
 

 

  
 

ENTREPRENEURSHIP CAFÉ (Uzņēmēju kafejnīca) darbnīca 
 

DIZAINA DOMĀŠANA UN IDEJU ĢENERĒŠANA PALĪDZĒS UZLABOT RADOŠUMU 

 

Mērķis ir mācīties kā savienot idejas lielas grupas ietvaros, lai nodrošinātu piekļuvi dalībnieku 

kolektīvam saprātam, kā arī izprast un mācīties no dažādām perspektīvām. Tas ietver diskusijas 

veidošanu, kurā radošums un inovācijas tiek pielietotas biznesa idejas izstrādei. Šīs dinamikas 

uzmanības centrā ir tēmas izpēte un jauninājumu ieviešana, nevis problēmu risināšana. 

 

Padoms: Izveidojiet draudzīgu un iekļaujošu kafejnīcas atmosfēru, kurā dalībnieki jūtas ērti, 

attīstot jaunas idejas. Koordinatoram/moderatoram ir jānosaka tēma, kas var būt vispārīga vai 

specifiska atkarībā no grupas sastāva/vecuma/vēlmēm. 

Instrukcijas  

• Moderators sveic Uzņēmēju kafejnīcas dalībniekus un iepazīstina ar procesu. 

• Istaba ir aprīkota ar galdiem, kas parasti ir piemēroti 4-6 personām (līderis + 3-5 viesi).  

• Moderators lūdz brīvprātīgos būt par katra galda līderiem. 

• Galda līderiem jānodrošina atvērta un draudzīga atmosfēra:  

o Līderi paliek pie visām diskusijām pie sava galda, kamēr viesi regulāri 

pārvietojas no galda uz galdu. 

o Tie nodrošina, ka visi piedalās vienādi.  

o Saimniekiem jāveic piezīmes, lai informētu par turpmākajām diskusijām. 

o Viņi sveic jaunpienācējus un apkopo iepriekšējo grupu galvenās idejas.  

• Moderators rāda jautājumus un tēmas, piemēram, uz ekrāna vai tāfeles. 

• Dalībnieki pārvietojas no galda uz galdu kā grupa. Moderators nosaka laika 

ierobežojumu diskusijām un atzīmē katras kārtas beigas, piemēram, ar skaņas signālu. 

• Līdzas runāšanai un klausīšanai indivīdi var rakstīt vai zīmēt uz papīra vai kartītēm, lai 

nākamajai grupai sniegtu ieskatu iepriekšējās sarunās.  

• Katras kārtas beigās līderi apkopo galvenos secinājumus no saviem galdiem. Tie var 

grupēt ieskatus tā, lai būtu redzamas saiknes starp idejām. 

• Kārtu skaitam jābūt vienādam ar galdu skaitu.  

• Līderi var izmantot “runājošās nūjas” tehniku, lai visiem dalībniekiem būtu iespēja 

runāt – dot katram pēc kārtas kādu priekšmetu un dot vārdu, kamēr dalībnieks to tur 

pie sevis;  

• Pēc galda diskusijām līderiem ir 10 minūtes, lai apkopotu rezultātus. Pēc tam 

moderators paskaidro, kas notiks ar rezultātiem, tostarp ideju un atziņu grupēšanu un 

padziļinātu analīzi.  

• Rezultātus var saglabāt, fotografējot zīmējumus un tekstus. 

IDEJU ĢENERĒŠANA 



 

 

 

 

Pārdomas mācību kopienā: kafejnīcas formāta mērķis ir veicināt plašu sarunu klāstu, kurā 

tiek attīstītas idejas, vienlaikus noskaidrojot galvenos punktus apkopošanas procesā. 

 

 

Padomi koordinatoriem  

• Sniedziet dalībniekiem īsu kopsavilkumu par notikuma iemesliem un tā mērķiem. 

• Nodrošiniet atmosfēru, kurā tiks veicināta viņu radošums un biznesa ideju radīšana. 

Nepārvietojiet grupas no viena galdiņa uz otru pārāk ātri! 

• Iepazīstiniet dalībniekus ar noteikumiem: 

o Koncentrējieties uz svarīgo; 

o Dodiet ieguldījumu domājot; 

o Runājiet ar prātu un sirdi; 

o Klausieties kopā, lai saprastu, gūtu ieskatu un uzdotu dziļākus jautājumus; 

o Savienojiet un koordinējiet idejas. 


