšanos, skatiet ENGAGE mācību 

programmu. 

PĀRSKATS 

Skolotājs gatavo klasei prezentāciju par uzņēmējdarbību. Pēc tam katra grupa strādā pie savām idejām. 

Viņi savā kopienā atrod kādu cilvēku, kuram ir zināšanas par izvēlēto projektu, un satiekas ar viņu. Tad 

skolēni veic darbus pie savas idejas/projekta pabeigšanas. 
 

 
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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Galvenie jēdzieni: 

• Diskusija: Kas ir uzņēmējdarbība? 

• Pētīšana: Kā mēs varam izstrādāt jaunus produktus/idejas? 

• Prezentācija: Kā mēs varam pārliecināt citus par savas idejas/projekta vērtīgumu un kā mēs 

varam parādīt sevi no labākās puses? 

• Secinājumi: Kas ir pozitīvs mūsu dzimtajā pilsētā? Ko mūsu dzimtajā pilsētā varētu uzlabot? 

 

Sagatavošanās pirms diskusijas: 

• Skolotājs sagatavo prezentāciju par to, kādi soļi jāveic atbilstoši uzņēmējdarbības pamatiem. 

• Skolotājs saviem audzēkņiem nosūta attīstības plānu – skatiet šo formu. 
 

 

Aktivitāte Metode un organizēšana Laiks 

Darbs pie ideju 

izstrādes 

 

Skolotājs rāda prezentāciju par to, kādi soļi jāveic saskaņā ar uzņēmējdarbības 

pamatiem. Pēc tam grupas aizpilda domu karti par savu projektu/ideju. Šī projekta 

gala mērķis ir noskaidrot, kurš varētu būt viņu mentors, kurš varētu palīdzēt 

pārliecināt citas ieinteresētās personas par grupas idejas/projekta vērtīgumu. 

Skolotājs var sniegt ieteikumus par to, kurš mentors varētu būt laba izvēle viņu 

idejai/projektam. 

Aprīkojums: papīrs vai dators domu kartei, dators prezentācijai. 

60 

minūtes 

Sazināšanās ar 

cilvēkiem, kuri 

varētu kļūt par 

mentoriem 

Skolotājs katru grupu iepazīstina ar procesu, kā sazināties ar mentoru. Iespējas var 

būt dažādas, piemēram, no telefona zvana līdz e-pastam. Pēc tam skolēni sazinās 

ar mentoru un jautā, vai viņu interesē šis projekts/ideja, un, ja interesē, tad 

skolotājs vēlāk zinās ar mentoru, lai iegūtu papildu informāciju. 

Aprīkojums: dators, telefons 

60 

minūtes 

Darbs pie attīstības 

plāna 

Skolēni atrod piemērotu laiku, lai tiktos ar savu mentoru, lai pastāstītu vairāk par 

savu ideju/projektu. Viņi kopā aizpilda šo formu. Mentoram ir jāsniedz skolēniem 

padomi par to, kā pabeigt savu ideju/projektu. 

Aprīkojums: Piezīmju burtnīcas/papīrs, zīmuļi/pildspalvas 

60-120 

minūtes 

Savas 

idejas/projekta 

pabeigšana. 

Sagatavojiet 

prezentāciju idejai. 

Skolēni atrod labāko veidu, kā pabeigt savu ideju/projektu. Viņi var, piemēram, 

izveidot modeli, uzzīmēt attēlu, paskaidrot ar vārdiem utt. Pēc tam viņi sagatavo 

prezentāciju, ko izmantos, kad tiksies ar ieinteresētajām personām. 

Aprīkojums: atkarīgs no satura. 

120 

minūtes 

 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1FQPeWOWYhg6Z2Q0e40ksk2jJMMdBfxiu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FQPeWOWYhg6Z2Q0e40ksk2jJMMdBfxiu/view?usp=sharing
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NOVĒRTĒJUMS UN ATSAUKSMES 

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

veiktu pašnovērtējumu vai salīdzinošo novērtējumu. 

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 piemērot svarīgus jēdzienus attiecībā uz 

kultūras un sociālajām lietām 
    

(Z) par to, kā raksturot vairāku sociālo institūciju lomu     

(P) atzīst savas stiprās un vājās puses     

(P) piedalīties grupas projektā un aktīvi līdzdarboties grupas 

darbā 
    

(K) izrādīt godīgumu, pašpārliecinātību un cieņu attiecībās un 

sadarbībā ar citiem 
    

(K) piedalīties sarunās par savu vietējo kopienu un apzināties 

saikni starp savu kopienu, vietējo vēsturi, kultūru un 

sociālajiem jautājumiem 

    

(K) iegūt, novērtēt un izmantot informāciju par kultūras un 

sociālajiem jautājumiem no dažādiem avotiem un plašsaziņas 

līdzekļiem 

    

(K) piedalīties demokrātiskā sadarbībā un sarunās     

(K) izvirzīt sev mērķus un plānot dažādus uzdevumus     

(K)  efektīvi un daudzveidīgi izmantot dažādas tehniskās 

ierīces 
    

(K) izmantot dažādus līdzekļus un meklētājprogrammas 

piemērotai sistemātiskai informācijas iegūšanai 
    

(K) izmantot programmatūru/datoru, lai radošā un skaidrā 

veidā nodotu zināšanas 
    

 

SKOLOTĀJU KOMENTĀRI: 
 


