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IEVADS
ENTER projekta mērķis ir uzņēmējdarbības izglītības veicināšana profesionālās izglītības mācību
iestādēs un pieredzes apmaiņa starp četrām Eiropas valstīm – Latviju, Austriju, Čehiju un
Portugāli.
Projekta gaitā ir veikts pētījums par pašreizējo situāciju uzņēmējdarbības izglītības jomā visas
projektā iesaistītajās valstīs. Balstoties uz šo pētījumu, tika izveidota īpaša apmācību programma
profesionālo izglītības iestāžu skolotājiem uzņēmējdarbības mācīšanai. Apmācību programmas
saturs var tikt iedalīts mācību tēmās, kā arī papildināts ar dažādām metodēm, piemēram, projektu
metode, tikšanās ar speciālistiem, ekskursijas utml. Uzņēmējdarbības izglītība var tikt integrēta
dažādos mācību priekšmetos un apmācību kursos.
Šajā apmācību kursā galvenais fokuss ir uz zināšanu, prasmju un skolotāju kompetenču
uzlabošanu, kā arī tiek piedāvāti rīki un metodes uzņēmējdarbības principu mācīšanai
profesionālo skolu audzēkņiem EKI 3.līmenī.
Eiropas Komisija ir akcentējusi uzņēmējdarbības izglītību kā vienu no galvenajiem faktoriem
konkurētspējas celšanai mūsdienu globalizētās ekonomikas apstākļos, un tā ir minēta arī “Eiropa
2020” stratēģijā, kas seko Lisabonas stratēģijai. 2013. gada janvārī, aicinājumā popularizēt
uzņēmējdarbību (Eiropas uzņēmējdarbības plāns 2020.gadam), Eiropas Komisija aicināja visas
ES dalībvalstis pārliecināties, ka uzņēmējdarbība tiek iekļauta pamatskolas, vidusskolas,
profesionālajā un augstākajā izglītībā līdz 2015.gada beigām kā viena no pamata iemaņām.
Uzņēmējdarbības ideja jāsaprot plašākā kontekstā. Uzņēmējdarbības izglītību nevajadzētu jaukt ar
vispārējām ekonomikas stundām, to vajadzētu izprast kā pamata kompetenču kopumu, kurām
būtu jāpiemīt katram skolas beidzējam un kuras būtu nepārtraukti jāattīsta. Šīs programmas
kontekstā, tas ir arī saistīts ar reālistisku un sasniedzamu mērķu izvirzīšanu skolēniem.
Lai varētu ieviest uzņēmējdarbības prasmju mācīšanu mācību procesā, skolotājam jāizmanto
atbilstošas mācību metodes, piemēram, projektu metode, kurā teorētiskās zināšanas tiek
kombinētas ar praktiskām situācijām, kas saistītas ar reālo dzīvi. Tāpat jāatceras, ka skolotājam
mācību procesā bieži būs jānodod atbildība par veicamo uzdevumu skolēniem un jāuzņemas
mentora loma.
Lai attīstītu uzņēmējdarbības prasmes skolēnos, ir nepieciešams uzsvērt tādu prasmju kā
radošuma, iniciatīvas, sadarbības u.c. nozīmi. Tāpat uzņēmējdarbības koncepts jāaplūko gan kā
iespējams nākotnes karjeras ceļš, gan arī kā prasmju kopums ar sociālu un individuālu vērtību.

Šajā brošūrā jūs atradīsiet saīsinātu visu ENTER kursa moduļu versiju. Pilna versija bez
maksas pieejama tiešsaistē vietnē www.enter-info.eu.
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1. MODULIS - INOVĀCIJAS
(12 stundas)

Pēc šī moduļa pabeigšanas skolotāji būs
ieguvuši zināšanas par dizaina domāšanu,
iniciatīvu, radošumu, atvērtību un elastību, kā
arī biznesa modeļiem. Skolotāji varēs sniegt
visas šīs zināšanas saviem skolēniem.
Materiālos iekļauti papildus interaktīvie rīki,
raksti, gadījumu izpētes un informatīvi video.

Foto: Estée Janssens , Unsplash

MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI
ZINĀŠANAS
✓ Pamatprincipi
uzņēmējdarbības
dizaina domāšanā
✓ Atšķirība starp dizainu
un dizaina domāšanu
✓ Kā iniciatīva palīdz
uzņēmējdarbībā un
kāpēc ir svarīgi, lai tā
piemīt uzņēmējiem un
skolotājiem?
✓ Kā radošums palīdz
uzņēmēju ikdienas
darbā un kā tas var
palīdzēt skolotājiem?
✓ Kā atvērtība un elastība
sekmē skolotāja darbu?
✓ Četri uzņēmējdarbības
attīstīšanas modeļi, to
īpašības un ieguvumi
uzņēmējam

PRASMES
✓ Izprast dizaina
domāšanas struktūru un
prast to pielietot
✓ Prasme veicināt
skolēnos iniciatīvu
mācībām
✓ Apvienot radošo un
uzņēmējdarbības
domāšanu
✓ Būt elastīgākam darba
situācijās
✓ Izprast katru
uzņēmējdarbības
attīstīšanas modeli un
izvēlēties piemērotāko
konkrētām
uzņēmējdarbības
situācijām;
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KOMPETENCES
✓ Skolotāji spēs
pielietot dizaina
domāšanas principus
ar saviem skolēniem
un savās mācību
iestādēs;
✓ Motivēt skolēnus
uzņemies iniciatīvu;
✓ Izskaidrot skolēniem,
kā izmantot radošu
pieeju darbu
veikšanā;
✓ Demonstrēt elastību
skolā un ārpus tās;
✓ Izskaidrot, kā pielietot
katru no četriem
uzņēmējdarbības
attīstīšanas modeļiem
un palīdzēt skolēnam
izvēlēties viņa
situācijai piemērotāko

TEORĒTISKĀ DAĻA
Dizaina domāšana
Dizaina domāšana ir organizācijas pārmaiņu un efektīvu stratēģiju izstrādes pamatā. Jūs pats
spējat radīt dizainu tam, kādā veidā kaut ko radāt, atjaunojat vai vadāt. Dizaina domāšanas
pamatprincipus var pielietot dažādu sistēmu, procedūru, protokolu vai patērētāju pieredzes
izstrādāšanai.
Dizaina domāšana ir dizaineru un citu profesionāļu lietota metode sarežģītu problēmu
risināšanai un klientu vēlamās pieredzes radīšanai. Tā nav centrēta uz problēmu, bet gan uz
problēmas atrisinājumu un vēlamā iznākuma radīšanu. Dizaina domāšana pamatojas uz
loģiku, iztēli, intuīciju un sistemātisku spriešanu, lai atklātu potenciālās iespējas un radītu
vēlamo rezultātu produkta gala lietotājam (patērētājam, skolēnam u.tml.)
“Dizaina domāšana ir metode, kas apvieno dizainera uztveri un tehnoloģiski iespējamus
risinājumus, lai ar piemērotu biznesa stratēģiju pavērtu jaunas iespējas tirgū vai patērētāju
vidū.”
– Tims Brauns, IDEO izpilddirektors
Dizaina domāšana ir strukturēta shēma
Dizaina domāšanas uzbūve
inovāciju izprašanai un ieviešanai, lai
veicinātu
izaugsmi
un
uzlabotu
patērētāju pieredzi.

Šis dizaina domāšanas cikls sevī ietver
situācijas
novērošanu
trūkumu
atklāšanai, kā arī radošu ideju
ģenerēšanu, risinājumu pārbaudīšanu/
uzlabošanu un vēlamo inovāciju
definēšanu.

Šī diagramma ilustrē
Dizaina Padomes
(Apvienotā Karaliste)
radīto dizaina
domāšanas shēmu,
kurā process tiek
attēlots četrās fāzēs:
Atklāšana,
Definēšana,
Attīstīšana,
Īstenošana. Tā parāda
dizaina procesa
saplūstošās un
atšķirīgās fāzes.
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Dizaina domāšana un uz cilvēkiem orientētas inovācijas
Uz cilvēkiem orientētu inovāciju pamatā ir patērētāju neizteikto un neapmierināto vajadzību
izprašana. “Visdrošākais avots konkurētspējīgu ideju radīšanai ir patērētāju neizteiktās
vajadzības” (Jeanne Liedtka). “Lai izprastu šīs vajadzības, svarīgi izveidot ciešas attiecības ar
patērētājiem.”
Dizaina domāšana ar dažādu prototipu izmantošanas palīdzību samazina neziņu un inovāciju
ieviešanas risku. Šādā veidā tiek iegūta reāla informācija nevis dati, kas iegūti tirgus aptaujas
formātā.
Dizaina domāšanas attīstīšana organizācijā vai mācību iestādē
Jums nav jābūt dizainerim, lai spētu kā tāds rīkoties un domāt. Lai mācītos kļūt par dizaineri,
ir nepieciešams ilgs laiks, taču Jūs varat domāt kā dizaineris jau tagad un radīt struktūru
mācībām, vadīšanai un inovāciju ieviešanai. Dizains sākas ar mērķu uzstādīšanu un stratēģijas
izveidi.
Iniciatīva
Iniciatīva un uzņēmība ir cilvēka spēja idejas
pārvērst rīcībā. Tajā ietilpst radošums,
inovācija, riska uzņemšanās, kā arī spēja plānot
un vadīt projektus izvirzītā mērķa sasniegšanai.
Iniciatīva veicina panākumus gan sadzīvē, gan
darbā, jo palīdz iedziļināties notiekošajā un
izmantot radušās izdevības, kas ir īpaši
nozīmīga prasme tiem, kuri darbojas sociālajā
vai tirdzniecības nozarē. Uzņēmībai būtu jāiet
roku rokā ar ētisko normu apzināšanos un
godīgām pārvaldības prasmēm.
Foto: rawpixel.com, Unsplash

Iniciatīvai nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksme
Nepieciešama spēja ieraudzīt un identificēt jaunas un perspektīvas iespējas personīgajās un
profesionālajās darbībās, kā arī plašs redzējums uz apkārt notiekošo. Piemēram, padziļināta
izpratne par ekonomiku, uzņēmuma nākotnes perspektīvām u.tml. Jāizprot arī uzņēmuma vai
organizācijas ētiskā nostāja un aktivitātes, piemēram, godīga tirdzniecība vai sociālā atbildība.
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Vajadzīgās prasmes ir cieši saistītas ar aktīvu
projektu vadību (piemēram, prasme plānot,
organizēt, vadīt, sadalīt pienākumus, analizēt,
komunicēt ar citiem, novērtēt un apkopot),
prasmi pārstāvēt savas intereses un vadīt
pārrunas, kā arī ar prasmi strādāt gan
individuāli, gan komandā. Īpaši būtiska ir savu
stipro un vājo pušu apzināšana un prasme
izvērtēt un uzņemties risku. Uzņēmības pilnu
attieksmi veido iniciatīva, proaktivitāte,
neatkarība un inovācija personīgajā un
profesionālajā kontekstā, kā arī mērķtiecība un
motivācija sasniegt savus un komandas kopējos
mērķus.
Foto: rawpixel.com, Unsplash

Kā iniciatīva palīdz veiksmīgai uzņēmējdarbībai?
Lai veiksmīgi darbotos uzņēmējdarbībā, ir nepieciešama iniciatīva darboties. Spēcīgāka
iniciatīva ļauj sasniegt labākus rezultātus, jo veiksme uzņēmējdarbībā ir tiešā mērā atkarīga
no vēlmes darboties konkrētajā jomā.
✓ Uzņēmuma personālam ir augstāka darba motivācija. Vadītājs, kurš izrāda
iniciatīvu izvirzīto mērķu sasniegšanai, mudinās savus darbiniekus piedalīties
uzņēmuma izaugsmē.
✓ Lielāka peļņa uzņēmumam. Iniciatīva sasniegt mērķus un labi padarīt darbu,
veicina lielāku ienākumu gūšanu.
✓ Mērķu sasniegšana. Lai sasniegtu mērķus, ir nepieciešama spēcīga iniciatīva
darboties.
✓ Iniciatīva veido pozitīvu gaisotni uzņēmumā. Kopīga vēlme darboties veicina
darbinieku saliedētību, uzņēmību un gandarījumu par padarīto darbu. Prieks un
gandarījums par darbu nodrošina labākus darba rezultātus.
✓ Iniciatīva ļauj ģenerēt jaunas idejas uzņēmējdarbības paplašināšanai un
uzlabošanai.
✓ Iniciatīva arī mazina negatīvās emocijas par neveiksmēm un zaudējumiem, jo
motivē uzņēmēju turpināt darboties un meklēt jaunus risinājumus.
Vai vadītājam/ skolotājam jāpiemīt iniciatīvai?
Vadītājam vai skolotājam pavisam noteikti ir jāizrāda iniciatīva, lai sasniegtu rezultātus un
motivētu savus darbiniekus vai skolēnus darboties un sasniegt pozitīvus rezultātus.
Vienaldzīga un pliekana attieksme ne tikai veicina sliktākus rezultātus un mazāku peļņu, bet
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var novest arī līdz uzņēmējdarbības izsīkumam. Lai sasniegtu pozitīvus rezultātus, ir
nepieciešama iniciatīva.
Iniciatīva ir absolūti nepieciešama uzņēmējdarbības vadīšanai. Uzņēmuma veiksme ir atkarīga
no personāla iniciatīvas darboties komandā un sasniegt kopīgos mērķus. Tieši tāpat arī
mācībās – kursa vai lekciju iznākums ir atkarīgs no skolēnu iniciatīvas un ieinteresētības.

