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Modulis “Dizaina domāšana uzņēmējiem” 

 

21.gadsimts ir laiks, kad uzņēmēji ir pakļauti straujām pārmaiņām darba tirgū un sabiedrībā, tāpēc ir nepieciešami arvien jauni un efektīvi 

instrumenti, lai radītu un pielāgotu produktus un pakalpojumus klientu realitātei, kas nemitīgi attīstās. Dizaina domāšanas metodes 

uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem kalpo kā instrumenti, kas palīdz iegūt detalizētu priekšstatu par klientiem un dod iespēju pakalpojumiem 

kļūt efektīvākiem un lietotājiem draudzīgiem. 

Dizaina domāšana ir radoša un starpdisciplināra pieeja problēmu risināšanai, ko dažos vārdos var rezumēt šādi: izproti, radi kopā (ar 

klientiem, lietotājiem u.c. iesaistītajām pusēm) un īsteno. Tas ir process, kura centrā ir tie klienti, kuriem tiek izstrādāts risinājums, un process 

noslēdzas ar klientu vajadzībām atbilstošu risinājumu. 

Dizaina domāšanas lietotājs sākumā iepazīst klienta skatpunktu (“iejūtas viņa ādā”), no uzzinātā izvērš secinājumus, apkopo daudzas dažādas 

idejas un viedokļus, no kuriem vadoties rada prototipus (digitālas imitācijas, papīra u.c. materiālu modeļus, maketus), kas tiek testēti uz 

lietotājiem, lai saņemtu atgriezenisko saiti. Vadoties no atgriezeniskās saites rezultātā gūtās informācijas, prototipi tiek pakāpeniski uzlaboti 

un pilnveidoti, līdz tie sasniedz tirgum gatava produkta/pakalpojuma kvalitātes un ir pilnībā ieviešami.  
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Moduļa “Dizaina domāšana uzņēmējiem” apraksts 

Moduļa mērķis 

 

Šī moduļa mērķis ir attīstīt izglītojamā spējas izmantot dizaina instrumentus un metodoloģiju uzņēmējdarbībā 

jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei vai esošo produktu uzlabošanai. 

Moduļa uzdevumi 

 

Attīstīt izglītojamā prasmes un izpratni par dizaina domāšanu, tās etapiem un lomu produktu un pakalpojumu 

attīstībā: 

Prast “Aptvert”: 

Izprast sava uzņēmuma darbības pamatnosacījumus un kontekstu, izpratni par lietotājiem/klientiem, 

uzņēmuma specifiku.  Noteikt uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī potenciālās iespējas un apdraudējumus. 

Definēt galvenos interesējošos faktorus turpmākajai attīstībai. 

Prast “Izzināt”: 

Pārzināt dizaina izpētes metodes. 

Veikt padziļinātu izpēti un attīstīt izpratni par kontekstu un lietotājiem, prast pārbaudīt savus pieņēmumus 

attiecībā uz būtiskāko un definēt dizaina problēmu. Prast apkopot tiešu informāciju, kas nav ietekmēta un 

atspoguļo realitāti.  

Prast “Idejot”:  

Prast attīstīt idejas, lai atrisinātu problēmas, izmantot dažādas radošas tehnikas.  Aptvert iespējamo risinājumu 

lauku attiecībā uz negaidītām pieejām. Veikt veiksmīgāko ideju atlasi, lai padarītu tās taustāmas un 

eksperimentētu ar tām. 

Prast “Prototipēt”:  

Zināt prototipēšanas lomu un tehnikas. Prast izveidot un tālāk attīstīt prototipus. Mācēt izgatavot dažāda veida 

prototipus -  sākot ar ātri izveidojamiem prototipiem no vienkāršiem materiāliem, līdz pat tādiem, kas 

maksimāli pietuvināti realitātei. 
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Prast “Testēt”: 

Prast  iegūt atgriezenisko saiti saistībā ar paša izstrādātajiem produktu vai pakalpojumu prototipiem un 

risinājumiem caur koprades procesu. Pārzināt lietotāju testu izstrādes procesu, apkopot objektīvas atsauksmes 

un tās analizēt. 

