
TAVS CEĻOJUMA GIDS
Mācību resursi un  ietvars izglītotāju atbalstam 

jaunu sociālo uzņēmēju iedrošināšanā

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, 
kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas 
jebkādu izmantošanu. 



ESIET SVEICINĀTI!

MOTIVĒTU, INFORMĒTU UN IEDVESMOTU

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, 
kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas 
jebkādu izmantošanu. 

Esiet sveicināti “Atklāj Rītdienu” kopienā! Priecājamies, ka esat mums pievienojušies! Jūs esat pārmaiņu                   
veidotājs... iesaistot nākotnes kopienas līderus, atraisot viņu radošumu, palīdzot viņiem atklāt savas idejas, 
palīdzot viņiem apgūt jaunas prasmes un rīkoties, kļūstot par pārmaiņu veidotājiem.

Jūs esat talantīgs un zinošs, tāpēc mēs esam veidojuši šo ceļvedi nevis kā mācību grāmatu, bet gan kā ceļojumu, 
kurā mēs dalīsimies ar savu kā partneru motivāciju un mūsu pieeju, cerot, ka tas radīs izpratni par to, cik 
plūstoši un elastīgi ikviens var veidot savu mācīšanās pieredzi.
Visa projekta laikā mēs atvērām savus prātus, mēs uzklausījām dažādus kopienu līderus interviju un izglītojošo 
semināru laikā, kuros tie piedalījās, sekojot līdzi ceļojuma iespējamai daudzveidībai.

Un tas ir veids kā mēs iepazīstinām ar “Atklāj Rītdienu” mācību kursu internetā -  mācību ceļojumu, kurā var               
izvēlēties iesaistīt savus apmācāmos, sekojot mūsu piedāvātajam maršrutam vai kā pievienoto vērtību izvēlēties 
paši savu mācīšanās pieredzi, mācīšanās ceļojumu īstenojot jebkurā secībā pēc pašu ieskatiem.

Mēs ceram, ka esat sajūsmā par radīto iespēju eksperimentēt, izmantojot mūsu piedāvātos mācību resursus, lai             
veidotu radošu mācību pieredzi un

“Mēs varam mainīt pasauli kopā”
Hilde Latour, WiseCoLab, Nīderlande



http://www.tomorrowsland.eu/

http://www.tomorrowsland.eu/mooc.html

Esiet sveicināti “Atklāj Rītdienu” kopienā! Priecājamies, ka esat mums pievienojušies! Jūs esat pārmaiņu                   
veidotājs... iesaistot nākotnes kopienas līderus, atraisot viņu radošumu, palīdzot viņiem atklāt savas idejas, 
palīdzot viņiem apgūt jaunas prasmes un rīkoties, kļūstot par pārmaiņu veidotājiem.

MŪSU CEĻOJUMA SĀKUMS

Tātad, sākumā mazliet par to, kā mēs šeit nokļuvām
Kā projekta partneri mēs pirmo reizi tikāmies 2016.gada decembrī, ar ko aizsākām projektu “Rītdienas Zeme”, ko 
līdzfinansēja Eiropas Savienības Erasmus + programma.

Kopā mēs darbojāmies, lai veicinātu uz ciešāku sadarbību vērstas ekonomikas attīstību, sekmējot tādas nākamās            
inovatoru paaudzes izveidi, kas ietekmēs un attīstīs iekļaujošāku sabiedrību.

Pateicoties radošā dizaina domāšanai, mūsu kopīgais darbs ļāva identificēt 8 iespēju reģionus.

Rītdienas Zemes projekta galvenie rezultāti bija: Stratēģiskais ziņojums par nākotnes situāciju, mācību  ietvars, 
tiešsaistes mācību resursi (MOOC) un FasilitatoraVadlīnijas. 

“Rītdienas zeme” mācību kursa mērķis ir atvērt radošo domāšanu, palīdzot atraisīt prātu un atrast jaunas iespējas, 
lai kļūtu par jauna veida novērotāju un radītāju, kurš meklē iespējas atrisināt kādas sociālās problēmas, ar kurām 
saskaramies, un kurš sadarbojas, lai radītu labāku pasauli.

Tiešsaistes mācību kurss apvieno teoriju, iedvesmu, praksi, pašrefleksiju un diskusiju un ir veidots kā ceļojums 
nākotnē.