Radošums
Kādēļ uzņēmējiem ir nepieciešams būt
radošiem?
Aplūkojot uzņēmējdarbības procesus, kļūst
redzams, ka radošā domāšana ir viena no
svarīgākajām uzņēmēja “prasmēm” jaunu ideju
radīšanai. Tā palīdz radīt jaunus un interesantus
uzņēmējdarbības modeļus un procesus.
Bet kas tieši padara radošumu par tik svarīgu
elementu uzņēmēja darba dzīvē?
Foto: Atilla_Taskiran , Unsplash

Radošums veicina sasniegumus:
Jaunu ideju radīšana konkurētspējas celšanai. Viss uzņēmējdarbības process sakņojas jaunu
ideju radīšanā un atklāšanā. Efektīvu un īstenojamu ideju ģenerēšana uzreiz nodrošina pārākumu
konkrētajā jomā un palielina konkurētspēju.
Jaunu veidu ieviešana produkta vai uzņēmuma attīstīšanai. Radošums veicina
uzņēmējdarbības optimizāciju un produktu vai pakalpojumu uzlabošanu. Uzņēmējdarbībā
vienmēr tiek meklēta iespēja uzlabojumiem un attīstībai – radošs uzņēmējs ir tas, kurš to spēj
īstenot.
Neiedomājamu ideju īstenošana. Iztēle un radošums ir nepieciešami, lai izdomātu
visneticamākos risinājumus, izietu ārpus rāmjiem un radītu kaut ko, kas ir citādāks par normālo
vai ierasto. Tie ļauj uzņēmējam izdomāt nestandarta risinājumus, kaut ko jaunu un interesantu, bet
ar potenciālu būt ienesīgam un veiksmīgam.
Līdzību atrašana atšķirīgās nozarēs. Rutīna un ieradums bieži vien arī domāšanas procesu
padara vienveidīgu un pielāgotu jau izveidotiem modeļiem. Radošā domāšana ir tā, kas ļauj atrast
kopīgo atšķirīgās jomās. Dažādu novirzienu apvienošana rada jaunas un perspektīvas tirgus nišas.
Vairums cilvēku atturas vai izvairās no nesaistītu darbību apvienošanas, bet visinteresantākās
idejas rodas tur, kur saduras pretējas vai šķietami nesavienojamas jomas.
Uzņēmība un radošums jaunu tirgus nišu radīšanā. Jaunu aspektu radīšana tradicionālajā vidē
ir būtisks uzņēmējdarbības uzdevums. Tas var izpausties kā jauns veids produktu ražošanai vai
pakalpojuma nodrošināšanai un piedāvāšanai klientiem. Katram no šiem aspektiem ir potenciāls
radīt pavisam jaunu un nebijušu uzņēmējdarbībai piemērotu tirgus nišu.

Uzņēmējdarbība un radošums – kā tie ir saistīti?
Mēs esam apskatījuši, kā radošums veicina panākumus uzņēmējdarbībā. Bet kā tieši
uzņēmējdarbība un radošums ir saistīti?
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Uzņēmēji apvieno radošo un biznesa domāšanu.
Mūsdienu globalizētajā un industrializētajā pasaulē preces tiek ražotas un eksportētas
starptautiskajā tirgū. Tā rezultātā vairums preču ir viegli pieejamas visā pasaulē. Patērētājam
ir iespēja izvēlēties preci no plaša sortimenta klāsta. Kā rīkoties uzņēmējam tirgū, kas jau ir
pārsātināts ar precēm un pakalpojumiem? Kā ir iespējams ražot un piedāvāt preci patērētājam,
kuram jau ir sava iecienītā prece un tik daudz citu pieejamu produktu? Kā ir iespējams radīt
preci vai pakalpojumu, kas atšķiras no citiem?
Radošā domāšana spēj sniegt atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Radošums ļauj izdomāt
veidus, kā uzlabot esošos uzņēmējdarbības paņēmienus. Pat tiem zīmoliem, kas ir īpaši
populāri un iecienīti patērētāju vidū, ir iespējams radīt veiksmīgu konkurentu. Radošais prāts
ir gluži kā mākslinieks, kurš uz audekla spēj radīt jaunas un aizraujošas formas un krāsas. Tas
palīdz nonākt līdz pat neticamiem veidiem, kā uzlabot un pārveidot esošos uzņēmējdarbības
modeļus.
Radošums ir neierobežotas iztēles spējas. Iztēle
ļauj nonākt līdz jaunām un nebijušām idejām.
Uzņēmējdarbībā iztēle nozīmē “domāt ārpus
rāmjiem”. Liekot lietā iztēli, uzņēmējs
neierobežo sevi ar praktiskajām normām un spēj
izdomāt kaut ko radošu un inovatīvu.

Tomēr, lai īstenotu radošās idejas biznesa dzīvē,
radošajai domāšanai ir jāiet roku rokā ar
uzņēmējdarbības prasmēm. Uzņēmējs izvērtē,
kā izveidot un vadīt uzņēmumu, analizējot
pieejamos
un
nepieciešamos
resursus.
Uzņēmējs ir tas, kuram jārada tāds biznesa
modelis, kas spēj īstenot inovatīvo ideju
praktiskajā aspektā. Tam ir nepieciešama spēja
apvienot radošo ar praktisko.

Foto: Rob Bye , Unsplash

Ir skaidrs, ka radošums ir vērā ņemama priekšrocība biznesa vidē, tomēr, kā ir iespējams
novērtēt, vai tas piemīt vai nē? Radošu uzņēmēju raksturo sekojošas īpašības:
✓ Uzņēmējs seko noteikumiem un vadlīnijām tikai tad, ja tām ir potenciāls uzņēmējdarbības
izaugsmei un klientu piesaistei.
✓ Vispirms uzņēmējs eksperimentē pats ar savām idejām. Otrais solis ir mācīties no gūtās
pieredzes. Trešais solis ir ieviest apgūtās mācības praksē.
✓ Uzņēmējs nebaidās zaudēt un vienmēr ir gatavs iesaistīties jaunās darbībās un sasniegt
jaunus apvāršņus.
✓ Uzņēmējs ir pārliecināts, ka radošas idejas tikai veicina uzņēmuma izaugsmi.
✓ Uzņēmējs ar radošo domāšanu iedvesmojas no jaunām idejām, kas ar uzņēmumu var būt
saistītas gan tiešā, gan netiešā veidā.
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✓ Uzņēmējs nebaidās izplest savu darbību ārpus esošās industrijas robežām un iesaistīties
jaunās nozarēs. Tas paver iespējas jaunu tirgus nišu radīšanai.
✓ Neviena prece vai pakalpojums nav izstrādāts līdz pašam galam. Vienmēr var atrast veidu,
kā tos uzlabot. Radošs uzņēmējs to apzinās un nekad neapstājas.
✓ Uzņēmējs ar radošo domāšanu ir gatavs apvienot pavisam pretējas idejas un konceptus, lai
radītu jaunas preces un pakalpojumus.
✓ Radošs uzņēmējs izstrādā jaunus produktus esošiem pakalpojumiem un jaunus
pakalpojumus esošiem produktiem.
✓ Radošām idejām ir lielāks potenciāls, ja tās tiek cienītas neatkarīgi no tā, kurš tās ir radījis
vai izdomājis.
✓ Uzņēmējs labprāt dalās ar savu ideju un sagaida ieteikumus tās uzlabošanai.
✓ Radošums rodas no nepārtrauktas mācīšanās un jaunu prasmju apgūšanas, neatkarīgi no tā
vai tās ir saistītas ar konkrētu darbības jomu vai nē.
Minētie indikatori parāda, ka radošums iet roku rokā ar uzņēmējdarbību. Uzņēmējus vairāk
interesē iespēja uzlabojumiem, nevis perfekcionisms.
Radošumam nepieciešama struktūra.
Kaut arī jaunu lietu uzsākšana prasa ievērojamu
elastību, radošām idejām tomēr ir nepieciešama
struktūra, lai tās veiksmīgi ieviestu praksē. Tajā
pašā laikā pārlieku stingra struktūra atņem visa
radošā procesa būtību. Pētnieki apgalvo, ka
radošas idejas vislabāk īstenot, pielietojot kādu
no divām pieejām – saplūstošo pieeju vai
atšķirīgo pieeju. Saplūstošā pieeja ir centrēta uz
vienota risinājuma rašanu, taču atšķirīgā pieeja
nozīmē radīt dažādus, savā starpā nesaistītus
risinājumus.
Foto: Chris Adamus , Unsplash

Radošā domāšana nav vienīgā prasme, kas nepieciešama veiksmīgai uzņēmējdarbībai.
Šajā materiālā apskatītā informācija var likt domāt, ka uzņēmējdarbība sakņojas prasmē radīt
jaunas idejas un uzņemtiem risku to īstenošanai. Tomēr tās nav vienīgās prasmes, kas
nepieciešamas veiksmīgam uzņēmējam. Radīt biznesa ideju ir viegli, bet to īstenot var būt
nopietns izaicinājums. Kas uzņēmēju padara veiksmīgu? Kādēļ daži cilvēki pamana
apkārtesošās iespējas, bet citi nē? Vai šiem cilvēkiem ir kādas iedzimtas atšķirības? Vai
viņiem ir atšķirīga pieeja darbību veikšanai?
Uz šiem jautājumiem nav konkrētas atbildes, tomēr pētnieki ir secinājuši, ka ir konkrētas
jomas, kurās uzņēmējam jāpiemīt īpašām spējām vai īpašībām:
✓ Personīgās īpašības. Personīgās īpašības, piemēram, optimisms, paškontrole,
tālredzība, neatlaidība, tolerance un izturība palīdz uzņēmējam izcelties pārējo vidū un
īstenot dažādus projektus un idejas.
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✓ Saskarsmes prasmes. Uzņēmējam ir nepieciešams komunicēt ar cilvēkiem dažādos
līmeņos, tāpēc ir nepieciešamas labas saskarsmes prasmes. Dinamiskā
uzņēmējdarbības vidē nav iespējams iztikt bez tādām iemaņām kā līderība, prasme
vadīt pārrunas, motivācija un personīgās saiknes veidošana.
✓ Kritiskā domāšana. Uzņēmējam ir jāprot būt savam lielākajam kritiķim un rūpīgi
jāizanalizē visi aspekti pirms kādas idejas īstenošanas. Kritiska analīze palīdz novērst
iespējamos trūkumus un pats uzņēmējs ir tas, kurš spēj to izdarīt vislabāk.
✓ Praktiskās iemaņas. Praktiskās iemaņas ir nepieciešamas ideju īstenošanai un
uzņēmuma vadīšanai. Uzņēmējam ir jāprot plānot un organizēt darbus un
sasniedzamos mērķus. Tikpat būtiska ir lēmumu pieņemšana un kritiska izvērtēšana.

Atvērtība un Elastība
Astoņpadsmitā gadsimta dzejnieks Roberts Bērnss rakstīja: “Pat vislabākie peļu un cilvēku
plāni noiet greizi”. Kad ikdienas darbi nerit pēc plāna, vai Jūs esi spējīgs tos pielāgot
jaunajiem apstākļiem? Vai Jūs ļauj ārējiem apstākļiem negatīvi ietekmēt tavus nodomus un
rīcību? Mācīties būt elastīgam un atvērtam pārmaiņām var pozitīvi ietekmēt Jūsu karjeru un
personīgo dzīvi. Šajā nodaļā mēs apskatīsim, kā mainīt plānus, kad tie nenorit tā, kā sākotnēji
iecerēts.
Kā kļūt elastīgākam darba vietā
Elastība ir kļuvusi par modernu un plaši lietotu terminu mūsdienu darba vidē. Šajā scenārijā
īpaši iederas metafora par koku, kam jābūt lokanam un elastīgam, lai spētu pārdzīvot spēcīgus
vējus un vētras. Koks ir vislabākais piemērs elastības būtībai. Elastība darba vietā nozīmē
spēju pielāgoties, nevis reaģēt uz izmaiņām ārējos apstākļos un cilvēkos. Turpmāk norādīti
soļi, kas palīdzēs attīstīt sevī elastību un atvērtību pārmaiņām darba vietā. (vairāk
informācijas pieejama apmācību kursā: www.enter-info.eu).

