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IEVADS
Šī rokasgrāmata ir paredzēta, lai sniegtu teorētiskas atziņas un praktiskus padomus,
kā nodrošināt atbilstošu mentoru un pieredzes pārņēmēju saziņu uzņēmējdarbībā.
To izstrādājuši projekta Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana
biznesa mentora tīkla uzlabošanai un uzturēšanai (2019-1-LV01-KA203-060414)
dalībnieki no piecām partnervalstīm – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija),
Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības centrs (Latvia), Utenas kolēģija (Lietuva),
Ekoinstitūts (Itālija), Burgas brīvā universitāte (Bulgārija) un Belostokas Tehnoloģiju
universitāte (Polija).
Projekta mērķis bija izpētīt komunikācijas kompetenču šķēršļus starp mentoriem un
pieredzes pārņēmējiem un piedāvāt risinājumus, kā ar komunikāciju tehnoloģiju
palīdzību uzlabot un uzturēt biznesa mentoru tīklu. Mentorings daudzās pasaules
valstīs ir atzīts kā progresīvs biznesa izaugsmes instruments, lai nodrošinātu
pieredzes pārnesi uzņēmumu vidū un aktīvu dalīšanos ar zināšanām un kontaktiem.
Galvenokārt to izmanto jaunu un mazāk pieredzējušu uzņēmumu attīstības
sekmēšanai. Tādā veidā tiek veicināta uzņēmējdarbība un biznesa sadarbības
kultūras veidošana.
Projekta rezultātā ir tapusi “Mentoringa rokasgrāmata”, kurā tiek aplūkoti dažādi
mentoringa, uzņēmējdarbības un komunikācijas aspekti. Rokasgrāmatā ir
atrodamas sešas nodaļas, katras nodaļas ievadā ir uzskaitīts, kādas tēmas un
jēdzieni tiks aplūkoti, tad ir sniegts plašāks teorētiskais izklāsts, kam seko praktiski
piemēri, savukārt noslēgumā lasītāji var veikt savu zināšanu pārbaudi.
Rokasgrāmatā tiek skaidrots, kāda loma ir mentoringam, uzsākot uzņēmējdarbību,
un kādas ir mentoringa izmantošanas turpmākās priekšrocības. Būtiski, ka līdztekus
mentoringa aspektiem tiek sniegti padomi, paņēmieni uzņēmējdarbības uzsākšanai
un raksturoti ieguvumi no mentoringa uzņēmējdarbībā. Rokasgrāmatā tiek izklāstīts,
ka risināt komunikācijas radītās problēmas mentoringā un pieņemt atbilstošus
lēmumus, kāda ir emociju nozīme komunikācijā un kā emocionālā inteliģence spēj
nodrošināt pozitīvu komunikācijas iznākumu. Savukārt, lai nodrošinātu efektīvu
komunikāciju, tiek sniegti atbilstoši komunikācijas kanāli un izteiksmes līdzekļi.
Rokasgrāmata ir paredzēta mācībspēkiem, studentiem, mentoriem un pieredzes
pārņēmējiem un citiem interesentiem, kuri ir vēlas uzlabot verbālo un neverbālo
komunikāciju un nodrošināt efektīvu mijiedarbību starp mentoru un pieredzes
pārņēmēju.
Rokasgrāmata ir pieejama elektroniskā veidā visās iesaistīto partneru valsts
valodās.

1. IEGUVUMI NO MENTORINGA
UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
Ievads

Kas ir mentorings uzņēmējdarbībā?
Kādi ir ieguvumi pieredzes pārņēmējiem un mentoriem no mentoringa?
Kādi ir ieguvumi uzņēmumam no mentoringa?
Kā sākt komunikāciju un, kādus jautājumus ir vērts uzdot mentoram?

Galvenie izmantotie jēdzieni

Mentorings
uzņēmējdarbībā,
ieguvumi,
konkurētspēja, savstarpēja komunikācija.

biznesa

mentors,

komunikācija,

1.1. MENTORINGA NOZĪME UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
Biznesa mentori parasti ir personas, kurām ir zināšanas un pieredze, ko tās var
izmantot, lai palīdzētu citām personām attīstīt savu karjeru, tām personīgi un
profesionāli pilnveidojoties. Tie bieži kalpo par paraugmodeļiem. Mentoringa
attiecības bieži ir ilgāka termiņa attiecības (Informi mājas lapa), jo mentors, kā arī
pieredzes pārņēmējs ar savām zināšanām un pieredzi, personīgo un profesionālo
attīstību nodrošina tās (skat. 1.1. att.).