“Lai risinātu sociālos izaicinājumus, galvenais ir nevis nojaukt un optimizēt, bet gan apkopot un apvienot 
konkrētus jautājumus, izaicinājumus, cilvēkus, kapitālu, intereses un ieinteresētās puses. Iespējas pārmaiņām 

var radīt sadarbības sistēmas izveide”
Rasmus Dilling-Hansen, Den Sociale Kapitalfond, Dānija

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, 
kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas 
jebkādu izmantošanu. 



TURPMĀKIE SOĻI

Kā partneri mēs nevarējām apstāties šeit, mēs vēlējāmies palīdzēt izglītojamajiem spert nākamos soļus, lai                 
“Atklātu Rītdienu”, lai palīdzētu īstenot  izglītojamo idejas ikdienas realitātē un tām darboties. 
Mēs balstījamies uz tā, ko bijām savā ceļojumā iemācījušies paši, un izmantojām iegūto, lai veidotu savu attīstības 
ceļu.
Mēs vēlamies dalīties pieredzē, lai Jums palīdzētu, tāpēc piedāvājam ieskaitīties tajā, ko apguvām:

Radošums rada vīziju

Reāli piemēri sniedz pievienoto vērtību dzīvē

Stāstu stāstīšana attīsta iztēli

Dažādu perspektīvu novērtēšana stiprina mūsu idejas

Iedvesmo citus

Radīšana sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ved pie piemērotiem un noderīgiem resursiem

Sadarbībā ir spēks

“Tas viss ir par cilvēku iedrošināšanu, lai dotu iespēju radīt nākotni, kurā cilvēki saprot, ka viņi var ķ 
erties pie darba un darīt”

Adrian McEwen, DoES Liverpool, Lielbritānija

“Nesakiet cilvēkiem, ko darīt, bet jautājiet, ko es varu darīt Jūsu labā”
Bert-Ola Bergstrand, Sociālā Kapitāla Forums (Social  Capital Forum), Zviedrija

“Tas, ko esmu sapratis, ir, ka cilvēki domā citādi. Reizēm ir labi saprast, ka nav tikai pareizi un nepareizi 
– vienkārši būt empātiskam un pieņemt, ka citi cilvēki var domāt citādi”

Miks Celmiņš, Make Room Europe un Make Room India, Latvija

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, 
kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas 
jebkādu izmantošanu. 



Kā partneri mēs nevarējām apstāties šeit, mēs vēlējāmies palīdzēt izglītojamajiem spert nākamos soļus, lai                 
“Atklātu Rītdienu”, lai palīdzētu īstenot  izglītojamo idejas ikdienas realitātē un tām darboties. 
Mēs balstījamies uz tā, ko bijām savā ceļojumā iemācījušies paši, un izmantojām iegūto, lai veidotu savu attīstības 
ceļu.
Mēs vēlamies dalīties pieredzē, lai Jums palīdzētu, tāpēc piedāvājam ieskaitīties tajā, ko apguvām:

“Rītdienas Zemē” mēs noskaidrojām, ka ietekme, ko rada sociālo uzņēmēju, sociālo inovatoru un sociālo aktīvistu 
pieredze un konkrētu piemēru izpēte ne tikai iedvesmo, bet arī motivē, mūsu studentiem redzot, kā sapņi par               
iespējām var kļūt par realitāti.

Tā kā mēs nonācām pie projekta “Atklāj Rītdienu”, mēs pārmaiņu veidotājus likām uzmanības centrā.
Mēs intervējām 34 pionierus visā Eiropā, lai uzzinātu vairāk par viņu motivāciju un attieksmi, prasmēm un                   
kompetencēm, kas viņiem bija nepieciešamas, lai kaut kas notiktu, izaicinājumiem, ar ko viņi saskārās un kā viņi 
tika galā ar izaicinājumiem, un kādas ir viņu nākotnes vīzijas.

“Paturiet to prātā, apmeklējiet un mācieties no esošajiem sociālajiem uzņēmumiem un projektiem vietējā un 
starptautiskā līmenī, meklējiet palīdzību un padomu”

Ngunan Adamu, iWoman, Lielbritānija

Sociālajam inovatoram ir jāapzinās savas prasmes un jātzīst cilvēku potenciāls. Atrast pareizās atbilstības 
starp Jums un cilvēkiem, ar kuriem Jūs strādājat, ir pirmais solis, lai izveidotu “uzvarētāju komandu””

Pietro Giuliani, Café21, Itālija

“Mācieties uzdot pareizos jautājumus, rodot pareizās atbildes. Uzdodiet jautājumus jaunu atklāsmju un pasaules 
redzējumu ierosināšanai.”

