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 Nosaukums: Radošās domāšanas metodes 

 Anotācija:  

Radošums ir viens no veiksmes faktoriem uzņēmējiem. Tas var dot pārākumu konkurētspējā, radot 

jaunus produktus/pakalpojumus vai kalpot tirgus nišas izpētē, mainot biznesa metodi. Radošums var 

būt arī inovāciju pamatā un kalpot kā iemaņa, kas palīdz risināt problēmas. 

 Galvenā kompetence: 

→ Spēja kombinēt ekonomikas zināšanas ar radošām iemaņām 

 Sagaidāmais rezultāts: 

→ Gūt jaunas idejas 

→ Izprast radošuma svarīgumu uzņēmējdarbībā 

 Atslēgvārdi: 

Radošums, biznesa ideja 

 Mērķi: 

Iepazīstināt skolēnus ar radošuma paņēmieniem, kuri var tikt izmantoti individuālajā darbā vai 

komandā, lai popularizētu procesus kā prototipēšana vai idejas attīstība biznesa vidē. 

 Ilgums: 50 min. (neiekļaujot vadības aktivitātes);  ppt.  

 Teorētiskā daļa – satura skaidrojums: 

Radošums 

Radošums ir garīga iezīme, kura ļauj cilvēkam domāt “ārpus parastajiem rāmjiem”, kuras rezultātā 

rodas inovācijas vai dažādi paņēmieni, lai risinātu noteiktu uzdevumu..1 
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 Adaptēts no: http://www.businessdictionary.com/definition/creativity.html 
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Noderīgas tīmekļa vietnes (angļu val.): 

 “Beer Distribution Game”: http://www.beergame.org/the-game 

Aplikācija (bezmaksas): https://beergameapp.firebaseapp.com/ 

Kurss mārketingā: https://saylordotorg.github.io/text_principles-of-marketing-v2.0/index.html 

Vērtīga tīmekļa vietne par uzņēmējdarbību: http://youthbusinesseurope.org 
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