Uzņēmējdarbības modeļi
Pastāv četri dažādi veidi, kā attīstīt uzņēmējdarbību sava uzņēmuma ietvaros. Katram
no veidiem ir savas priekšrocības un trūkumi.
Uzņēmumu vadītāji koncentrējas uz izaugsmi; tirgus to pieprasa. Tomēr dabiska, peļņu
nesoša izaugsme nav tik viegli īstenojama. Ja uzņēmējdarbības rādītāji sāk ievērojami
pasliktināties, pētnieki norāda, ka tikai 5% no visiem uzņēmumiem ir spējīgi atjaunot
izaugsmi, kas pielīdzināma vismaz 1% no iekšzemes kopprodukta. Kā liecina aptaujas dati,
uzņēmumi, kuri koncentrējas uz jaunu biznesa modeļu izveidi, uzlabo savas darbības rādītājus
ātrāk nekā konkurenti.
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Četri modeļi
To, kā uzņēmumā noris iekšējās
uzņēmējdarbības attīstīšana, var
iedalīt divos līmeņos. Savienojot abus
līmeņus, veidojas četri dominējošie
modeļi – oportūnists, veicinātājs,
aizstāvis un radītājs. (vairāk
informācijas par četriem modeļiem
pieejama apmācību kursā:
www.enter-info.eu).

RĪKI RADOŠĀS DOMĀŠANAS ATTĪSTĪŠANAI
pieejami tiešsaistē kursā www.enter-info.eu.

GADĪJUMU IZPĒTE
pieejama tiešsaistē kursā www.enter-info.eu.

PAPILDU UZZIŅAS MATERIĀLI
✓ http://www.creativityatwork.com/2016/07/18/how-design-thinking-adds-value-toinnovation/
✓ https://www.fastcompany.com/3037092/9-ways-to-take-more-initiative-at-work
✓ https://www.entrepreneur.com/article/237570
✓ http://www.businessnewsdaily.com/5813-creativity-in-entrepreneurship.html
✓ https://www.entrepreneur.com/article/250312
✓ http://sgag.eu/

ATSAUCES
Šī materiāla izstrādē izmantoti šādi avoti:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

http://www.creativityatwork.com/design-thinking-strategy-for-innovation/
http://keyconet.eun.org/initiative-and-entrepreneurship
http://www.paggu.com/entrepreneurship/how-does-initiative-help-business/
http://www.hitc.com/en-gb/2006/05/05/the_best_employee_in/
https://www.cleverism.com/why-creativity-is-so-crucial-for-entrepreneurs/
http://www.careeraddict.com/be-flexible-and-open-to-change-in-the-workplace
http://sloanreview.mit.edu/article/the-four-models-of-corporate-entrepreneurship/
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2. MODULIS: KOMANDAS SADARBĪBA UN
KOMUNIKĀCIJA
(12 stundas)

Mācību moduļa mērķis ir nostiprināt
veiksmīgai komunikācijai un sadarbībai
nepieciešamās prasmes, palīdzot izprast un
attīstīt procesus, kas veidojas dažādās
savstarpējās saziņas, konfliktu vai sadarbības
situācijās.

Foto: rawpixel , Unsplash

MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI
ZINĀŠANAS
Apgūstot šo mācību moduli,
lietotājs spēs:
✓ atsaukt atmiņā
dažādus verbālās,
neverbālās un
paraverbālās
komunikācijas
aspektus
✓ atšķirt dažādus
komunikācijas veidus
✓ nosaukt konflikta
situāciju cēloņus un
izpausmes
✓ nosaukt rādītājus
veiksmīgai komandas
sadarbībai
✓ nosaukt stresa
situāciju indikatorus

PRASMES

Apgūstot šo mācību moduli,
lietotājs pratīs:
✓ pārskatīt komunikācijas
procesus ietekmējošos
faktorus
✓ identificēt
dažādus
komunikācijas veidus
saziņā ar citiem
✓ norādīt
konflikta
situāciju
risināšanas
veidus
✓ izvērtēt savu lomu un
darbības
veiksmīgai
komandas sadarbībai
✓ atpazīt stresa situāciju
indikatorus
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KOMPETENCES
Apgūstot šo mācību moduli,
lietotājs būs kompetents:
✓ pielāgot savu
izturēšanos atbilstoši
sociālajai videi un
komunikācijas
veidam
✓ pareizi interpretēt un
pienācīgi izturēties
pret saziņas laikā
saņemto informāciju
✓ analizēt
nepieciešamās
darbības konflikta
situāciju risināšanai
✓ plānot darbu,
izvērtējot visas
komandas kopīgos
mērķus un darbu
termiņus
✓ izvēlēties situācijai
piemērotākās stresa
vadības metodes

TEORĒTISKĀ DAĻA
Komunikācija - Ievads

Attēls: Komunikācija https://pixabay.com/de/gruppe-team-sprechblasen2537395/

Pēc
Eiropas
Komisijas
publicētās
informācijas, komunikācijas prasme ir
uzskatāma par vienu no svarīgākajām
kompetencēm. Tā sevī ietver “(…) spēju
mutiskā un rakstiskā (lasīšana, runāšana,
lasīšana un rakstīšana) formā izklāstīt un
interpretēt idejas, domas, sajūtas, faktus un
viedokļus, kā arī spēju sazināties kulturāli
un sociāli atbilstošā kontekstā.” 1

Ieguvumi efektīvas komunikāciju prasmju pārvaldīšanai ir spēja raitāk risināt dialogu un
pārrunas, kā arī pozitīvas attieksmes pret citiem veicināšana.
Komunikācija ir sarežģīts process. Cilvēki savā starpā sazinās ar izteiktiem vārdiem, balss
tembru un ķermeņa žestiem. Komunikācija var būt verbāla, neverbāla vai paraverbāla.
Piemēram, verbālās komunikācijas stilu raksturo demonstrēto emociju apjoms. Viens izrāda
emocijas, lai veidotu savstarpējās attiecības, taču cits izvēlas neizrādīt savas emocijas,
tādējādi cienot sarunu biedru un saglabājot sarunā harmoniju. Turpmākajās nodaļās tiks
izklāstīta komunikācijas teorija, apskatīti dažādi komunikācijas veidi (verbālā, neverbālā,
paraverbālā komunikācija), kā arī aprakstīti dažādi komunikācijas stili.
Komunikācijas modelis
Komunikācijas raksturošanai ir izveidoti daudzi un dažādi modeļi. Viens no vienkāršākajiem
un pa-zīstamākajiem komunikācijas modeļiem, kas tiek pielietots arī daudzās komunikācijas
teorijās ir Šanona un Vīvera (Shannon and Weaver) modelis.
Šis modelis apraksta komunikācijas posmus, sākot no informācijas sūtītāja līdz informācijas
saņē-mējam. Izmantojot šo modeli kompleksas saziņas analizēšanai, iespējams identificēt un
notvert radušos pārpratumus un pielāgot komunikāciju konkrētajai situācijai.
The model was initially developed to improve technical communication, but thanks to its
simplicity (which may also be a critical point) it was later applied to a broader context in the
field of communication. One field of its possible application is described in the case study.

1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:c110
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Avots: Shannon and Weaver Model of
Communication
Adaptēts no:
http://communicationtheory.org/wpcontent/uploads/2011/06/shannon_weaver_
model.jpg

“Sūtītājs” ir informācijas sākotnējais avots. Informācija ir “šifrēta” jeb pārveidota konkrētos
signā-los, piemēram, telefona zvanā, īsziņā, attēlā vai tml.
Ziņojums tiek pārraidīts no šifrētāja uz atšifrētāju caur “kanālu”. Svarīgi, lai sūtītājs ir
izvēlējies pie-mērotāko kanālu saņēmēja sasniegšanai. Ziņojuma pārraidīšanas laikā, tas var
tikt traucēts vai sabo-jāts ar t.s. “troksni”. Tas var būt gan dzirdams troksnis, piemēram, skaļa
satiksme telefona zvana fonā, gan arī citi faktori, kas ietekmē ziņojuma saņemšanu,
piemēram, saņēmēja nepareiza infor-mācijas interpretācija.
Ar “atšifrētāja” palīdzību, raidītā informācija tiek pārvērsta par ziņojumu, ko saņem saņēmējs.
“Galamērķis” ir sūtītā ziņojuma saņēmējs, kurš savukārt sniedz atbildes reakciju atpakaļ
sūtītājam. Abpusējā saziņa tiek iztraucēta, ja ziņojumu ietekmē troksnis. Pareizas informācijas
saņemšana lielā mērā ir atkarīga arī no saņēmēja interpretācijas un vēlmes saprast sūtīto
ziņojumu , tāpēc sūtī-tājam jāparūpējas, lai informācija tiktu pareizi saprasta, izmantojot
piemērotu kanālu, atbilstošu ķermeņa valodu, svarīgākā atkārtošanu u.tml. 2
Komunikācijas veidi
Komunikācija sevī neietver tikai mutisku informācijas apmaiņu, bet arī tādus aspektus kā
konkrētu vārdu uzsvēršanu (paraverbālā komunikācija) un ķermeņa valodu (neverbālā
komunikācija). Apgūt un attīstīt komunikācijas prasmes nozīmē saprast, kā dažādi cilvēki
rīkojas, sazinās savā starpā un uztver apkārtējo pasauli.
Verbālā komunikācija ir mutiskā saziņa. Tā katram cilvēkam var būt atšķirīga, jo balstās uz
personiskajām vērtībām, uzskatiem, ir atkarīga no apkārtējās kultūras u.tml.
Paraverbālā komunikācija sevī ietver tos aspektus, kas nav pieskaitāmi pie valodas sistēmas
un lietojuma, bet attiecas uz balsi, kādā tiek izteikta mutiskā informācija. Piemēram:
✓ Balss tembrs
✓ Skaļums
✓ Vārdu vai teikumu uzsvēršana
✓ Runas ātrums
✓ Runas melodiskums
Neverbālā komunikācija apskata dažādus runātāja ķermeņa valodas aspektus, piemēram,
kustības, stāja, žesti un sejas izteiksme. Neverbālā komunikācija visbiežāk ir neapzināta un
atšķiras starp dažādiem cilvēkiem un kultūrām. Piemēram, acu kontakta uzturēšana sarunas
laikā lielākajā daļā Eiropas valstu tiek uztverta kā cieņas izrādīšana, bet atsevišķās Āzijas
valstīs ir tieši pretēji, tāpēc tur cenšas izvairīties no acu kontakta ar sarunas biedru.
2

Traut-Mattausch, Frey, Dieter (year n.a.): Kommunikationsmodelle. https://www.unimuenster.de/imperia/md/content/psyifp/aeechterhoff/wintersemester201112/vorlesungkommperskonflikt/trautmattauschfrey_kommmodelle_handbkap2006.pdf
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Komunikācijas stili
Katram cilvēkam ir individuāla pieeja komunikācijai. Kā jau minēts iepriekš, tā ir atkarīga no
cilvēka dzimuma, kultūras, sociālā slāņa u.tml. Vairāk par tipiskiem komunikācijas stiliem
uzzināsiet tiešsaistes kursā (www.enter-info.eu).
Veiksmīgas komunikācijas veidošanai ir būtiska ne tikai konkrēta komunikācijas stila
izmantošana, bet arī prasme klusēt un prasme izrādīt uzmanību. Tā sauktā aktīvā klausīšanās
sevī ietver vairākas prasmes, lai pilnībā spētu uzklausīt otra sacīto.
Ieteikumi aktīvās klausīšanās prasmes attīstīšanai:
✓ Skaties uz runātāju un rūpīgi ieklausies sacītajā
✓ Pievērs uzmanību runātāja ķermeņa valodai
✓ Izmanto ķermeņa valodu un sejas mīmiku, lai parādītu, ka uzmanīgi klausies
✓ Nepārtrauc runātāju
✓ Uzdod jautājumus un pārliecinies, ka sacītais ir patiešām saprasts

Konflikti un konfliktu vadība

Attēls: Conflict and counselling. https://pixabay.com/de/beratungverkehrszeichen-541439/

Vairākās teorijās kā galvenie konfliktu cēloņi
tiek minētas atšķirīgas personu intereses, cīņa
par varu un resursiem, sabiedrības struktūra
un tās institūcijas, kā arī sociālā
nevienlīdzība. Katrs konflikts ir unikāls savā
būtībā un nesaskaņu intensitātes ziņā, tomēr
visiem konfliktiem ir raksturīgas dusmas un
neapmierinātība, bailes, kā arī pienācīgas
komunikācijas, stratēģijas, pārrunu trūkums
u.tml. 3