Daniel Christian Wahl, Spānija

“Cilvēki tic stāstiem. Ja Jūs dzirdat stāstu par kaut ko, kas ir sasniegts, tad Jūs to sajūtat daudz reālāk, 
jo stāsts sniedz vīziju par to, kas tieši var  kļūt par realitāti”

Neele Petzold, Ocean Fiction, Vācija

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, 
kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas 
jebkādu izmantošanu. 



Tā kā mēs nonācām pie projekta “Atklāj Rītdienu”, mēs pārmaiņu veidotājus likām uzmanības centrā.
Mēs intervējām 34 pionierus visā Eiropā, lai uzzinātu vairāk par viņu motivāciju un attieksmi, prasmēm un                   
kompetencēm, kas viņiem bija nepieciešamas, lai kaut kas notiktu, izaicinājumiem, ar ko viņi saskārās un kā viņi 
tika galā ar izaicinājumiem, un kādas ir viņu nākotnes vīzijas.

Kad mēs kopīgi atskatījāmies uz daudzajiem ieskatiem, kurus esam apkopojuši, mēs vienojāmies pāriet uz 6 iespēju 
reģioniem … … … … mūsu plūstošā un elastīgā ceļojuma piemērs!

Atrodi iedvesmu Žurnālā

“Galvenā kompetence ir “verbālā veiklība” – informētība par savu auditoriju, sava komunikācijas stila                 
apzināšana, lai pasniegtu ziņojumus dažādos veidos, lai tie būtu saprotami dažādiem cilvēkiem”

Lucy Antal, Alchemic Kitchen, Lielbritānija

“Nejautā “Kādas ir Jūsu vajadzības?” Pajautā “Kādas ir Jūsu cerības un sapņi?”
Erika Rushton, The Beautiful Ideas Company, Lielbritānija

“Tā ir iespēju māksla - veidot uzticēšanos, pašpaļāvību, attiecības, sadarbības tīklus, atrast kopējo interešu 
jomas”

Matt Ashton, Public Health Sefton, Lielbritānija

“Klausīšanās ir būtiska sarunas daļa - lai veicinātu sociālo dialogu, mums ir jāprot atvērt savas domas              
pretējiem viedokļiem”

Egita Prama, “Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS”, Latvija

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, 
kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas 
jebkādu izmantošanu. 



Pateicoties programmai “Erasmus +”, mēs varējām radīt iespējas izglītojamajiem no visas Eiropas 3 pieredzes 
semināros Lielbritānijā, Portugālē un Dānijā personiski satikt sociālos uzņēmējus un sociālos inovatorus.

Mēs aicinām izglītotājus darīt tā pat – organizējiet saviem izglītojamajiem studiju vizīites – tām nav obligāti 
jābūt starptautiskām!

Mūsu redzamākie sociālie uzņēmēji dalījās ar idejām, perspektīvām un pieredzi, piedaloties mācību pieredzē, kas 
apvienoja dažādu vietējo sociālās inovācijas projektu un sociālo uzņēmumu vizītes un radošās darbošanās sesijas 
ar regulāru pašrefleksiju.

Daži no mūsu dalībniekiem ar mums padalījās:

“Cilvēku integrācija var būt veiksmīga tikai tad, ja mēs visi atklāti dalāmies ar saviem uzskatiem un ļaujam 
otram kļūt par mūsu kultūras daļu.””

Marc Ernst, Bayti Hier, Vācija

“Vizītes sniedz labāku priekšstatu un daudz lielāku iedvesmu!”
“Uzzināju, ka  ir cilvēki, kas domā “alternatīvi” nevis tradicionālā domāšanas sistēmā”

“Apmeklē vietas! Īsti cilvēki stāsta īstus stāstus”

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, 
kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas 
jebkādu izmantošanu. 



https://www.unravel-tomorrow-learning.eu/login/index.php

http://www.unravel-tomorrow.eu/perspectives-for-tomorrow.html http://www.unravel-tomorrow.eu/perspectives-for-tomorrow.html

ATKLĀJ SEV MŪSU RESURSUS

Izmantojiet žurnālu, lai atklātu saviem                
izglītojamajiem apkārtējo pasauli un palīdzētu 
viņiem noteikt katram savu interešu jomu.