Prast “Ieviest”: 

Pārzināt dizaina instrumentus, kas ļauj izsekot risinājuma ieviešanai, un savlaicīgi pamanīt problēmas un 

jautājumus, kas jārisina, kā arī blaknes un pozitīvās pārmaiņas. 

Prast ”Komunicēt”: 

Prast stāstīt/komunicēt par produktu klientiem/lietotājiem, noteikt komunikācijas kanālus, valodu un vizuālo 

identitāti, kas ļauj zīmolam/produktam sastapties ar tā lietotājiem. 

Moduļa ieejas nosacījumi Izpratne par savu darbības jomu un vēlme attīstīt jaunus produktus vai pakalpojumus, uzlabot esošos. 

Moduļa apguves novērtēšana 

 

Apgūtās prasmes novērtē moduļa pasniedzējs, ņemot vērā katrā mācību etapā apgūto. Šīs atzīmes veido 1/3 

no kursa kopvērtējuma. 

Kurss noslēdzas ar gala prezentāciju, kuras ietvaros studenti prezentē mācību laikā apgūtā rezultātus un 

attīstīta savas uzņēmējdarbības idejas vai uzņēmuma uzlabojumu risinājumus. Prezentāciju novērtē 3 ekspertu 

panelis, tajā skaitā mācību vadītājs, un šis novērtējums veido 1/3 no novērtējuma. 

Mācību laikā darbs notiek komandās. Katra komanda pirms mācību nobeiguma ir lūgta novērtēt komandas 

biedru darbu, un šis novērtējums veido 1/3 no novērtējuma. 

Moduļa 

nozīme/pielietojamība 

 

 Radīt un attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus; 

 Uzlabot eksistējošos produktus un pakalpojumus; 

 Uzlabot klienta un lietotāja pieredzi attiecībā un esošiem produktiem vai pakalpojumiem; 
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 Uzlabot komunikācijas par produktu/pakalpojumu kvalitāti, lai sasniegtu jaunus klientus. 

Metodiskais nodrošinājums / 

un nepieciešamie materiāli 

 

Izmantotie materiāli: 

Dizaina domāšanas metožu kāršu komplekts (ieteicams, bet ne obligāts) “Dizaina domāšanas instrumentu 

komplekts”  ISBN: 978-9934-19-705-5. 

Kursu izdales materiāls, kas sastāv no dažādiem resursiem un instrumentiem, ko dalībnieki var izmantot 

mācību laikā un pēc tām. 

 

Nepieciešamie materiāli kursu nodrošināšanai: 

 Marķieri; 

 Līmlapiņas; 

 Fotokamera (viedtālruņa kamera ir pietiekami laba); 

 Tukšs pierakstu bloks; 

 

Mācību telpā nepieciešamais nodrošinājums: 

 “Flipčārts” un “flipčārta” papīrs studentiem; 

 Baltā tāfele vai sienas, pie kuras var stiprināt papīra lapas, rakstīt, zīmēt; 

 Projektors. 

Vispārējs, bet ne absolūts noteikums – datoru un telefonu lietošana mācību laikā ir aizliegta, izņemot 

gadījumus, kad tas ir nepieciešams konkrētā uzdevuma izpildei. 

Metodiskie ieteikumi Ieteikumi: 

 skaidra sava biznesa ideja, pieredze uzņēmējdarbībā ir priekšrocība; 

 ja moduļa apguvē piedalās visi viena jaunuzņēmuma dalībnieki, mācību gaitā var kopīgi attīstīt savu 

produktu vai pakalpojumu; 



 

Pieaugušo izglītības modulis “Dizaina domāšana uzņēmējiem” 

6 

 

 

 jāņem vērā, ka šī moduļa apgūšanai patstāvīgi veicamas dažādas aktivitātes kā mājasdarbi;  

 dalībniekiem vēlams strādāt komandās (3-5 cilvēki katrā). 