Zināšanas un
pieredze

Personīgā un
profesionālā
attīstība

Ilgtermiņa
attiecības

1.1. att. Ilgtermiņa attiecību nodrošināšanas
modelis mentoringā
(autoru izveidots pamatojoties uz Informi mājas lapa)

Uzņēmējdarbībā tiek pielietots jēdziens “biznesa mentors”, ar to saprotot darbinieku,
kuram ir vairāk pieredzes vai zināšanu, un kurš vēlas nodot savas zināšanas un gūto
pieredzi jaunākam kolēģim, kurš veido savu karjeru uzņēmumā(BusinessCoaching
mājas lapa).
Īstenojot mentoringa programmu, mentoram un pieredzes pārņēmējam ir jāzina, ka
starp tiem veidojas attiecības ar mērķi uzlabot pieredzes pārņēmēja darba
efektivitāti. Īpaši nozīmīgi tas ir gadījumā, ja, iesaiste mentoringa programmā netiek
atrunāta oficiāli. Šajā gadījumā, mentors varētu nenodot visas savas zināšanas, kas
tam ir un kas būtu noderīgas pieredzes pārņēmējam atšķirībā no gadījuma, ja tie no
jau paša sākuma būtu par to vienojušies (Villalon, 2019) vai to būtu noteicis darba
devējs.

Inovatīvas
apmācības
Vīzija,
startēģija

Nepārtraukti
uzlabojumi

Mentoringa
process
Uzņēmuma
kultūras
attīstīšana

Izaugsme,
jaunrade
Vadītāja
prasmju
attīstīšana

1.2. att. Mentoringa process
(Villalon, 2019)

Mērķtiecīga mentoringa attiecību gadījumā starp mentoru un pieredzes pārņēmēju
tiek rīkotas oficiālas sanāksmes, intervijas, kā arī tiek veidota vide neformālai
komunikācijai ar mērķi iepazīt vienam otru. Šīs attiecības kontrolē arī laika grafiki,
kas nodrošina to, ka šī komunikācija ir apzināta un plānota. Veiksmīgs mentorings
nozīmē to, ka pieredzes pārņēmējs gūst zināšanas, iedvesmu, prasmes, attīstās un
arī iegūst izpratni par to, kādu vietu tas patlaban ieņem noteiktā nozarē jeb amatā
un kādu būtu jāieņem (Villalon, 2019).
Nereti mentorings tiek jaukts ar kaučingu, bet šie atbalsta veidi ir atšķirīgi jo
koučings tiek īstenots īsākā laika posmā, koncentrējoties uz vienu konkrētu prasmi
vai jautājumu, kas jāuzlabo. Savukārt mentors pieredzes pārņēmējam sniedz
atbalstu, padomus un dalās ar svarīgām zināšanām, kas var būt noderīgas
pieredzes pārņēmējam un palīdzētu augt (Informi mājas lapa) kādā konkrētā
profesijā vai nozarē ilgtermiņā.

1.2. MENTORINGA POSMI
Mentoringa procesā var izšķirt sekojošos posmus: attiecību uzsākšana, attīstīšana,
nobeigums, attiecību pārskatīšana jeb virzīšanās uz priekšu (skat. 1.1. tabulu). Katrā
no šiem posmiem pavadītais laiks konkrētajā mentoringa situācija atšķiras, taču
galvenais, ka tie ir vienmēr sastopami posmi.

Mentoringa procesa posmi
(Memon et al., 2015)

POSMI

1.1. tabula

POSMU FĀZES

UZSĀKŠANA

Iepazīšanās fāze:
• Sadarbības pāra izveidošanās
• Pieķeršanās vienam pie otra nostiprināšanās

ATTĪSTĪŠANA

Aktīvā fāze:
• Savas lomas apstiprināšana
• Abpusējs atklātums
• Skaidras attiecību robežas
• Dalīšanās ar informāciju

NOBEIGUMS
ATTIECĪBU
PĀRSKATĪŠANA

Noslēguma fāze:
• Fiziska un emocionāla šķiršanās
• Noslēgums
Draudzības fāze:
• Atbalstoši kolēģi
• Iespējama draudzība