Konfliktu izprašana
Konflikts var būt gan kā iekšējs process vienā personā (interkonflikts), gan arī starp divām vai
vairā-kām konfliktējošām pusēm (intrakonflikts). Savstarpēji konfliktējošas puses var būt gan
atsevišķas personas, gan personu grupas. Konflikta situācijā nav būtisks savstarpēji
konfliktējošo personu skaits, bet gan atšķirīgie viedokļi, ko šīs cilvēku grupas pārstāv.
Situāciju var saasināt tādi faktori kā atšķirīgas pozīcijas, vērtību sistēmas u.tml. Dažādus
konfliktu veidus var aplūkot šī materiāla beigās atrodamajā glosārijā.
Konfliktu risināšana ir dinamisks process, kam nav vienotas pieejas. Sociālo (interpersonālo)
kon-fliktu risināšanai nepieciešama vēlme sadarboties, savstarpējās komunikācijas prasmes
un vēlams arī vienotas vērtības vai viedokļi. 4
Konfliktus veicinošie faktori
Svarīgākais konfliktus veicinošais faktors ir nepietiekama komunikācija. Komunikācijas
trūkums, atšķirīgi viedokļi un atšķirīgas savstarpējās sazināšanās pieejas var veicināt
nesaskaņu un konfliktu rašanos, kuru atrisināšanas pamatā ir tieši savstarpējā komunikācija.
3

IPRA/UNECSO 1994
Der Konflikt im Gespräch. Leitfaden für Konfliktsituationen und konfliktträchtige Gespräche, Best Institut
04/2016
4
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Komunikācijas laikā cilvēki savā starpā sazinās gan faktiskā, gan personiskā līmenī.
Faktiskajā līmenī tiek apspriests diskusijas te-mats, taču personiskajā līmenī tiek atspoguļotas
savstarpējās attiecības, kurām savstarpējās saziņas laikā ir īpaši būtiska nozīme.
Vēl viens nozīmīgs konfliktus veicinošs faktors ir atšķirīgas vērtību sistēmas. Tās atspoguļo
personu principus un pārliecības, tāpēc šāda tipa konfliktus abas puses var uztvert īpaši
emocionāli. Līdzīgi kā komunikācija, kas konfliktus var gan izraisīt, gan atrisināt, arī
atšķirīgas vērtības var veicināt savstar-pējo sapratni, ja vien abas puses ir atvērtas citādāku
viedokļu iepazīšanai un ieinteresētas rast ko-pīgu valodu.
Konfliktus veicināt var ne tikai savstarpējie faktori, bet arī ārējie faktori, piemēram,
informācijas trūkums vai nepieciešamība pieņemt svarīgu lēmumu.
Konflikta dimensijas
Kognitīvā dimensija: Uztveres izpausme.
Uztvere ir būtisks aspekts konfliktu apzināšanas
procesā. Konflikts rodas tad, kad kāda no pusēm
esošo situāciju uztver kā konfliktu. Situāciju var
saasināt pārmaiņas uzvedībā, izvairīšanās u.tml.
Vairāk tiešsaistes kursā.
Emocionālā dimensija: Jūtu izpausme. Strīdi ir
cieši saistīti ar tādām emocijām kā dusmas vai
skumjas. Vairāk tiešsaistes kursā.
Izturēšanās dimensija: Rīcības izpausme.
Konflikta izturēšanās dimensija atbild par to, kā
rīkojamies, lai izteiktu savas jūtas un situācijas
uztveri. Vairāk tiešsaistes kursā.
Attēls: Konflikta dimensijas

Konflikta atrisināšana
Kā jau tika minēts nodaļas sākumā, konflikta izprašana ir galvenais priekšnoteikums tā
atrisināšanai. Pirmkārt, tas nozīmē saprast abas konfliktējošās puses, viņu intereses, vēlmes
un vajadzības, kā arī attieksmi vienam pret otru un savstarpējās komunikācijas dinamiku.
Ir būtiski, lai konfliktējošās puses būtu ieinteresētas atrisināt nesaskaņas. Vislabākais
konflikta atri-sinājums ir tāds, pēc kura visas iesaistītās puses ir ieguvējas un apmierinātas ar
iznākumu, taču rea-litātē to izdodas panākt samērā reti. Jāņem vērā gan tie faktori un
viedokļi, kas veicina konflikta atrisināšanu, gan arī šķēršļi un traucējošie faktori. Kopīgi
identificējot problēmu, tā kļūst par vieno-tu problēmu starp visām iesaistītajām pusēm, kas
savukārt veicina konstruktīvu sadarbību tās atri-sināšanai.5

5

IPRA/UNECSO 1994
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Konflikta risināšanai un iesaistīto pušu
nostājas identificēšanai var izmantot Tomasa
un Kilmana izstrādāto modeli, kas norāda
strīdu risināšanas tendences un korelāciju
starp vēlmi dominēt vai sadarboties.
“Uzstājība” līkne raksturo vēlmi dominēt un
panākt savu, savukārt “sadarbība” līkne parāda
ieinteresētību citu nostājā un vajadzībās.
Vairāk
informācijas
tiešsaistes
kursā
www.enter-info.eu.

Attēls: Thomas-Kilman Conflict Mode Instrument (TKI)
Ideja gūta no: Der Konflikt im Gespräch. Leitfaden für
Konfliktsituationen und konfliktträchtige Gespräche, Best Institut
04/2016 (Internal source)

Komandas sadarbība
Komandas sadarbības definēšanai pastāv vairāki
koncepti un teorijas. Uzņēmuma darba organizēšanas kontekstā komandas sadarbībai ir iespējami
vairāki novirzieni, piemēram, kvalitātes uzlabošanas grupas, transversālās darba grupas,
pašorganizējošās vai virtuālās komandas. Darba
devēji savos uzņēmumos izvēlas dažāda līmeņa
autonomiju, ko nodrošināt darba komandām.
Attēls: Komandas sadarbība https://pixabay.com/de/teamworkteam-zahnrad-tafel-kreide-2499638/

Veiksmīgam komandas darbam ir nepieciešams
apzināt katra komandas dalībnieka individuālo
ko-munikācijas stilu, jo veidi, kā publiski paust
vai apstrīdēt kādu viedokli var būt dažādi.

Lai izveidotu veiksmīgu komandas sadarbību, ir būtiski nodrošināt tam nepieciešamos
kritērijus jau komandas veidošanas sākumā. Dalībniekiem pievilcīga mērķa uzstādīšana ir vēl
viens priekšnotei-kums veiksmīgam komandas darbam. Visiem jābūt rūpīgi informētiem par
veicamajiem pienāku-miem un jābūt nodrošinātiem visiem resursiem to izpildei. Ņemot vērā,
ka katrā komandā būs sa-vas grūtības un izaicinājumi, ir svarīgi komplektēt komandu ar
zinātkāriem, elastīgiem, rūpīgiem un emocionāli nobriedušiem cilvēkiem.
Tūlītēja nesaskaņu identificēšana un risināšana ir nepieciešama, lai neliela problēma vai
pārpratums nepāraugtu nopietnā konfliktā. Kopīgas intereses starp komandas dalībniekiem
var novērst konflik-tu rašanos, tāpēc tās komandas, kuru dalībniekus vieno personīgas un
draudzīgas attiecības, strādā produktīvāk.
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Attēls: Veiksmīga komandas darba raksturojums

Stresa vadība
Stresu var definēt kā cilvēka reakciju uz
dažādiem iekšējiem un ārējiem faktoriem, kas
veicina grū-tības un rada neērtības. Tā ir atbildes
reakcija uz iekšējiem un ārējiem stresa
izraisītājiem. Cilvēka ķermenis tos uztver kā
“draudus” un izstrādā atbilstošus hormonus, kas
izpaužas cilvēka uzvedībā un ietekmē personas
rīcību un emocijas.6

Attēls: Stresa vadība.. https://pixabay.com/de/katze-katerstubentiger-mieze-2360863/

Stress var izpausties dažādos veidos:
Fizioloģiskās izpausmes: paātrinās sirdsdarbība, paaugstinās asinsspiediens un rodas
pastiprināta svīšana. Ilgstošs stress veicina sirds saslimšanas, pavājina imunitāti un var novest
pie nopietnām slimībām.
Uzvedības izpausmes: aizkaitināmība, uzbudinājums, tieksme uz pārmērībām un neveselīgs
dzīvesveids.
Psiholoģiskās izpausmes: grūtības komunicēt un sastrādāties ar citiem cilvēkiem, uztveres
traucējumi, nespēja pieņemt lēmumus, trauksme un depresija.

6

https://psychologydictionary.org/stress/
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Cēloņi, kas veicina stresu ir atkarīgi no
cilvēka uztveres par stresu, tāpēc tie katram
cilvēkam ir at-šķirīgi. Stresa veicinātāji var
būt gan iekšēji (rodas cilvēkā), gan ārēji
(rodas no apkārtējās vides un citiem
cilvēkiem).
Stresu
veicinošo
faktoru
piemēri.7. Vairāk informācijas tiešsaistes
kursā www.enter-info.eu.
Attēls: Stresa cēloņi

DINAMISKIE RĪKI
Dinamiskie rīki ir pieejami tiešsaistē www.enter-info.eu.

GADĪJUMU IZPĒTE
Gadījumu izpēte pieejama tiešsaistē www.enter-info.eu.

ATSAUCES
✓ http://communicationtheory.org/wpcontent/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg [24.08.2017].
✓ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:c11090 [02.07.2017]
✓ Der Konflikt im Gespräch. Leitfaden für Konfliktsituationen und konfliktträchtige
Gespräche, Best Institut 04/2016 (Internal source).
✓ http://www.facet5global.com/facet5-solutions-case-studies/enabling-higherperforming-teams-ikea [24.08.2017].
✓ International Peace Research Association (IPRA) in collaboration with UNESCO
(1994): Handbook resource and teaching material in conflict resolution, education for
human rights, peace and democracy.
unesdoc.unesco.org/images/0010/001037/103774e.pdf [25.10.2016]
✓ http://www.oregoncampuscompact.org/uploads/1/3/0/4/13042698/confl_mgt_styles.pd
f [24.08.2017].
✓ https://psychologydictionary.org/stress/ [24.08.2017].
✓ Student Academic Services. Academic Skills Center. ASCCalifornia Polytechnic State
University: sas.calpoly.edu/asc/ssl/stressmanagement.html [24.08.2017].
✓ Traut-Mattausch, Frey, Dieter (year n.a.): Kommunikationsmodelle. https://www.unimuenster.de/imperia/md/content/psyifp/aeechterhoff/wintersemester201112/vorlesungkommperskonflikt/trautmattauschfrey_kommmodelle_handbkap2006.pdf
[24.08.2017].

7

Student Academic Services. Academic Skills Center (ASCCalifornia Polytechnic State University:
sas.calpoly.edu/asc/ssl/stressmanagement.html
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3. MODULIS – LĒMUMU PIEŅEMŠANA
(12 stundas)
Šī moduļa mērķis ir uzlabot skolēnu
uzņēmējdarbības prasmes šī brīža izglītības
kontekstā. Skolēni spēs uzstādīt reālistiskus
mērķus, ko viņi var sasniegt ar inovatīvu
biznesa un mārketinga stratēģiju palīdzību.
Tas tiks panākts, apmācot skolotājus vadīt
šādā veidā veidotas stundas.