Sasniedzamie rezultāti 

 

Pēc moduļa apguves dalībnieki būs spējīgi patstāvīgi vadīt dizaina domāšanas procesus: 

 attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus; 

 uzlabot esošos produktus un pakalpojumus; 

 uzlabot klientu lietotāju pieredzi un komunikāciju, kas sekmēs esošo produktu pārdošanas apjomus.  

Minimālais stundu skaits 64 stundas. 
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MODUĻA “DIZAINA DOMĀŠANA UZŅĒMĒJIEM” SATURS 

 

Sasniedzamais 

rezultāts 

 

Temats 

(apjoms% no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

 

Ieteicamais saturs 

 

Mācību sasniegumu apguves līmeņu 

apraksti 

 

Idejas īstenošanai 

 

Vidējs apguves 

līmenis 

Optimāls apguves 

līmenis 

1. Spēj: paskaidrot, 

kas ir dizaina 

domāšana. 

Zina: dizaina 

domāšanas 

izmantojumu un tās, 

kā nelineāra procesa, 

specifiku.  

Izprot: dizaina 

domāšanas metožu 

izmantojumu, to 

specifiku, procesu, 

izmantošanu kopā ar 

LEAN un AGILE 

metodēm. 

1. Ievads.  

(12,5%) 

1.1.Prezentācija par 

dizaina domāšanas 

vēsturi un teoriju 

sākot no “ej un 

ieraugi”(Genchi 

Genbutsu - produktu 

attīstības princips, ko 

izmanto “Toyota”) 

līdz dažādām dizaina 

domāšanas metodēm 

(attīstītājs – “IDEO”, 

starptautisks dizaina 

un konsultāciju 

uzņēmums). 

1.2. Piemēru un 

Paskaidro, kas ir 

dizaina domāšana un 

kādi ir dažādie soļi 

dizaina domāšanas 

procesā un katra soļa 

mērķis, kā strādāt 

nelineārā procesā un 

ar ko nelineārs 

process atšķiras no 

lineāra, kas ir dizaina 

domāšanas attieksme 

un  kā šādu attieksmi 

pieņemt un attīstīt. 

Paskaidro, kā dizaina 

domāšana strādā kopā 

ar AGILE un LEAN 

metodēm un kā tā var 

tikt integrēta 

procesos, kā arī tās 

stiprās puses, 

salīdzinot ar citām 

metodēm. 

Pedagogs sadala 

ievada prezentāciju 

vairākās daļās un daļu 

no tās var rādīt pirms 

katras tematiskās 

nodarbības, sākot 

katru nodarbību ar 

iedvesmojošiem 

piemēriem no dizaina 

domāšanas lietojuma. 
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iedvesmas avotu 

prezentācija. 

1.3. Izmantošanas 

jomu  prezentēšana, 

sākot ar 

jaunuzņēmumiem 

līdz  pat lieliem 

uzņēmumiem un 

organizācijām. 

Izmantošanas piemēri 

gan no produktiem, 

gan pakalpojumiem, 

gan rīcības 

stratēģijām un 

politikām, kas veidoti 

vai uzlaboti, 

izmantojot dizaina 

domāšanas metodes. 

1.4. Prezentācija par 

atšķirībām starp 

dizaina domāšanu, 

AGILE un LEAN, un 

kā šīs metodes ir 

integrējamas  

savstarpēji. 

1.5. Kas ir dizaina 
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domāšanas attieksme, 

ko pieņemt/pārņemt 

caur dizaina projektu 

dažādās tā stadijās.  

2. Spēj: noteikt, kas 

ir potenciālie 

produkta vai 

pakalpojuma lietotāji, 

izveidot to profilus, 

spēj veikt izpēti, 

izmantojot interviju 

tehnikas.  

Zina: terminu 

“produkta / 

pakalpojuma 

lietotāji” un tā lomu 

dizaina domāšanas 

procesā, zina vismaz 

3 metodes izpētes 

veikšanai. 