Pirmajā fāzē jeb iepazīšanās fāzē mentors un pieredzes pārņēmējs apspriež un
precizē kopīgos mērķus, kopīgās vērtības un sapņus. Šajā posmā var pietrūkt
saziņas, jo abi indivīdi mēģina iepazīties šajā posmā, un starp viņiem joprojām
trūkst uzticības. Attīstīšanas fāze ir pirmais uzņēmējdarbības apguves un attīstības
posms. Mentori un padomdevēji izveido sadarbību jeb “līgumu” mentoringa
attiecībām. Līgumā ir izklāstīti uzņēmējdarbības un sociālie mērķi. Šo sadarbību var
apstiprināt arī ar juridisku līgumu, kas tiek izteikts naudas izteiksmē. Mentors un
pieredzes pārņēmējs var novērtēt savu savu progresu, panākumus un neveiksmes
un vēlreiz apstiprināt vai pārveidot savus mērķus. Šiem jābūt mentoru pašu
mērķiem, nevis mentoru izvirzītajiem mērķiem.
Noslēguma fāzē gan mentora, gan pieredzes pārņēmēja pienākums ir
pārliecināties, vai mentoringa procesu var noslēgt. Parasti problēmas starp
mentoru un pieredzes pārņēmēju pieaug, kad viens no abiem vēlas pārtraukt
attiecības, un otrs cilvēks vēl nav tam gatavs. Mieredzes pārņēmējs var justies
pamests, maldināts vai nesagatavots priekšlaicīgas šķiršanās gadījumā. Savukārt
mentori var justies maldināti vai izmantoti, ja pieredzes pārņēmēji vairs
nekonsultējas ar mentoriem vai nemeklē sadarbību.
Mentorings noslēdzas ar sadarbības jeb attiecību pārskatīšanu. Lai veiksmīgi
definētu, kādas bija mentoringa attiecības, jābūt mentorings ir atbilstoši jānoslēdz.
Pieredzes pārņēmējam vajadzētu izjust sasniegumu izjūtu, apzinoties, ka vēlamie
mērķi sasniegti veiksmīgi (Memon et al., 2015).

1.3. MENTORA LOMA
Mentors ir atbalsta persona, kas sniedz ieguldījumu pieredzes pārņēmēja
profesionālajā attīstībā. Mentors izprot pieredzes pārņēmēja personiskās vērtības
un nākotnes mērķus un spēj nodrošināt visefektīvāko mentoringu atbilstoši
pieredzes pārņēmēja prasmēm un zināšanām (Montgomery, 2017). Mentors
darbojas pēc noteikta, iepriekš definēta rīcības plāna un aktīvi iesaistās šī plāna
izpildē, vajadzības gadījumā
Growth,to koriģējot atbilstoši situācijai.

innovation

Mentora rīcības plāns sākas ar pašrefleksiju (pārdomām par sevi) (skat. 1.3. att.)
un mentoringa procesā mentoram pie pašrefleksijas jāatgriežas vairakkārt. Tas
nepieciešams tāpēc, ka pašrefleksija kalpo kā līdzeklis individuālu mentoringa
vajadzību noskaidrošanai, pamatojoties uz pašnoteiktiem karjeras mērķiem.

VIRZĪBA UZ PRIEKŠU

Periodiska mērķu pārskatīšana.
Pārrunas ar otru pusi.
Knowledge and
experience of Vai viss ir sasniegts?

business
Advice and ideas
Contact network
ATTIECĪBU UZTURĒŠANA
Encouragement,
(moral) support
Kādā veidā to īstenošu? Kā veidošu
divpusējo mijiedarbību?

MENTORINGA ĪSTENOŠANA

Kāds būs sadarbības modelis (mentoringa
attiecību nolūks un veids)? Cik bieži jātiekas?
Kādi ir tikšanās/sadarbības mērķi? Ko es sagaidu
no tā visa?

PĀRDOMAS PAR SEVI

Ko man vajag? Kad man to vajag? Kur/kādā jomā?
Kur es to varu iegūt?