Foto: Maarten van den Heuvel , Unsplash

LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE
✓ Saprast, kas ir
lēmumu pieņemšana
un kāpēc tā ir svarīga
✓ Aprakstīt individuālus
lēmumu pieņemšanas
stilus
✓ Raksturot lēmumu
pieņemšanas stilus
grupu darbos
✓ Aprakstīt 7 lēmumu
pieņemšanas soļus
✓ Aprakstīt mācīšanas
efektivitātes
novērtēšanas veidus

SKILLS
✓ Uzrakstīt vienkāršu
projektu, kas sastāv no
mērķu definīcijas, darbību
plāna un ar tām
saistītajiem izdevumiem,
ieskaitot personāla
drošību
✓ Izveidot mācību plānu
konkrētam mācību
priekšmetam, kurā tiktu
iekļauts prasmju treniņš
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COMPETENCES
✓ Sadarbībā ar citiem
skolotājiem izstrādāt
projekta darba ideju
✓ Pārvērst projekta
darba plānu mācību
plānā un izvēlēties
atbilstošas mācību
metodes
✓ Izstrādāt sistēmu
mācību efektivitātes
novērtēšanai

TEORĒTISKĀ DAĻA
Moto: “Lēmumu pieņemšana, neizvērtējot alternatīvās iespējas, ir kā izmisuša spēlmaņa
gājiens” P.F Drakers

Kas ir lēmumu pieņemšana?
Kas ir lēmumu pieņemšana? Pirmajā acu
uzmetienā šis šķiet ļoti vienkāršs jautājums,
bet atbilde nav tik vienkārša kā varētu šķist.
Vai man būtu jādomā par soļiem, kuri jāveic
pirms pieņemu lēmumu? Ja nu man ir
jāizlemj kā komandas biedram, sadarbojoties
ar citiem? Tātad, lēmumu pieņemšana man
jāuztver kā process, kurā apzināti jāizvēlas
no vairākām alternatīvām.
Lēmumu
pieņemšana
ir
viena
no
pamatprasmēm darba vidē un ir īpaši svarīga
tad, ja vēlies kļūt par spējīgu līderi. Mums
visiem pastāvīgi jāpieņem lēmumi. Lēmumu
pieņemšana ir svarīga mūsu personīgajā
dzīvē, tā ir arī pamatā izpilddirektoru un
uzņēmumu vadītāju darbam, kā arī cieši
saistīta ar problēmrisināšanu.
Visiem ir jāsaskaras ar lēmumu pieņemšanu - mēs nolemjam, balstoties uz pieejamo
informāciju, faktiem, apstākļiem un iepriekšēju pieredzi, kas stipri ietekmē lēmumu
pieņemšanu. Daži no lēmumiem ir ļoti vienkārši, piemēram, “Ko es ēdīšu pusdienās?”. Tomēr
dažu lēmumu pieņemšana ir daudz nopietnāka un šādu lēmumu sekas var mūsu dzīves
ietekmēt ilgtermiņā. Daži lēmumi ietekmē ne tikai mūsu, bet arī citu dzīves. Īpaši tad, ja vadi
uzņēmumu un darbiniekus. Tad tavs lēmumu pieņemšanas stils ietekmēs to cilvēku dzīves ar
kuriem kopā strādā katru dienu. Lēmumu pieņemšana “uz papīra” ir relatīvi vienkārša, dzīvē
tā ir daudz sarežģītāka.
Pārāk liela atbildība dažkārt aizkavē
iniciatīvas un radošuma attīstību. Ļoti
atbildīgs cilvēks neuzdrošinās pieņemt dažus
lēmumus.
Viens
no
svarīgākajiem
uzdevumiem vecākiem un skolotājiem,
audzinot bērnus, ir viņus sagatavot savu
lēmumu pieņemšanai. Mēs ticam, ka
informācijas
izzināšana
par
lēmumu
pieņemšanas teorijām, tev zināmā mērā
palīdzēs izvairīties no šī šķēršļa.
Kāpēc ir nepieciešams zināt par lēmumu pieņemšanas veidiem?
Ja mēs izprotam mūsu lēmumu pieņemšanas stilus, tad varam mēģināt tos mainīt, lai tie būtu
piemērotāki katrai situācijai. Lai mūsu lēmumu pieņemšana būtu pareiza, mums jānovērtē
situācija un konteksts, jānosaka visatbilstošākais lēmumu pieņemšanas veids un tas jāpielieto,
lai pieņemtu pareizo lēmumu. Tomēr visbiežāk mums jāpieņem fakts, ka mums trūkst
20

informācijas un, lielākoties, mēs nevaram gaidīt tik ilgi, lai to iegūtu. Šie veidi noderēs gan
mūsu personīgajā, gan profesionālajā dzīvē.
Nākamajā nodaļā mēs pārdomāsim lēmumu pieņemšanas stilus, veidus kurus izmantojam
lēmumu pieņemšanā un kā tie ietekmē mūsu rezultātus.

Individuālie lēmumu pieņemšanas stili
Lēmumu pieņemšanas stils var tikt uztverts kā
veids, kurā tas, kurš pieņem lēmumu, domā un
reaģē uz problēmu, uztver un saprot tās uzbūvi.
Lēmumu pieņemšanas stili ir dažādi, atkarībā no
situācijas un cilvēka. Veids, kādā cilvēks risina
problēmas, ļoti lielā mērā ietekmē viņa
personības tipu. Vai zini kāda veida persona esi?
Izmēģini personības testu:
//www.123test.com/personality-test/

Mēs varam identificēt dažādus īpašību pārus, kuri ļauj izveidot sešpadsmit dažādus personību
tipus. Šos pārus (izņēmot pēdējo) adaptēja psihologs Jungs un tie nozīmē:
•
•
•
•

Ekstraverts (E) x Introverts (I)
Sajūtas (S) x Intuīcija (In)
Domāšanas dominance (D) x Jūtu dominance (J)
Uztveršana (U) x Vērtēšana (V)

Tēmas ekspertu darbos 8, tiek piedāvāti četri galvenie lēmumu ieņemšanas stili- direktīvais,
analītiskais, konceptuālais un uzvedības stils. Tie izveidoti balstoties uz domāšanas stilu un
tolerances līmeni pret neskaidrībām. Vairāk informācijas jūs atradīsiet tiešsaistes kursā
www.enter-info.eu.

8 ROBBINS, S. P.; COULTER, M. Management. 1.ed. Prague: Grada, 2004. ISBN 80-247-0495-1, p. 163
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Grupu lēmumu pieņemšanas stili
Lai kļūtu veiksmīgi uzņēmējdarbībā,
nepieciešams pārzināt grupu lēmumu
pieņemšanas stilus. Katrs stils ietekmē
notikumus grupā unikālā veidā un ir
piemērots atšķirīgām situācijām. Zināšanas
par to, kad izmantot katru stilu, var sekmēt
biznesa veiksmes.

Lēmumu pieņemšanas stili atšķiras, balstoties uz to, cik daudz pakļautie var “iekļūt” lēmumu
pieņemšanā, un cik ļoti tajā ir iesaistījušies. Ja lēmuma pieņēmējs visu nolemj viens pats,
tādejādi uzņemoties visu atbildību, tas tiek saukts par autokrāto (vai autoritāro) lēmumu
pieņemšanas stilu. Kad lēmuma pieņēmējs izmanto demokrātisko lēmumu pieņemšanas stilu,
autoritāte tiek dalīta arī ar citiem cilvēkiem un viņi ir tie, kas pieņem galējo lēmumu.
Kolektīvajā (komandu) lēmumu pieņemšanas stilā, lēmumu pieņemšanas procesā piedalās
komandas biedri, bet galējo lēmumu pieņem komandas vadītājs. Ja pakļautie ir iesaistīti ne
tikai sagatavošanā, bet arī lēmuma pieņemšanas procesā, tas ir grupas lēmums, kurš balstīts
vienprātībā.
Par to, kā zināt, kuru lēmumu pieņemšanas stilu izmantot, uzzināsiet tiešsaistes kursā
www.enter-info.eu.

Racionāla lēmumu pieņemšana
Biznesa vidē lēmumi ir jāpieņem katru dienu. Ir divi pamatveidi problēmu risināšanai. Mēs
vai nu izlemjam racionāli, balstoties uz faktiem, vai emocionāli (balstoties uz intuīciju).Tas ir
kāds, kurš vairāk balstās uz savām sajūtām un instinktiem un izmanto tās kā virzītāju lēmumu
pieņemšanā vairāk kā faktus. Šis lēmumu pieņemšanas veids ir sevišķi noderīgs, ja mums
pietrūkst informācijas vai lēmumu pieņemšana ir ļoti sarežģīta. Otrais, pilnīgi pretējais, veids
ir racionālā lēmumu pieņemšana. Ja es lemju racionāli, man jāseko plānam, lai pieņemtu īsto
lēmumu. Pirmkārt, nepieciešams identificēt problēmu, tad atrast iespējamos risinājumus, kas,
visticamāk, to atrisinās, tos ieviest un novērtēt efektivitāti (t.i pārbaudīt lēmuma rezultātus).
Iespējamo variantu izveides metodes
Veidojot iespējamos variantus, ir jāmeklē dažādi veidi, kā atrisināt lēmuma problēmu. Ir
pieejamas daudzas metodes, kā piemēram, zinātniskās un radošās (analoģiju, apkopošanas
u.c.), normatīvi radošās metodes (vērtības radīšana vai vērtības analīze) Šajā darbā mēs
fokusēsimies uz intuitīvo un sistemātiski analītisko metodi, kurām nepieciešama radoša
pieeja.
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Intuitīvās lēmumu pieņemšanas metodes
Izmantojot intuitīvās lēmumu pieņemšanas metodes, mēs varam izveidot tik daudz ideju, cik
nepieciešams, nekritizējot un pieņemot, ka “viss ir iespējams”. Šīs ir grupu metodes, ar kurām
varam izveidot labāko darba vidi, tajā tiek atbalstīts absurdais un iztēle, komandas biedri
savstarpēji bagātinās idejām. Kritiskais novērtējums tiek pielietots tikai pēc tam, kad
dalībnieku intuīcija ir apsīkusi un visas idejas ir pierakstītas. Kā piemēram, šāda ir labi
zināmā “prāta vētras” metode, Gordona metode, kontrolētās diskusijas metode, Delfika
metode u. tml. Vairāk informācijas par šīm metodēm var tikt atrasts ieteicamajā literatūrā.
Sistemātiski analītiskā metode
Pielietojot šo metodi, mēs izmantojam strukturizētu paņēmienu, matemātiskās un statistiskās
metodes, kā arī iespēju teoriju un radošo procesu. Kā piemēram, var tikt izmantoti analogi,
matemātiski loģiskie modeļi vai alternatīvo meklējumu metodes.

7 soļi lēmumu pieņemšanas procesā
Dažādi mācību materiāli un avoti piedāvā vairākus variantus lēmumu pieņemšanas procesa
attainošanai. Visbiežāk eksperti tā attainošanai izmanto 7 soļus, kas attēloti diagrammā
zemāk.
Problēmas
definēšana

Rezultātu
novērtējums

Informācijas atlase

Lēmuma izpilde

Izveidot alternatīvus
problēmas
risinājumus

Alternatīvu izvēle

Izvērtēšana

Papildu informāciju par šiem septiņiem soļiem jūs atradīsiet tiešsaistes kursā www.enterinfo.eu.
Lēmumu pieņemšanas problēmas
Pieņemot lēmumus, esi zinošs par iespējamajām problēmām ar kurām vari saskarties:
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✓ Informācijas trūkums vai pārbagātība. Nepieciešamās informācijas ieguve ir ļoti
svarīga, ja vēlamies lēmumu pieņemšanu veikt pareizi. Bet, ja ir pārāk daudz
nevajadzīgas infomācijas, tā mūs pārņems, un mēs nevarēsim izmantot savu intuīciju.
Esi uzmanīgs un neizmanto tikai vienu informācijas avotu, jo tas var novest pie faktu
sagrozīšanas.
✓ Nepareiza problēmas noteikšana. Dažkārt, problēma var tikt identificēta pavisam
vienkārši, bet daudzos gadījumos ir ļoti grūti saprast, kas tieši ir nepieciešams. Šajā
situācijā ir nepieciešams izrunāties ar cilvēkiem, kuriem ir bijusi saskare ar konkrēto
problēmu un kuri par to zina visvairāk. Tas nākotnē ļaus ietaupīt daudz naudas un
laika.
✓ Pārāk liela pārliecība par rezultātu. Esam pārāk pašpārliecināti. Pat ja seko
septiņiem lēmumu pieņemšanas soļiem, kas tika aprakstīti iepriekš, var gadīties, ka
rezultāts nav gluži tāds kā gaidīji. Līdz ar to- ir svarīgi atrast pieņemamu un
sasniedzamu rezultātu. Pārāk liela ticība neiespējamam rezultātam var novest pie
pretēja iznākuma.
✓ Lēmuma pieņemšanas atlikšana. Mēs izvairāmies no lēmuma pieņemšanas un
atliekam to uz neproporcionāli ilgu laiku. Neatliec lēmumu pieņemšanu mūžīgi.
✓ Ne visi lēmumi ir svarīgi.
✓ Tici savai intuīcijai. Nenovērtē par zemu savu “sesto maņu”

Lēmumu pieņemšana ir iemaņa, kas visiem
nepieciešama veiksmīgai dzīvei, protams, arī
uzņēmējiem. Ja seko loģiskai lēmumu
pieņemšanas procedūrai, kas tika aprakstīta
iepriekš, ņemot vērā arī iespējamās
problēmas, tev vajadzētu spēt pieņemt
pareizo lēmumu.

Kādu lomu lēmumu pieņemšanā spēlē laiks? 9
Ja sper pareizo soli nepareizā laikā, neesi pārsteigts par to, ka salauz kāju. (Samuels
Horneks, https://samuel-hornek.cz/).
Kad rodas problēma vai nepieciešams pieņemt lēmumu, viens no svarīgākajiem jautājumiem,
kuru uzdot ir: “Kad šim lēmumam ir jābūt izpildītam?”. Ilgums, kurā jāpieņem lēmums, var
ļoti atšķirties- dažas sekundes/minūtes (dzīvības briesmu gadījumā), gadi (veidojot stratēģisko
plānošanu). Neesi slinks, izlem “īstajā brīdī”, kad tev ir gana daudz informācijas, nevis tad,
kad tā ir visa (jo tā īsti nebūs nekad).
Zelta likums10-10-1010
10-10-10 likums, kuru rakstniece Suzija Velča 11 apraksta tāda paša nosaukuma bestsellerī,
padara gandrīz jebkura lēmuma pieņemšanu ļoti vienkāršu. Uzdod sev 3 jautājumus:
9

more Russo, J., and Schoemaker, P. (1990, October). Decision Traps - The Ten Barriers to Brilliant Decision-Making and How to
Overcome Them.
10 More at: https://www.euro.cz/light/spravne-rozhodnuti-1398854#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylink
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✓ Kā šis lēmums mani iespaidos 10 minūšu laikā?
✓ Kā šis lēmums mani iespaidos 10 mēnešu laikā?
✓ Kā šis lēmums mani iespaidos 10 gadu laikā?
Laika atsķirība nodrošina tūlītēju rezultātu. Tas dod labāku perspektīvu. Daži lēmumi var būt
nenozīmīgi gadu laikā, daži pat pavisam tuvā nākotnē.
Tiešsaistes kursā www.enter-info.jūs atradīsiet spēles, kas palīdz attīstīt spēju pieņemt
pārdomātus lēmumus un attīsta intuīciju. Jūs varat tās izmantot, lai attīstītu savu skolēnu
lēmumu pieņemšanas prasmes.