Izprot: iemeslus, 

kāpēc jāveic izpēte 

dzīvē, atšķirību starp 

tiešu informāciju un 

novērojumiem un šo 

aktivitāšu lomu, 

jaunas, uz produktu/ 

2. Iejūties. 

 (25%) 

2.1. Lietotāja 

identificēšana, 

lietotāja profils. 

2.2. Konteksta karte. 

2.3.Izpētes 

instrumenti, 

novērošanas metodes, 

intervēšanas metodes. 

2.4.Ievads dizaina 

izpētes metodēs 

“dizaina zondes” 

(design probes). 

 

 

 

 

Lieto atbilstošas 

dizaina domāšanas 

metodes produkta/ 

pakalpojuma 

konteksta izpētei un 

kartēšanai. Plāno un 

veic lietotāju 

intervijas. 

Strādā ar cilvēkiem 

personiski (viņu 

komforta zonā), rada 

uzticēšanās attiecības 

starp indivīdiem no 

mērķa grupas, 

iesaistot viņus 

koprades procesos, 

izveido “dizaina 

zondes” (design 

probes) datu 

apkopošanai. 

Izglītojamie veic  

izpēti konkrētajā 

vidē, veidojot 

produktu/sniedzot 

pakalpojumu mērķa 

grupas mājasdarba 

vai moduļa nodarbību 

ietvaros, ņemot vērā, 

ka nepastarpināts 

kontakts ar 

lietotājiem ir pamats 

izpratnei par viņu 

vajadzībām. 
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pakalpojumu vērstu 

atziņu iegūšanā. 

3. Spēj: kartēt 

kontekstu, iesaistītās 

puses, ekosistēmu, 

novērojumus no 

izpētes dzīvē, kā arī 

noteikt problēmas, 

izveidot atzinumu par 

tām, iesaistīt ārējos 

spēlētājus. 

Zina: veidus, kā 

kartēt kontekstu un 

iesaistītās puses. 

Izprot: sava 

produkta/ 

pakalpojuma 

kontekstu, iesaistīto 

pušu grupas un to 

nozīmi, izprot, kā tās 

iesaistīt projekta 

attīstībā. 

 

3. Definē un 

iedziļinies.  

(12,5%) 

3.1. SVID analīze 

sava produkta vai 

pakalpojuma 

kontekstā. 

3.2. Sava produkta/ 

pakalpojuma lietotāja 

scenārija radīšana un 

vizualizēšana. 

3.3. Sekundārās 

pētniecības veikšana. 

3.4. Sava definētā 

izaicinājuma un 

apgalvojuma 

uzrakstīšana. 

3.5. Mērķa grupas 

izveide izpētes 

veikšanai. 

3.6. Iesaistīto pušu un 

ekosistēmu kartēšana. 

Organizē iegūtos un 

apkopotos datus, 

definē, kāda būtu 

visatbilstošākā izpēte, 

lai atklātu problēmas 

sakni. Uzraksta 

problēmas 

definējumu/ 

apgalvojumu. 

Veic atbilstošu 

indivīdu dzīves 

situācijas izpēti, 

iesaistot mērķa 

grupu. Kartē 

iesaistītās puses un 

izskaidro, kādi ir 

informācijas kanāli 

un saturs, kā arī 

iesaistīto pušu lomas. 

Izglītojamie ielūdz 

cilvēkus no produktu/ 

pakalpojumu lietotāju 

mērķa grupas 

apmeklēt nodarbības, 

lai tie iesaistītu tos 

dizaina izpētes 

veikšanā. Izglītojamie 

atgriežas pie darba 

konteksta, veidojot 

kartes un uzlabojot 

tās atbilstoši 

jauniegūtajai 

informācijai. 

Spēj: vadīt 4. Idejo un radi. 
4.1.Iepazīstināšana ar  

Rada idejas, sākotnēji Vada idejošanas Pedagogs iedrošina 
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idejošanas un “prāta 

vētras” sesijas, 

izmantot lomu spēli 

kā instrumentu 

potenciālo risinājumu 

paredzēšanai un 

radīšanai. Spēj 

pozitīvi uztvert 

kritiku un saņemt 

atgriezenisko saiti par 

savām idejām. 