Izmantojiet Galeriju kā sākuma punktu, lai iepazītos 
ar Kopienu līderiem un Pārmaiņu veidotājiem, pirms 
meklējat veidus, kā saviem izglītojamajiem dot 
iespēju iepazīties ar vietējiem kopienu līderiem 
klātienē.

Izmantojiet šo Mācību kursu pilnā apjomā vai kādus no 
mācību kursā piedāvātajiem mācīšanās resursiem, lai 
dažādotu nodarbības Jūsu esošo mācību plānu                 
ietvaros.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, 
kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas 
jebkādu izmantošanu. 



MĀCĪŠANĀS IETVARS

(izveidots,balstoties uz Entrecomp: Uzņēmējdarbības ietvars, 2016)

Domā un Rīkojies kā Sociālais inovators

Kompetence Sistēmiskā 
Ilgtspēja

Spēj iztēloties nākotni, 
izstrādāt un vizualizēt 
nākotnes scenārijus, 
lai palīdzētu īstenot 
iecerēto

Spēj izpētīt un 
eksperimentēt ar 
inovatīvām pieejām

Spēj atpazīt un 
parādīt, kā dažādas 
grupas un cilvēki 
rada vērtību kopienā

Spēj aktīvi meklēt, 
salīdzināt un 
pretstatīt 
informācijas avotus 
un dažādas idejas

Spēj attīstīt vairākas 
idejas un iespējas, lai 
radītu labākus 
risinājumus esošiem un 
jauniem izaicinājumiem

Spēj atklāt savas 
kopienas vajadzības, 
koncentrēties uz 
problēmām un risināt 
problēmas 
alternatīvos veidos

Spēj apzināt un 
izmantot iespējas 
radīt vērtību, pētot 
sociālo, kultūras un 
ekonomisko situāciju

Spēj koncentrēties un 
nepadoties, būt 
apņēmīgam pārvērst 
idejas darbībā, būt 
gatavam būt 
pacietīgam un 
turpināt censties

Spēj izrādīt empātiju 
pret citiem un aktīvi 
uzklausīt cilvēkus savā 
kopienā, izmantojot 
ziņkāri un demonstrējot 
ticību paustajām idejām

Spēj novērtēt 
daudzveidību kā 
iespējamo ideju un 
iespēju avotu

Paralēlā 
Perspektīva

Kopienas 
Spēks

Vienkārši 
Prieks

Digitālais 
Darvinisms

Vērtīgie 
Atkritumi
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Spēj uzsākt procesus un 
uzņemties atbildību par 
sarežģītām vērtību 
radīšanas darbībām

Spēj sadarboties un 
sadarboties ar 
citiem, lai attīstītu 
idejas un pārvērstu 
tās darbībā

Spēj izstrādāt 
efektīvus veidus, kā 
veidot sadarbības 
tīklus, lai mudinātu 
cilvēkus sadarboties, 
atbalstīt un mācīties 
vienam no otra

Spēj apkopot dažādus 
viedokļus, lai 
noteiktu kopīgu mērķi

Spēj demonstrēt 
efektīvu saziņu, 
pārliecināšanu, 
sarunas un vadību

Spēj izveidot jaunus 
kontaktus un apvienot 
izkliedētos 
teritorijas elementus, 
lai radītu iespējas 
radīt vērtību

Spēj izmantot monitoringa 
rezultātus, lai pielāgotu 
vīzijas, mērķus, 
prioritātes, resursu 
plānošanu, darbības soļus 
vai citus vērtības 
radīšanas procesa 
aspektus

Spēj fasilitēt 
sadarbību, kurā 
cilvēki var 
sadarboties vērtību 
radīšanas aktivitātēs

Spēj iedvesmot, 
iesaistīt un 
piesaistīt citus
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“Mums jāspēj skatīties 360 grādu leņķī uz savu situāciju un jāmācās no vairākām perspektīvām”
Malene Annikki Lundén, Samso Energy Academy, Dānija

“Jo spēcīgāka ir iedzīvotāju ekonomiskā un sociālā daudzveidība, jo augstāka ir pilsētas                 
inovācija”

Davide Agazzi, Milānas pašvaldība, Itālija

“Stiprināt jaunās balsis, kas veido Eiropas nākotnes diskursu”
Luís Fernandes, Canal 180, Portugāle

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, 
kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas 
jebkādu izmantošanu. 
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