DINAMISKIE RĪKI
Dinamiskie rīki ir pieejami tiešsaistē www.enter-info.eu.

GADĪJUMU IZPĒTE
Gadījumu izpēte pieejama tiešsaistē www.enter-info.eu.

MATERIĀLI UZZIŅAI UN ATSAUCES
✓ ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti pro manažery. Management Press. 2009 (2.
vydání). EAN 9788072612017. ISBN 978-80-7264-201-7.
✓ HALÍK, Jiří. Vedení a řízení lidských zdrojů. Grada Publishing a.s. 2008. ISBN: 97880-247-2475-1.
✓ ZEMÁNKOVÁ, Helena. Volba-příručka pro učitele. 1. vyd. Most: Hněvín, 2000. 254
s. : il. ISBN 80-902651-3-8.
✓ RUSSO, J., AND SCHOEMAKER, P. (1990, October). Decision Traps - The Ten
Barriers to Brilliant Decision-Making and How to Overcome Them.
✓ RUSSO, J., and SCHOEMAKER, P. (1990, October). Decision Traps - The Ten
Barriers to Brilliant Decision-Making and How to Overcome Them.
✓ MATZLER, K., BALLOM, F. and MOORADLAN, T. (2007, Fall). Intuitive
Decision-making. MIT Sloan Management Review. Retrieved April 6, 2010, from
http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/files/pdfs/49108SxW.pdf
✓ KRULAK, C. (1999, May). Cultivating Intuitive Decision making. Marine Corps
Gazette. Retrieved April 6, 2010, from http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usmc/
cultivating_intuitive_d-m.htm
Avoti tiešsaistē
✓ Samuel Hornek, ttps://samuel-hornek.cz/
✓ http://cmg.prostejov.cz/akademie/metodicke-materialy/dokumenty/rozhodovani-nahled.pdf

11

http://www.suzywelch101010.com/
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4. MODULIS – PROJEKTU VADĪBA
(18 stundas)
Moduļa mērķis ir sagatavot apmācāmos kļūt
par proaktīviem Industrijas 4.0 dalībniekiem,
sniedzot praktisku ieskatu projektu vadībā,
iesakot noderīgus rīkus, metodes un pieejas,
ko iespējams pielietot ikdienā.

Foto: rawpixel , Unsplash

LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE
✓ Pamatprincipi
uzņēmējdarbības
dizaina domāšanā
✓ Pamata zināšanas par
galvenajām pieejām
projektu vadībā
✓ Pamata zināšanas par
laika menedžmentu
un projektu
menedžmentu
✓ Pamata zināšanas par
projektu vadības
rīkiem
✓ Pamata zināšanas par
prezentāciju rīkiem
✓ Pamata zināšanas par
pašmenedžmentu
(apzinātība,
individuāls SVID
utml.);

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

SKILLS
Atpazīt svarīgākās prasmes,
kas ir pieprasītas darba
tirgū 21. gadsimtā
Saistīt projektu vadību ar
reālajiem izaicinājumiem
darba tirgū
Spēt uzskaitīt galvenos
elementus izvēlētajā
projektu vadības metodē
(scrum)
Raksturot galvenos laika
menedžmenta soļus
(prioritāšu izvirzīšana,
uzmanība, optimizēšana
Identificēt labās prakses
piemērus projektu vadības
rīku izmantošanā
Atpazīt svarīgākos
pašmenedžmenta aspektus
(piem. apzinātība, darba un
privātās dzīves balanss
utml.)
Spēt saistīt
pašmenedžmentu ar SVID
analīzi;
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COMPETENCES
✓ Izvēlēties starp divām
galvenajām projektu
vadības pieejām saistībā
ar specifiskiem
uzdevumiem
✓ Saistīt projektu vadības
rīkus ar to praktisko
pielietojumu
✓ Sagatavot personīgās
SVID analīzes paraugu
✓ Palīdzēt skolēniem
identificēt svarīgākos
sevis analīzes aspektus
un izveidot personīgo
SVID.

Galvenās prasmes jaunajā industriālajā revolūcijā
Jauna industriāla revolūcija, jaunas tirgus prasības
Mēs dzīvojam ceturtās industriālās revolūcijas ērā, ko raksturo pastiprināta digitalizācija.
Digitālo ekonomiku, dēvētu arī par “industriju 4.0”, raksturo liels jauno tehnoloģiju klāsts.
Pēc Klaus Schwab, Pasaules Ekonomikas Foruma dibinātāja vārdiem, šobrīd ir laiks, kad
“saplūst fiziskā, digitālā un bioloģiskā pasaule, ietekmējot visas disciplīnas, saimniecības un
industrijas un pat izaicinot priekšstatus par to, ko nozīmē būt cilvēkam”. Lai spētu pielāgoties
izmaiņām šādā vidē, gan indivīdiem, gan uzņēmumiem ir nepārtraukti jāturpina mācīties.
Biznesmeņiem un uzņēmējiem nav jāpiemīt “superspējām”, lai gūtu panākumus jaunajā ērā,
bet jābūt efektīviem laika un projektu vadībā, kā arī pašmenedžmentā vairāk, nekā jebkad
agrāk.
Top 10 prasmes
2020. gadā
1. Kompleksa problēmu risināšana
2. Kritiskā domāšana
3. Kreativitāte
4. Cilvēku vadīšana
5. Sadarbība ar citiem
6. Emocionālā inteliģence
7. Spriedumi un lēmumu pieņemšana
8. Pakalpojumu Orientācija
9. Sarunu vešanas prasmes
10. Kognitīvā Elastība
2015. gadā
1. Kompleksa problēmu risināšana
2. Sadarbība ar citiem
3. Cilvēku vadīšana
4. Kritiskā domāšana
5. Sarunu vešanas prasmes
6. Kvalitātes kontrole
7. Servisa orientācija
8. Spriedumi un lēmumu veikšana
9. Aktīvā klausīšanās
10. Kreativitāte

Aplūkosim, kādām prasmēm un kompetencēm ir
jāpiemīt nākotnes uzņēmējiem. Tā kā darba
dzīves ritms kļūst arvien ātrāks, kompānijas un
uzņēmumi arvien vairāk tiecas domāt projektu
veidā – projektu komandas koncentrējas uz
mazākiem un sarežģītākiem mērķiem, tādējādi
ļaujot pielāgoties pārmaiņām ātrāk un elastīgāk,
kā arī iesaistot starpdisciplināru pieeju. Balstoties
uz Future of Jobs ziņojumu, kas publicēts
Pasaules Ekonomikas Forumā 2016.gadā, nākošo
gadu laikā ir paredzamas liela mēroga izmaiņas
darba tirgū. Tas attiecīgi paredz izmaiņas darba
tirgū nepieciešamo pamata prasmju kopumā.
Tiek paredzēts, ka dažu nākamo gadu laikā
kritiskā domāšana un kreativitāte kļūs svarīgākas
nekā iepriekš un emocionālā inteliģence un
kognitīvā elastība kļūs par vienām no top 10
prasmēm. Lielākā daļa no šīm prasmēm ir
pamata kompetences arī efektīvai projektu
vadībai!

Arī SME ekspertu viedoklis saskan ar prognozi - pēc Portugāļu Atbalsta Institūta Maziem,
Vidēja lieluma Uzņēmumiem un Inovācijām (IAPMEI) prezidenta domām, darba tirgus
prasība pēc prasmēm, kas balstās uz personīgām un attiecību īpašībām, pieaug. Lielākā daļa
no tām ir būtiskas uzņēmējdarbības prasmes, piemēram, spēja uzņemties risku, vest sarunas,
efektīvi komunicēt, noteikt prioritātes, pielāgoties jaunam kontekstam un realitātei, uzturēt
kritisku un pozitīvu attieksmi un efektīvi dibināt attiecības ar citiem.
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Gan uzņēmējiem, gan darbiniekiem ir jāturas līdzi mainīgajai pasaulei. Nākotnes uzņēmējiem
un darba tirgus dalībniekiem ir svarīgi saprast, ka šīs kompetences ir atslēgas elements
veiksmīgai uzņēmējdarbībai un biznesam industrijā 4.0. Warm up - Roots of Project

Management (PM)
Iesildīšanās – projektu vadības (PV) pamati
Iesāksim projektu vadības tēmu, citējot Cisco System inženierijas projektu vadītāju Prashanth
Kubsad: “uzņēmējdarbība nodrošina īpašuma tiesību sajūtu, kamēr Projektu Vadība ir tās
dzinulis”.
Piekrītot Kubsad k-gam jāatzīst, ka projektu vadība ietver zināšanas, prasmes un
kompetences, kas dzīvē ir nepieciešamas ikvienam - vai tas būtu Jūsu dzīvokļa remonts,
kompānijas pasākuma rīkošana, vai jauna produkta radīšana, kādam ir jāuzņemas atbildība un
jāapkopo, jākoordinē, jāvirza uz priekšu, jānovēro un jāizvērtē process. Labākajā gadījumā
darba vidē tiek nozīmēts profesionāls projektu vadītājs, kas izpilda šos uzdevumus, bet jauna
uzņēmuma gadījumā tas notiek reti; kādam vienkārši ir jāuzņemas vadība pār projektu un
jāmācās, kā to darīt darba gaitā.
Mūsdienu informācijas sabiedrībā mēs tehniski esam spējīgi nodarboties ar vairākām lietām
vienlaicīgi. Tajā pašā laikā, runājot praktiski, ir nepieciešamas prasmes, lai to darītu pareizi.
Projektu vadībai ir nepieciešams klāsts ar pamata prasmēm. Kā jau tika demonstrēts iepriekš,
top 10 biežāk pieprasīto prasmju saraksts mainās, tāpat arī mainās nepieciešamo prasmju
kopums veiksmīgam projektu vadītājam. No klasiskās projektu vadības metodoloģijas pasaule
virzās uz jaunām, daudz elastīgākākām pieejām. Vairāk informācijas par to, kas tiek saprasts
ar terminu ‘projektu vadība’ atradīsiet tiešsaistes kursā www.enter-info.eu.

Galvenās pieejas projektu vadībā
Iespējams izšķirt divas galvenās projektu vadības pieejas. Abas ir labas, abas strādā labi, bet
tās ir piemērotas nedaudz atšķirīgām biznesa situācijām.
✓ Ūdenskrituma (Waterfall) PV – klasiskais veids
✓ Elastīgā (Agile) PV – jaunā PV paaudze
Ūdenskrituma PV virzās pa lineāru laika joslu no viena soļa pie nākamā. Soļi ir labi definēti
un apstiprināti (starp veidotājiem un klientu) jau paša projekta sākumā, tad attīstība turpinās
soli pa solim, un tikai pēc iepriekšējā posma noslēgšanas komanda var sākt strādāt pie
nākamā posma. Galvenie soļi parasti iekļauj:
1. Sanāksme un dokumentācijas prasības
2. Projekta dizains
3. Izstrāde
4. Testēšana
5. Testēšana ar lietotājiem (User acceptance testing - UAT)
6. Labojumi
7. Galaprodukta piegādāšana
Aplūkojiet metodi piemērā ar jaunu uzņēmēju, kas veido mājaslapas un zīmolus kompānijām.
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Šī modeļa priekšrocība ir tas, ka progresu ir vieglāk izmērīt, jo pilnais darba apjoms ir zināms
jau sākumā. Tajā pašā laikā klienta klātbūtne nav obligāti nepieciešama pēc prasību
izvirzīšanas fāzes, kas visu padara vieglāku un ātrāku, tomēr tajā pašā laikā palielinot risku
klientam būt neapmierinātam ar gala rezultātu. Pat ja sākotnējā etapā visas detaļas un mērķi ir
definēti, un klients tos ir apstiprinājis, klients ne vienmēr var vizualizēt/paredzēt produktu
tikai no sākotnējām specifikāciju prasībām. Nonākot līdz pēdējam projekta etapam, izmaiņu
veikšana ir ne tikai sarežģīta, bet arī dārga.