Zina: kā mērķtiecīgi 

vadīt plānotas 

idejošanas sesijas, 

šķirot un organizēt 

rezultātus, lai 

sagatavotos 

nākamajām dizaina 

procesa fāzēm. 

Izprot: 

nepieciešamību pēc 

atvērtām radošajām 

sesijām, kur idejas 

netiek ierobežotas, 

izprot atgriezeniskās 

saites nozīmi un tās 

konstruktīvu 

izmantošanu projekta 

(12,5%) prāta vētras 

(brainstorm) metodi 

un tās efektīvu 

lietošanu. 

4.2.Zīmēšana kā  

idejošanas tehnika. 

4.3.Lomu spēle kā  

idejošanas tehnika. 

4.4.Nākotnes 

paredzēšana kā 

idejošanas tehnika. 

4.5.Ideju atlase un  

testēšana. 

4.6.Atgriezeniskās  

saites iegūšanas 

tehnika par savu 

ideju/izaicinājumu. 

 

tās nevērtējot, 

darbojas, ņemot vērā 

radītās idejas. 

Izmanto risināmajam 

izaicinājumam/ 

problēmai atbilstošas 

idejošanas tehnikas. 

Analizē radītos 

risinājumus un atlasa 

daudzsološākos. 

 

sesijas kopā ar 

potenciālajiem 

lietotājiem/klientiem. 

Apkopo atgriezenisko 

saiti no idejām, ko 

radījušas dažādas 

aptaujātās lietotāju 

grupas. 

izglītojamos iegūt 

atgriezenisko saiti no 

viņa produkta/ 

pakalpojuma 

lietotājiem. 
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attīstībā. 

 

 

5. Spēj: izvēlēties 

atbilstošāko 

vienkāršo 

prototipēšanas 

tehniku un izveidot 

prototipu atbilstoši 

iepriekš definētajiem 

mērķiem, kā arī vadīt 

diskusijas 

atgriezeniskās saites 

iegūšanai. 

Zina: dažādas 

vienkāršās 

prototipēšanas 

tehnikas, vienkāršo 

prototipu veidus, to 

nozīmi un 

izmantošanu, 

atgriezeniskās saites 

izmantošanu. 

Izprot: cik 

detalizētam jābūt 

izgatavotajam 

5. Prototipē un 

testē.   

(25%) 

5.1. Ātrā 

prototipēšana kā 

prototipēšanas 

metode, tās mērķis. 

5.2. Ievads par 

prototipēšanu, tās 

dažādajām metodēm 

un stadijām. 

5.3. Prototipēšana ar 

koprades iesaistīšanu. 

5.4. Digitālā 

prototipēšana. 

5.5. Pieredzes 

prototipēšana. 

5.6. Prototipēšanas 

metode “viltus 

brošūra”. 

5.7. Lomu spēle kā 

prototipēšanas 

Definē, ko prototipēt 

un kā testēt, lai iegūtu 

sava produkta vai 

pakalpojuma 

attīstībai 

nepieciešamo 

informāciju.  

Izgatavo prototipus 

un tos / vai to daļas 

testē uz lietotājiem un 

iegūst atbilstošu 

atgriezenisko saiti. 

Apkopo 

atgriezeniskās saites 

rezultātā gūto 

informāciju, veido 

secinājumus. 

Vadoties no gūtajiem 

secinājumiem,  

uzlabo prototipus. 

Rada dziļi iesaistošu 

prototipu. Rada 

mirklīgo (pop-up) 

pieredzi sava 

produkta vai 

pakalpojuma 

prototipēšanai un 

testēšanai. 

Pedagogs nodrošina 

telpu un aprīkojumu, 

lai pieaugušie 

izglītojamie var 

izveidot savām 

idejām atbilstošus 

prototipus un testēt 

tos uz lietotājiem. 
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prototipam, lai tas 

varētu nodrošināt 

vēlamos rezultātus no 

testēšanas. 

