
 

 

  
 
 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ŽURNĀLS 
 

ŠĪ DARBĪBA VEICINA UZŅĒMĒJDARBĪBU AR AIZRAUJOŠA MEDIJU PRODUKTA 
IZVEIDOŠANU 

 

Mērķis ir veicināt radošumu, inovācijas un zinātkāri saistībā ar sociālo uzņēmējdarbību. 

MĒRĶI: 
• Uzlabot dalībnieku izpratni par sociālo uzņēmējdarbību. 
• Uzzināt vairāk par ES pieredzi saistībā ar sociālo uzņēmējdarbību 
• Izpētīt un analizēt sociālās uzņēmējdarbības atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos 

  

 

Padoms: Pārliecinieties, ka dalībnieki saprot, ko nozīmē sociālā uzņēmējdarbība, bet dodiet 

viņiem iespēju pašiem izpētīt tā atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos. Galvenā ideja varētu būt 

pārņemta no citām aktivitātēm, piemēram, “Kas notiks, ja...?”. 

Instrukcijas: 

Šī rīka pamatā ir grupas darbība, kurā tiek pētītas sociālās uzņēmējdarbības galvenās 
dimensijas iesaistītajās valstīs. 

• 1. DAĻA- 5 minūtes 

Grupas izveide, ja iespējams, izmantojot dažādu valstu dalībnieku kombināciju, 
koordinatora ievads sociālajā uzņēmējdarbībā 

• 2. DAĻA - 60 minūtes 

Katra grupa izstrādā sociālās uzņēmējdarbības tēmu un dalās tajā ar pārējiem 
dalībniekiem, sniedzot informāciju par šīs tēmas izcelsmi attiecīgajās valstīs. 
Izmantojot attēlus un rakstus no pašreizējiem žurnāliem un laikrakstiem vai no tīmekļa, 
viņi izveido flipchart vai prezentācijas slaidu, kas attēlo “UZŅĒMĒJDARBĪBAS ŽURNĀLS” 
titullapu ar jaunumiem, statistiku, problēmām utt., kas saistīti ar izvēlēto sociālās 
uzņēmējdarbības tēmu. Progresīvākām grupām var būt iespējams pievienot papildu 
slaidu vai tekstu ar padziļinātu ziņu ziņojumu par izvēlēto tēmu. 

• 3. DAĻA - 30 minūtes 

Kad titullapa ir izveidota, katra grupa prezentē savu lapu citiem. Pasniedzēji uzdos 
jautājumus un atvieglos debates, lai apzinātu jēdzienus un atbalstītu dalībniekus 
nepieciešamo prasmju apguvē, tostarp plašsaziņas līdzekļu analīzē, un uzzinātu par ES 
pieredzi (sk. Sadaļu „Aptauja un novērtējums”). 
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Pārdomas mācību kopienā: aktivitāte palīdz jauniešiem noteikt, kur un kā sociālā 

uzņēmējdarbība ir pārstāvēta plašsaziņas līdzekļos, un domāt par plašsaziņas līdzekļu 

atspoguļojuma pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem. Tas arī palīdz koncentrēt viņu 

komunikācijas prasmes, uzsverot skaidrību, īsumu un sociālo atbildību, ziņojot par sociālās 

uzņēmējdarbības aktivitātēm. Ja to veic kopā ar starptautiskiem dalībniekiem tiešsaistē vai 

klātienē, tas palielina izpratni par sociālo uzņēmējdarbību kā globālu parādību, kas var mazināt 

nabadzību, veicināt sociālo taisnīgumu un risināt klimata pārmaiņas. Izpētot ES pieredzi 

sociālās uzņēmējdarbības jomā, jauniešiem var tikt dota iespēja piedalīties pašreizējās sociālās 

uzņēmējdarbības iniciatīvās vai uzsākt jaunas. 

 

 

Padomi koordinatoriem  

• Pārskats un novērtējums  

• Iesācēju jautājumi: 
o Ko jūs esat iemācījušies, veidojot žurnālu? 
o Vai jūs domājat, ka radošums ir būtisks uzņēmējdarbībai? 
o Cik svarīgi, plānojot uzsākšanu, zināt par starptautisko/ES pieredzi? 

 

• Pārskatā jāsniedz papildu pamatinformācija par jaunuzņēmumiem un saites uz 
literatūru par to, kā radošums un sabiedrības uztvere ietekmē startapu darbības 
uzsākšanas procesu. 

o Piemēram:https://uplandsoftware.com/kapost/resources/blog/creativity-
stats/ 

o Prasmes, darbības joma un panākumi: empīrisks skatījums uz radošo industriju 

uzsākšanas procesu Vācijā (http://ftp.iza.org/dp11650.pdf) 
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