Tagad aplūkojiet citādāku pieeju projektu vadībai - elastīgo pieeju. 2001. gadā 17 projektu
vadības metožu līderi satikās Snowbird Slēpošanas kūrortā, Jūtā. Sastopoties ar jauno biznesa
realitāti (ceturto industriālo revolūciju, digitālo sabiedrību, globalizāciju), un projektu vadības
vajadzībām, viņi izstrādāja pamatus jaunai “elastīgajai” projektu vadības metodoloģijai. Viņi
lika pamatus tās principiem Agile Manifestā - četru vērtību deklarācijā, kas ir šādas:
✓ Saskarsme un komunikācija ar indivīdiem ir daudz svarīgāka par standarta procedūrām
un rīkiem;
✓ Koncentrēšanās uz funkcionāla produkta izveidošanu, nevis rūpīgas dokumentācijas
nodrošināšanu;
✓ Sadarbība ar klientiem un pircēju pārspēko līguma vienošanos;
✓ Gatavība izmaiņām tā vietā, lai ierobežotu darba apjomu un tikai vadītos pēc plāna.
Elastīgā pieeja ir dabiskāka, atvērtāka un elastīgāka PV pieeja. Elastīgā vadība attiecas uz
pakāpenisku, ļoti elastīgu un interaktīvu plānošanas veidu un produktu izstrādi. Tās
ieviešanai nepieciešami darbinieki no attiecīgā uzņēmuma, kas spētu šo metodi ieviest,
atvērtība pastāvīgam klientu ieguldījumam un vadības atvērtība nehierarhiskām vadības
formām.
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Kāpēc nepieciešama elastīgā pieeja, kāda ir tās pievienotā vērtība?
Padomājiet par to: 20.gadsimtā cilvēku darbs sastāvēja vairāk no izpildes un īstenošanas nekā
inovācijām. Lai sasniegtu savus mērķus, cilvēki lietoja iepriekš noteiktus rīcības paraugus jau
iepriekš definētās lomās. Mazāk sarežģītā vidē viņi zināja, ko un kā sasniegt. Nākotnes
rezultāti bija vieglāk aprēķināmi un pārmaiņas noritēja lēni.
Pat šodien vienkāršāku projektu
vadība
un
izstrādāšana
paredzamākos apstākļos var notikt
pēc šī lineārā plānojuma un
balstīties uz iepriekšēju projekta
plānošanu - aptvert lielāku
periodu, kur fāzes, pamatelementi
un nozīmīgi starpposmu mērķi tiek
definēti jau sākumā, bet testēšana
un izvērtēšana notiek pēdējā
projekta fāzē.
Vairāk informācijas par klasisko lineēaro pieeju un ‘agile’ principiem, kā arī galvenajām
atšķirībām atradīsiet tiešsaistes kursā www.enter-info.eu.
SCRUM
SCRUM ir viena no šodienas vadošajām elastīgajām projektu vadības metodoloģijām. Tā ir
sistēma kompleksu darbu veikšanai. Šī iemesla dēļ to saista galvenokārt ar jaunu produktu
izveides projektiem un SCRUM profesionāļi (SCRUM Meistari) ir ļoti pieprasīti personāla
atlases kompānijās. Neskatoties uz to, šo metodi var izmantot arī daudz plašākā kontekstā.
Vairāk informācijas par SCRUM metodes principiem atradīsiet tiešsaistes kursā www.enterinfo.eu.

Prezentācijas svarīgākie punkti
Prezentāciju psiholoģija
Prezentācijas ir neatņemama sastāvdaļa ne tikai mācīšanas, bet arī biznesa praksē. Projektu
vadība, kas ir biznesa vadības un uzņēmējdarbības dzīves pīlārs, balstās uz sadarbību,
efektīvu koordināciju un saziņu starp vairākiem dalībniekiem. Prezentācijas ir viens no
veidiem, kā to īstenot, veicinot:
✓ Savstarpēju sapratni,
✓ Informācijas apmaiņu,
✓ Ideju ģenerēšanu.
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Prezentācijām ir viena neaizstājama prasība:
uzmanība. Ir pašsaprotami kaut ko prezentēt
tikai tad, ja ir auditorija. Lai nodrošinātu, ka
auditorija saņem labāko vēstījumu un notur
uzmanību, prezentācijai ir jābūt labai.

Prezentācijas struktūra
Vispārīgi runājot, prezentācijām jābūt ļoti tiešām un loģiskām. Veidojiet to pēc iespējas
vienkāršu un koncentrējaties uz lietām, ko vajag paskaidrot un apspriest. Atkarībā no
gadījuma un tēmas var derēt dažādas prezentāciju struktūras, tomēr tām visām ir jāiekļauj
pamatelementi. Saskaņā ar Leichester Universitāti, tie ir sekojošie 12:
✓ Laipns un informatīvs ievads;
✓ Konsekvents galveno punktu izklāsts loģiskā secībā;
✓ Skaidrs un mērķtiecīgs nobeigums.
Jūs atradīsiet vairāk informācijas par prezentācijas struktūru un tās svcarīgākajiem punktiem
tiešsaistes kursā www.enter-info.eu.
Prezentāciju rīki
Dažiem cilvēkiem piemīt dabisks talants piesaistīt un iesaistīt citus cilvēkus dabiski ar savu
harizmu. Bet ne katram piemīt šāda veida talants, un šajā gadījumā ir vērtīgi smelties
zināšanas no citiem labās parakses piemēriem, padomiem un prezentāciju rīkiem. Ikkatrs var
attīstīt savas prezentācijas prasmes, pat tad, ja jums jau ir pieredze šajā jomā. Tiešsaistes
kursā www.enter-info.eu jūs atradīsiet dažādus prezentāciju rīkus un tehnikus, kuru mērķis ir
palīdzēt jums kļūt arvien veiksmīgākam:
✓ Plānošanā;
✓ Prezentācijas struktūras izveidē;
✓ Prezentācijas psiholoģijas izpratnē;
✓ Darbā ar tehniskajiem rīkiem.
Pašmenedžments
Projektu vadība ir uzdevums, kas prasa prioritāšu noteikšanu un koncentrēšanos, radošu un
efektīvu problēmu risināšanu, kā arī spēju tikt galā ar stresu, kas saistīts ar ikdienas darbiem.
Sevis pazīšana, savu stipro pušu un trūkumu apzināšanās ir būtiskas spējas, kas ļauj pieņemt
labākus lēmumus no sarežģītāka skatu punkta un zināt savas robežas.

12

You will find more details, hints, and tips about this here;http://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/presentations/structuring-presentation
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Uzņēmēji uzņemas pārāk daudz atbildības uz
saviem pleciem - viņu lēmumi tiešā veidā
ietekmē viņu uzņēmumu un līdz ar to viņu dzīvi.
Uzņēmējam neeksistē tāda “drošības zona” kā tas
ir darbinieku gadījumā - ja uzņēmums bankrotē,
darbinieks zaudē darbu, bet var doties meklēt
citu, tikmēr uzņēmējs zaudē vairāk, ja ar
uzņēmumu kaut kas noiet greizi – viņam ir
jāatlaiž darbinieki, jāmaksā atlaišanas pabalsts,
iespējams, jārisina ieķīlāšanas jautājumi, jādomā
kā nostāties atpakaļ uz kājām – jauna biznesa
sākšana vai atgriešanās pie darbinieka statusa,
u.c. Šis piemērs ilustrē, ka uzņēmējs ir uzņēmējs
24 stundas, ne tikai darba laikā. Tāpēc uzņēmēja
darba un privātās dzīves līdzsvars ir jutīgs temats,
kam vajadzētu pievērst nedaudz vairāk
uzmanības.

Kas ir darba un privātās dzīves līdzsvars? Tas nozīmē veselīgu dienas ritmu, ilgtspējīgu
enerģijas, laika un uzmanības sadali starp darba un personīgo dzīvi. Gadījumā, ja pārdalīšana
nav līdzsvarā, indivīdam ilgtermiņā ir liela iespēja saskarties ar izdegšanu (pārmērīga darba
apjoma dēļ) vai apātiju un demotivāciju (pārāk maz darba vai nepietiekama profesionālā
motivācija un izaicinājums). Mūsu tiešsaistes kursā www.enter-info.eu uzzināsiet vairāk par
šo svarīgo tematu.
Apzinātība
Lai saglabātu līdzsvaru starp vairākām dzīves sfērām, ir jāspēj pamanīt, kas ar mums notiek.
Apzinātība ir ļoti lietderīga prasme, ko attīstīt un kas mums var palīdzēt šajā procesā. Kas ir
apzinātība? Mēs varētu to pasniegt šādi: pretējais neprātībai.
Apzinātība ir veids, kā dzīvot, skatīties uz
lietām, just un domāt citādā veidā. Šādā
izpratnē tā palīdz mums būt labākai sevis
versijai; tas nav sinonīms ar vienmēr būšanu
priecīgam, laimīgam un panākumiem
bagātam.
Neviens
nav
supermens,
brīnumsieviete, pat ne svētais, tāpēc ir
normāli piedzīvot grūtības, just nepatīkamas
jūtas un piedzīvot sliktos periodus.
Apzinātība nepiedāvā nekādu maģisku
spēku, kas padarīs debesis vienmēr zilas un
jūras vienmēr mierīgas. Tad ko tā īsti dara?
Tā dod spēku vadīt kuģi, uzturēt to stipru un
drošu, lai to var vadīt gan labos, gan sliktos
laikapstākļos. Tas palīdz uzlabot prasmes un
domāšanas veidu, lai:
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✓ Izprastu, kas īstenībā notiek Jūsos (un Jums apkārt);
✓ Iegūtu plašāku perspektīvu;
✓ Pieņemtu labākus lēmumus.
Ne vienmēr vieglais ceļš ir tas labākais, tikai tad, ja tas ir JŪSU ceļš; citādi tas nevedīs pie
laimes. Laime apzinātības izpratnē ir mierīgs prāts un iekšējs miers. Gan vētrā, lietū vai
negaisā, tāpat kā saules gaismā. Tas ir kompass, kas palīdzēs vadīt savu kuģi, izmantojot savu
pieredzi. Mūsu tiešsaistes kursā www.enter-info.eu jūs uzzināsiet vairāk par apzinātību, kā arī
atradīsiet tīmekļa vietnes ar dažādiem labiem vingrinājumiem un aplikācijas, ko bez maksas
var lietot Android un iOS ierīcēs.

Laika menedžments
Ir visai klišejiski teikt, ka laiks ir nauda. Tomēr savā ziņā tā ir taisnība. Bez tam, laiks ir viens
no vislielākajām vērtībām, kas mums pieder, ar ko mēs nevaram manipulēt, ko mēs nevaram
to atgūt vai pavairot. Vienīgā lieta, ko mēs varam iemācīties un kas mums ir jādara, ir ļoti labi
tas jāpārvalda. Ja nevēlaties lasīt garas esejas par šo tēmu, ir iespējams noskatīties 2011.gada,
Andrew Niccol režisēto zinātniskās fantastiskas filmu ar nosaukumu “Laikā”, kas nostāda
laiku un tā vērtību interesantā, futūristiskā perspektīvā.

Par laika menedžmentu ir pieejams plašs
literatūras klāsts, ko iespējams atrast tīmeklī.
Šī mācību moduļa mērķis nav apskatīt visu
teoriju, bet noskaņot Jūsu domas, lai Jūs
saprastu, kā laika menedžments strādā Jūsu
labā un iedvesmot Jūs uz laika menedžmenta
praktisku pielietošanu.