1.3. att. Mentoringa rīcības plāna elementi
(Montgomery, 2017)

Nākamais posms rīcības plānā ir mentoringa attiecību nodibināšana un uzturēšana
ar pieredzes pārņēmēju, kā arī to pilnveidošanas plāns, balstoties uz konkrētu
nepieciešamību. Jāņem vērā, ka jebkuras attiecības piedzīvo dažādus posmus un,
lai arī mentorings tiek realizēts pēc noteikta plāna, tomēr iespējams, ka mentora un
pieredzes pārņēmēju sadarbība nav iespējama psiholoģiskas nesaderības dēļ.
Tāpēc būtiski plānot šo komunikāciju arī gadījumā, ja “virzība uz priekšu” nav
iespējama un nepieciešams pārskatīt un/vai pārtraukt mentoringa attiecības.
Uzņēmējdarbībā mentora lomu bieži vien uzņemas tiešie vadītāji, taču jāņem vērā,
ka mentoringa attiecības atšķiras no priekšnieka un padotā attiecībām, kur
darbojas hierarhiskā struktūra: mērķu noteikšana, snieguma novērtēšana, ieteikumi
par to, kas jādara konkrētā situācijā un tā tālāk. Mentoram – priekšniekam
jāpaplašina sava loma, kas var būt izaicinoši jo pārkāpj klasiskās darba attiecību
etiķetes robežas.

Lai mentora un pieredzes pārņēmēja attiecības būtu veiksmīgas, jānodrošina, lai
starp tiem būtu laba mijiedarbība. Tas nozīmē rūpību, izvēloties mentoru personai
(īpaši zemākajos līmeņos; augstāka līmeņa vadītāji varētu atrast paši savus
mentorus), un, ja rodas saderības problēmas, būtu jāatrod cits mentors. Mentoram
ir jābūt gatavam veltīt laiku un pūles, kas nepieciešamas pieredzes pārņēmēja
attīstīšanai, un pieredzes pārņēmējam jābūt gatavam saņemt konstruktīvu kritiku,
kas savukārt var būt reizēm arī skarba, un mentoringa procesā arī mācīties no
pieredzes.
Bieži vien uzņēmumā par mentoru kļūst vadītājs. 1.2. tabulā ir redzama mijiedarbība
starp vadītāju un padotajiem mentoringa procesā. Kā redzams, nozīmīgākās un
galvenās attīstības vajadzības ir saistītas ar mācīšanos un dalīšanos ar zināšanām.
Mentoringā līdztekus apmācībai un mērķu sasniegšanai svarīgi ir nodrošināt arī
kritiku.

Pieredzējuša vadītāja loma jaunāko vadītāju
attīstīšanā dažādos līmeņos
(Manikutty, 2005)

ATTIECĪBAS
GALVENĀS ATTĪSTĪBAS
VAJADZĪBAS

AUGSTĀKĀ LĪMEŅA VADĪTĀJA
GALVENIE UZDEVUMI

MEHĀNISMI, KO VAR
IZMANTOT

1.2. tabula

MENTORA ATTIECĪBAS
1. Orientācija uz nepārtrauktu
mācīšanos un dalīšanos ar zināšanām
2. Spēja izmantot savu un citu pieredzi
1. Ciešu attiecību izveidošana ar zemākā
līmeņa vadītājiem, kuri tikai top par
vadītājiem
2. Nodrošiniet brīvu, atklātu un
konstruktīvu kritiku
3. Novērojiet sava apmācāmā attīstību
1. Tuvs un aizrautīgs mentoringa process

Kritika ne vienmēr nozīmē negatīvu novērtējumu. Tā var izpausties kā sakarību
veidošana un reflektēšana, piemēram, uzdodot jautājumus, kas rosina pārdomāt
savu darbību (Šmite, 2015):

?

Kā tu to saproti?

Kā pie tā nonāci?
Kā tu zini, ka..?

Kāpēc tu saki, ka…?

Vai ir arī cits veids?

Kas tev lika tā domāt?
Ko tu domā par?

Pastāsti nedaudz vairāk par…!
Palīdzi saprast, ka…!

Pastāsti vēl par to…!

1.4. IEGUVUMI PIEREDZES PĀRŅĒMĒJIEM
UN MENTORIEM
Veiksmīgas mentoringa programmas sastāvdaļa ir piemērota mentora atrašana
pieredzes pārņēmējam (Mentoring Complete mājas lapa), jo mentoringa
attiecības ir balstītas uz savstarpēju uzticēšanos, cieņu un komunikāciju. Abas
puses regulāri tiekas, lai apmainītos ar idejām, pārrunātu progresu un izvirzītu
mērķus tālākai attīstībai, tāpēc būtiski, lai abu starpā valda psiholoģiskā un
raksturu saderība, kas bieži vien ir izšķiroša komunikācijā.