 

metode. 

5.8. Testēšanas 

metode “testē pats, 

iejūtoties cita ādā”. 

5.9. Dažādas 

prototipu testēšanas 

metodes. 

5.10. Prototipu 

testēšanas rezultātu 

apkopošanas un 

analizēšanas metodes. 

5.11. Kritikas 

uzņemšanas un 

izmantošanas 

prasmes (fleksiblās 

prasmes). 

6. Spēj formulēt savu 

risinājumu 

visaptverošā 

ieviešanas plānā, 

vienlaikus paredzot 

iespējas izmaiņām un 

pielāgojumiem (pēc 

atgriezeniskās saites 

6. Ievies.  

(6,25%) 

6.1. Pilotprojekta 

izveide. 

6.2. Plāna izstrāde 

(risinājuma 

pakāpeniskai 

ieviešanai).  

6.3. Sava risinājuma 

Izveido projekta 

ieviešanas plānu, 

paredzot vietu 

atgriezeniskās saites 

cilpām un vietu 

adaptācijām un 

modifikācijām. 

Izveido kompetentu 

komandu ieviešanai, 

Izveido savu 

komandu. Komandai 

dot skaidras norādes. 

Veido 

dokumentāciju, lai 

visi komandas 

dalībnieki var sekot 

projekta virzībai. 

Iesaista lietotājus 

Pēdējās nodarbības 

noslēgumā pedagogs 

velta uzmanību 

atskatam un 

pārrunām par apgūto 

(komandu ietvaros). 
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saņemšanas). 

Zina: produkta/ 

pakalpojuma 

ieviešanas 

pilotprojekta etapus, 

pārzin dokumentu, 

kas nodrošina izpratni 

visu iesaistīto pušu 

starpā, izveides 

principus. 

 

Izprot: produkta/ 

pakalpojuma 

ieviešanas fāzes un to 

nozīmi.  

 

ieviešanai 

nepieciešamās 

komandas izveide 

(paredzot, kādi 

papildu speciālisti 

jāiesaista). 

6.4. Projekta 

komunikācija ar 

jaunajiem komandas 

dalībniekiem, 

savstarpējas sapratnes 

veicināšana. 

6.5. Modifikāciju, 

adaptācijas 

(pielāgošanās) iespēju 

saglabāšana 

ieviešanas procesā ar 

atgriezeniskās saites 

palīdzību. 

izmantojot znāšanas 

par efektīvu 

komandas vadību un 

veiksmīgu 

savstarpējo  

komunikāciju. 

dažādos produkta/ 

pakalpojuma 

ieviešanas posmos. 

7. Spēj: prezentēt 

skaidru vīziju, 

izmantojot stāstu 

stāstīšanas metodes, 

spēj piemērot savu 

prezentāciju atbilstoši 

auditorijas specifikai, 

7. Komunicē. 

(6,25%) 

 

7.1. Attīstīt izpratni, 

kas neparedzēts var 

notikt ar projektu, un 

iegūt skaidru vīziju 

par potenciālajām 

problēmām un kā to 

Kartē, kas 

neparedzēts var notikt 

ar projektu. Prezentē 

projektu auditorijas 

priekšā, izmantojot 

stāstu stāstīšanas 

metodes. Pielāgo 

Pozitīvi reaģē uz 

kritiku un izmanto to 

savā labā, iespējams, 

iesaistot kritiķus sava 

projekta attīstībā. 

Pedagogs dod iespēju 

izglītojamajiem 

prezentēt savus 

projektus iepriekš 

izvēlētu panelistu 

priekšā, kas 

nodrošinātu kritisku 
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kam projekts tiek 

prezentēts. 

Zina: skaidras 

komunikācijas 

svarīgumu un riskus, 

ko rada neskaidra 

komunikācija. 

