
 

 

 

  
 

ĀTRAS IZMAIŅAS 
 

AKTIVITĀTE, KAS IZSTRĀDĀTA, LAI PĀRDOMĀTU PIELĀGOŠANĀS SPĒJAS NOZĪMĪBU, LAI 
ATZĪTU IZMAIŅAS UN REAĢĒTU UZ TO  

 

Mērķis ir parādīt, kā cilvēks spēj ātri identificēt un reaģēt uz mainīgajām tendencēm, inovācijām, 

destabilizāciju, nozares pārmaiņām utt.  

Šis rīks attiecas arī uz spēju pielāgoties jūsu karjerai, uzlabojot spēju ātri novērot mainīgās 

uzņēmējdarbības idejas, pienākumiem, gaidām, stratēģijām un citiem darba procesiem.   

 

Padoms: Lai dalībnieki neuztvertu šo aktivitāti tikai kā ledlauzi (ice-breaker), veiciet 

kopsavilkumu, izmantojot jautājumus “pārdomu” secībā.  

Instrukcijas  

• Sadaliet grupu pa pāriem. 

• Nesniedzot nekādus papildu paskaidrojumus, palūdziet dalībniekiem 10 sekundes 

paskatīties vienam pret otru. 

• Lūdziet viņus apgriezties ar muguru viens otram un paskaidrojiet, ka tagad ir laiks 

mainīt 5 lietas savā apģērbā (piemēram, noņemt pulksteni utt.). Pārliecinieties, ka viņi 

nevar redzēt viens otru. 

• Kad tas ir izdarīts, uzdodiet partneriem atkal saskarties vienam ar otru un uzminēt, 

kādas izmaiņas ir veiktas. 

• Pēc tam palūdziet viņus atgriezties pozīcijā "mugura pret aizmuguri" un vēlreiz 

pieprasiet mainīt 3 jaunas lietas par sevi. 

• Kad tas izdarīts, sastājoties viens ar otru, lūdziet dalībniekus vēlreiz atrast atšķirības. 

• Noslēdziet aktivitāti, pateicoties visiem un aicinot apsēsties aplī, lai sāktu pārrunas un 

pārdomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVĒROŠANA 



 

 

 

 

Jautājumi pārdomām mācību kopienā:  

Vai jums patika šī aktivitāte? Vai tas bija viegli? Grūti? Kāpēc? 

Vai pirmajā vai otrajā reizē bija vieglāk atrast atšķirības partnera izskatā? Kāpēc? 

Kādas kompetences un prasmes noder šādā darbībā? 

Vai šo darbību varam saistīt ar uzņēmējdarbību vai uzņēmējdarbības vidi? 

Ko jūs domājat par izmaiņām, vadot uzņēmumu? Vai tas ir dabisks process? 

Kā mēs varam labāk sagatavoties mainīgajām tendencēm un videi mūsu biznesā? 

 

 

 

Padomi koordinatoriem 

• Šī aktivitāte ir piemērota tēmām, kas risina pielāgošanas problēmas. Tā ir pielāgota 

aktivitāte no spēles, ko izstrādājis un izmanto vadības un līderu attīstības uzņēmums 

Crestcom. 

• Grupas lielums ir elastīgs. Tāpēc aktivitātes ilgums varētu būt vairāk vai mazāk atkarīgs 

no dalībnieku skaita un diskusijas intensitātes. 

 