Daži padomi.
Sagatavojiet ikdienas un iknedēļas darāmo darbu sarakstu, lietas kārtojiet pēc 2 faktoriem:
svarīguma un steidzamības. Lietojiet krāsas, lai vizuāli attēlotu lietu prioritāti: piemēram,
Sarkans - steidzams un svarīgs, Zaļš -svarīgs, bet nav steidzams, Oranžs - steidzams, bet ne
tik svarīgs un Zils - nav īpaši svarīgs un ne īpaši steidzams.
Veltiet iepriekš noteiktu laiku no savas dienas (ilgumu vai konkrētu laika posmu, kas Jums
labāk der) pašiem svarīgākajiem darbiem, ko esat atzīmējis attiecīgajā dienā savā prioritāšu
sarakstā. Tas attiecas arī uz mazāk svarīgiem, bet nepieciešamiem uzdevumiem, tādiem kā
atbildēšana uz mazāk svarīgiem e-pastiem – ne visi no tiem ir ļoti svarīgi, bet mūsdienu
informācijas sabiedrībā uz e-pastu ir jāatbild uzreiz, vai arī tie uzkrāsies lielā, draudošā masā.
Ir jāpieņem lēmums - tikt galā ar uzdevumu vai ignorēt to. Protams, tam nav jākalpo par
iedrošinājumu pārtraukt citu uzdevumu pildīšanu un novērst uzmanību. Ja komunikācijas
uzdevums (piemēram, e-pasts) nav ļoti svarīgs, neprasa daudz laika tā izpildei, un tomēr Jūs
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nevēlaties to ignorēt, ir labāk uz to atbildēt tajā pašā dienā, iekļaujoties iepriekš noteiktajā
laika posmā.
-Ir lietderīgi sekot līdzi laika menedžmentam. Jūs varat izveidot vienkāršu Excel failu, kurā
uzskaitāt savus uzdevumus, atzīmējat krāsas un darba statusu (piemēram, paveikts, procesā,
gaida); vai arī Jūs varat lietot brīvpieejas laika menedžmenta rīkus, kas pat mēra laiku, ko Jūs
pavadāt darot kādu aktivitāti.
- Ir labi brīvpieejas tiešsaistes rīki, kas atvieglo laika menedžmentu, piemēram Bitrix24
(www.bitrix24.com – laika uzskaite, laika menedžments un projektu menedžments,
bezmaksas līdz 12 lietotājiem), Trello (www.trello.com – projektu menedžmenta rīks, kas ļauj
veidot darāmo darbu sarakstus, uzstādīt darba beigu termiņus, lai palīdzētu pārvaldīt savu
darbu un veicamos uzdevumus. “Tas lieliski palīdz motivēt sevi - kad esi pabeidzis
uzdevumu, ievelc kartiņu pabeigto darbu kolonnā, un dienas beigās būs skaidri redzams, ko
šodien esi paveicis. Trello arī ļauj piešķirt uzdevumus citiem cilvēkiem, kas ir lietderīgi
galvenokārt uzņēmumā, bet tikpat tas varētu būt noderīgi, ja Jūsu ģimenes locekļi vai
dzīvokļa biedri ir neparasti organizēti.
“Rīta stundai zelts mutē”, ir teicis
Benžamins Franklins. Daudzi slaveni cilvēki
piekrīt šim uzskatam - rīti ir svarīgi starta
punkti labai dienai. Tas ir laiks, kad mēs
varam “noskaņot savu prātu” pozitīvām
domām, pārdomāt savu dienu un vizualizēt
mūsu aktivitāšu pozitīvos iznākumus
(patiešām, laba un pozitīva iznākuma
vizualizēšana palielina veiksmes iespējamību,
tas ir zinātniski pierādīts fakts, piemēram,
sportā). Tas arī ir piemērots laiks apzinātības
un pateicības praktizēšanai, kā arī lai pamodinātu savu ķermeni ar fiziskām aktivitātēm.
Lasīt par šo tēmu arī ir lietderīgi, viena no ļoti populāra grāmatām saistībā ar šo tēmu
ir “Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi” (Stewen R. Covey, 1988).
Personīgā SVID Analīze
SVID analīze ir viegli lietojama un ļoti praktiska metode, lai
izvērtētu un labāk izprastu stiprās un vājās puses, iespējas un
draudus, kas saistās ar konkrēto tēmu. Tas ietver mērķa
precizēšanu (mūsu gadījumā, pareiza laika menedžmenta
optimizēšana) un nepieciešamību identificēt iekšējos un ārējos
faktorus, kas ir labvēlīgi un nelabvēlīgi mērķa sasniegšanai.
Mūsu tiešsaistes kursā www.enter-info.eu jūs uzzināsiet vairāk
par šo tēmu un iegūsiet praktiskus padomus, kā to lietot
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GADĪJUMU IZPĒTE
gadījumu izpēte pieejama tiešsaistē www.enter-info.eu.

PRAKTISKI PREZENTĀCIJU PADOMI
pieejami www.enter-info.eu.

PREZENTĀCIJU RĪKI – PREZI
pieejami www.enter-info.eu.

DINAMISKIE RĪKI
pieejami www.enter-info.eu.

APZINĀTĪBAS TESTS
pieejams www.enter-info.eu.

PRAKTISKI UZDEVUMI SKOLOTĀJIEM
pieejami www.enter-info.eu.
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5. MODULIS - NOVĒRTĒJUMS
(6 stundas)
Pēdējā
moduļa
pamatā
ir
zināšnu
novērtējums pēc konkrētu moduļu apguves.
Šajā modulī jūs gūsiet izpratni par to, cik
veiksmīga bijusi kursa apguve. Visbeidzot,
atradīsiet arī dažus praktiskus uzdevumus
skolotājiem.
Foto: Markus Spiske , Unsplash

Talantu identificēšana
Šī uzdevuma galvenā doma ir palīdzēt jauniešiem identificēt savus galvenos talantus un to, ko
viņi vislabāk zina un prot. Piemēram, līderība var būt talatns, kas sāk atklāties jau skolas
laikā. Lai identificētu šos talantus, jaunieši tiek aicināti ierakstīt video planšetē vai telefonā
(ar vecāku, skolotāju un/vai draugu palīdzību), kurā viņi atbild uz dažādiem jautājumiem, kā
piemēram: Ko tev patīk darīt? Kas tev labi padodas? Kas tevi padara atšķirīgu no citiem?

Dialogs un konfliktu risināšana
Šī uzdevuma mērķis ir strādāt ar attiecību vadību. Lai to veiktu, jauniešiem ir jāiztēlojas un
jāuzraksta dialogs starp līderi un līdzstrādnieku uzņēmumā. Dialogā jābūt atainotam vismaz
vienam no pamata uzvedības principiem: mērķu plānošana, saziņas kvalitāte, tiekšanās uz
vienprātību, informācijas apmaiņa. Lai trenētos pārvarēt konfliktus vislabākajā veidā,
nākamais uzdevums ir iztēloties situāciju nākotnē, kurā jauns cilvēks ir savas kompānijas
vadītājs un saskaras ar konfliktsituāciju ar darbinieku. Nepieciešams aprakstīt, kādi soļi tiktu
veikti, lai atrisinātu problēmu.

Grupu problēmu risināšana
Klases kontekstā eksistē vairākas spēles dažādu prasmju attīstīšanai. “Balonu pāri” un
“Cilvēku alfabēts” ir divi spēļu piemēri. Pirmajā spēlē skolēniem jāiet no pāra uz pāri un
jāsarokojas, vienmēr cenšoties noturēt balonu gaisā. Aktivitātes mērķis ir uzlabot sadarbību
un prasmi risināt problēmas grupā. Otrā aktivitātē tiek izveidotas 4-5 cilvēku grupas, kuru
mērķis ir izveidot konkrētu alfabēta burtu ar saviem ķermeņiem.
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Mācīšanās komunicēt
Divi dažādi uzdevumi var tikt izmantoti, lai trenētu saziņas prasmes nākotnes uzņēmēju vidū:
dzīvā reportāža un reklāmas kampaņa. Lai saprastu, kā skolēni komunicē cits ar citu, viņi tiek
sadalīti nelielās grupās un katrs izmēģina vienu minūti garu “TV reportāžu” par kādu viņiem
aktuālu tematu. Reklāmas kampaņas aktivitātei grupā tiek sadalītas atbildības – daļa grupas
veido tekstu radio reklāmai, bet otra daļa veido oriģinālu TV reklāmas skeču.

Intervija ar uzņēmēju
Lai labāk saprastu, ko realitātē nozīmē būt uzņēmējam, jauniešiem būtu jāsagatavo intervijas
jautājumi un jāveic intervija ar vienu, viņuprāt, interesantu uzņēmēju. Pēc intervijām klasei
jāizveido žurnāls ar rakstiem no intervijām.

Konferences organizēšana par uzņēmējdarbības tēmu
Klase var organizēt konferenci par uzņēmējdarbības tēmu. Visi soļi un aktivitātes ir rūpīgi
jāizdomā un iepriekš jāizplāno. Jānosaka konkrēts datums, vieta, runātāji, kā arī jāsagatavo
ielūgumi un jāparūpējas par publicitāti. Jāizvērtē arī, cik liela daļa skolas piedalīsies
konferencē.

Testi pēc atseviķiem moduļiem
Testus pēc iepazīšanās ar atsevišķiem mācību moduļiem atradīsiet vietnē www.enter-info.eu.

GLOSĀRIJS
Glosārijs pieejams tiešsaistes kursā vietnē www.enter-info.eu.
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PĒCVĀRDS
Uzņēmējdarbība bieži tiek uzskatīta par dzinuli izaugsmei, jaunu darba vietu izveidei, kā arī
par līdzekli, lai veicinātu konkurenci un inovācijas darba tirgū. 2006. gada Komisijas
Paziņojumā par uzņēmējdarbības gara stimulēšanu, izmantojot izglītību un mācības tika
prezentēts paplašināts skatījums uz uzņēmējdarbību, raksturojot to kā “indivīda spēju pārvērst
idejas darbībā.” Šīs skatījums atbalsta radošumu, invoācijas, risku uzņemšanos, kā arī spēju
plānot un vadīt projektus, lai sasniegtu šos mērķus.
Uzņēmējdarbība tiek uzskatīta par galveno kompetenci, kura būtu jāpopularizē visos izglītības
līmeņos. Uzņēmējdarbības prasmes ir daļa no (gan formālās, gan neformālās) skolas izglītības
– šīs prasmes ir nozīmīgas, lai persona varētu konkurēt darba tirgū un tikt galā ar mūsdienu
dažādājiem un dažreiz grūti prognozējamajiem karjeras līkločiem. Uzņēmējdarbības
kompetenču attīstība ir svarīga, jo tā ļauj skolēniem izveidot un stiprināt savu pozīciju darba
tirgū, veicina moticāciju, paver jaunus horizontus proaktivitātei un inovācijām (piem. jaunu
iespēju identificēšana, jaunu produktu izstrādāšana).
Kā iemācīt kādam šīs uzņēmējdarbības prasmes? Kā izmainīt tradicionālajās skolu sistēmās
valdošo atmosfēru? Kā mainīt skolotāju domāšanu, kuri ir pieraduši pie tradicionālām mācību
metodēm?
Skolotāji projekta partneru valstīs saprot, ka komunikācija, sadarbība, iniciatīva un radošā
domāšana ir prasmes, kuras ir nozīmīgas jebkura skolas absolventa profilā. Aptaujā, ko
veicām projektā iesaistītajās valstīs, mēs noskaidrojām, ka skolotāji no Čehijas uzskata, ka
komunikācija, sadarbība, iniciatīva un radošā domāšana ir tās prasmes, kuras skolēnam būtu
jāapgūst skolā pavadītajā laikā. Latvijā aptaujātie skolotāji un darbinieki domā, ka viņu
skolēniem būtu jābūt ambicioziem, ar labām komunikācijas prasmēm, motivētiem tālākai
izglītības iegūšanai un ka viņiem būtu jāpiemīt labām organizatoru prasmēm. Austrijā
aptaujātie skolotāji un darbinieki uzskata, ka veiksmīgam skolas beidzējam būtu jāpiemīt
komunikācijas prasmēm (konfliku risināšanas, jaunu kontaktu dibināšanas prasmēm, jāspēj
strādāt ar klientiem un biznesa partneriem), jāspēj uzņemties inciatīvu, kā arī organizēt sevi
un savu laiku. Skolotāji un skolu darbinieki no Portugāles norādījuši, ka skolu beidzējus būtu
jāraksturo šādām prasmēm: punktualitāte, proaktivitāte, darba ētikas ievērošana un atbildība,
autonomija, kā arī spēja strādāt komandā.
Profesionālajām izglītības iestādēm būtu jābūt saskarē ar biznesa vidi konkrētajā valstī. Čehijā
aptaujātie skolotāji atzīst, ka viņiem trūkst atbalsta, lai mācību darbā integrētu
uzņēmējdarbības izglītību. Viņi vēlētos izmantot inovatīvākas mācību metodes un integrēt
uzņēmējdarbības izglītības pieeju visā mācību programmā. Latvijas skolotāji uzsver, ka
skolēniem būtu jārada vēlme mācīties uzņēmējdarbības pamatus, kursa mērķim un
pielietojumam būtu jābūt viņiem skaidram. Portugālē skolotāju atbildes aptaujās atklāja
nepieciešamību pēc papildu materiāliem un apmācības saistībā ar uzņēmējdarbības
kompetencēm. Lielākā daļa aptaujāto norāda, ka būtu vērtīgi uzlabot zināšanas par koučinga
metodēm, grupu dinamiku, gadījuma izpētēm, pašizpēti un apzinātību.
Mēs ceram, ka šī kursa izdrukas versija kā arī tiešsaistes kurss, kas ir tā pilnā versija
(pieejama www.enter-info.eu), palīdzēs skolotājiem vedināt viņu skoloēnus domāt kā
uzņēmējus, kā arī uzlabos prasmes plānot un vadīt projektus, lai sasniegtu mērķus kopā ar
skolēniem.
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www.enter-info.eu
educational.as@gmail.com

“Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas
Komisija nevar tikt uzskatīta par atbildīgu par jebkādu šajā publikācijā iekļautās informācijas izmantošanu.”