Izprot: prezentēšanas 

tehnikas, to principus, 

efektīvu slīdrādes 

prezentāciju 

veidošanas principus. 

radītās sekas var tikt 

jau iepriekš 

paredzētas. 

7.2. Praktizēt un 

apgūt pozitīvas 

reakcijas uz saņemto 

kritiku, apgūt prasmi 

izmantot gūto kritiku 

savā labā. 

7.4. Prezentācijas 

tehnikas pamati. 

7.5. Sava uzņēmuma 

stāsta izveide un 

stāstīšanas 

pamatnosacījumi. 

sava uzņēmuma un 

produkta vai 

pakalpojuma stāstu 

dažādām auditorijām. 

atgriezenisko saiti. 
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Pārbaudes darbi. 
Novērtēšanas metodes. 

 

Galīgais novērtējums par moduļa apguvi sastāv no trīs etapiem: 1/3 = teorijas izpratne un apguve, aktivitāte un dalība mācību procesā,  1/3 

= prezentācija ekspertu panelim, 1/3 = grupas biedru novērtējums katram grupas dalībniekam par darbu mācību laikā. 

 

1.ETAPS 

Attiecībā uz katru apgūto tēmu, mācību vadītājs novērtē audzēkņu apgūto komandu ietvaros, vērtējot attieksmi un darbu visa procesa gaitā 

(nevis tikai projekta veiksmi un ieviešamību) un prasmi izmantot mācību laikā pasniegtās dizaina domāšanas metodes.  

Šīm atzīmēm ir 1/7 koeficienta vērtība. Tā kā ir 7 nodaļas, šo atzīmju vidējais lielums ir vienāds ar koeficientu 1. 

Ieteikts vērtēt:  

-prasmi izskaidrot dizaina domāšanas, kā nelineāra procesa, izmantošanas nozīmi un specifiku; 

-prasmi izvēlēties piemērotākās dizaina domāšanas metodes sava produkta/pakalpojuma attīstībai; 

-prasmi izveidot atbilstošus prototipus, tos testēt, izmantot atgriezenisko saiti; 

-prasmi strādāt grupās, deleģēt uzdevumus atbilstoši katra dalībnieka spējām un pieredzei; 

-prasmi iedziļināties un izprast katras metodes specifiku un izmantojumu attiecībā uz savu produktu/pakalpojumu, kvalitāti; 

 

2.ETAPS 

Prezentācijas ekspertu panelim un izveidotā risinājuma vērtējums arī ir līdzvērtīgs koeficientam 1.  
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Ieteikts vērtēt:  

-prasmi pārliecinoši prezentēt savu risinājumu, pamatot izvēlēto dizaina domāšanas metožu izmantošanu;  

- prasmi atbildēt uz jautājumiem par savu risinājumu; 

-prasmi izmantot stāstu stāstīšanas metodes; 

-prezentācijas saturisko un vizuālo kvalitāti; 

 

3.ETAPS 

Katra komanda pirms mācību nobeiguma ir lūgta novērtēt komandas biedru darbu. Lai vērtējums būtu pamatots, tam ir jāsastāv no 3 

elementiem. Katrs komandas dalībnieks vērtē pārējos pēc šādiem pieturas punktiem: 

-ieguldījums (% no grupas paveiktā); 

-vērtējums; 

-vērtējuma pamatojums.   

Katra studenta atzīme sastāv no vidējās atzīmes atbilstoši grupas biedru novērtējumam. Arī šī atzīme veido koeficientu 1. 
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Interneta resursi 

 

Design probes. ISBN 951-558-212-1 

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11829 (bezmaksas lejuplāde) 

DIY toolkit. 

https://diytoolkit.org/ (bezmaksas lejuplāde) 

Field guide to Human-Centered design.  

http://www.designkit.org//resources/1 (bezmaksas lejuplāde) 

Step up toolkit by pdr. 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/STEP%20UP%20Toolkit.pdf 

 

 

 

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11829
https://diytoolkit.org/
http://www.designkit.org/resources/1
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/STEP%20UP%20Toolkit.pdf