Pieredzes pārņēmēja un mentora ieguvumi no dalības
mentoringa programmā
(autoru izveidota, pamatojoties uz Bizzloans mājas lapa, 2020)

1.3. tabula
IEGUVUMI PIEREDZES
PĀRŅĒMĒJIEM

1. Jaunas attīstības iespējas
Lai gūtu panākumus uzņēmējdarbībā vai
virzītos pa karjeras kāpnēm,
nepieciešams nepārtraukti uzlabot
zināšanas un prasmes. Mentoringa
programmas pielietošana sniedz ne vien
jaunas zināšanas, bet palīdz izprast
dažādas situācijas un nepieļaut kļūdas,
kuras iespējams, karjeras laikā ir pieļāvis
mentors.

IEGUVUMI MENTORIEM
1. Piepildījuma sajūta
Maslova (Maslow, 1943) vajadzību
hierarhijas teorijā, kā augstākās indivīda
vajadzības, noteiktas “sociālā atzinība”
un “pašīstenošanās”. Šīs vajadzības ir
nozīmīgas cilvēkiem, kas sasnieguši
noteiktu dzīves un zināšanu līmeni. Tas
nozīmē, ka mentors ne vien dalās ar
savām zināšanām, bet apmierina arī
savas vajadzības.

2. Iespēja palielināt pašapziņu un
darba ražīgumu
Mentoriga programmā par pieredzes
pārņēmēju kļūst persona, kas vēlas
paplašināt savu zināšanu loku. Ja
pieredzes pārņēmējs ir jauns darbinieks,
kas tikko beidzis studijas, vai cilvēks,
kuram nav uzņēmējdarbības pieredze,
nereti viņam trūkst motivācija un
zināšanas iesākto novest līdz galam.
Piemēram, pieredzes pārņēmējs saņem
e-pasta vēstuli svešvalodā.
Nemācēdams attiecīgo valodu,
pieredzes pārņēmējs nolemj uz šo vēstuli
neatbildēt, lai gan šī ir iespēja palielināt
uzņēmuma apgrozījumu.

2. Atgriezeniskais mentorings
Mentors ir speciālists, kas ilgstoši
darbojoties savā profesijā vai nozarē,
izkopis savas prasmes līdz pilnībai. Taču
uzņēmējdarbības vide ir dinamiska un
tajā nemitīgi ieplūst jaunas zināšanas un
darbības veidi. Piemēram, jauni sociālie
tīkli vai vietnes, kas var uzlabot arī
mentora darba kvalitāti.Šādā situācijā
pieredzes pārņēmējs var dalīties ar
savām zināšanām, uzlabojot mentora
prasmes.

3. Iespēja paplašināt savu
paziņu loku
Mentoringa programma ļauj palielināt
ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī
pieredzes pārņēmēja kontaktu loku.
Piemēram, nekustamo īpašumu aģents,
kas tikko uzsācis darbu, ar mentora
starpniecību var paplašināt kontaktu
loku starp nekustamo īpašumu
attīstītājiem, tādejādi palielinot savu
piedāvājuma portfeli.

3. Iespēja gūt emocionālu
gandarījumu
Mentorings ir divpusēja komunikācija,
kuras ietvaros mentors iegūst arī
emocionālu gandarījumu, nodot savas
zināšanas un prasmes pieredzes
pārņēmējam.

4. Vērtīgāks paziņu loks
Uzņēmējdarbībā viens no panākumu
faktoriem ir kontaktu loks. Piemēram,
situācijā kad tiek apturēta avio satiksme,
bet kravu nepieciešams ātri nogādāt no
punkta A uz punktu B, noder kontakti
dzelzceļa nozarē vai kravu pārvadājumu
uzņēmumā. Kontaktu izveide ir
laikietilpīgs process, tāpēc arī šeit
noderīga ir mentora palīdzība, kuram ir
ne tikai kontakti, bet arī pieredze, kas
palīdz pieņemt situācijai atbilstošāko
lēmumu.

4. Piekļuve jauniem talantiem
Mentoringa procesa mērķis ir nodot
prasmes un zināšanas. Uzņēmuma
ietvaros mentorings tiek pielietots ar
mērķi palielināt uzņēmuma jaudu un šī
procesa laikā nereti atklājās, ka
pieredzes pārņēmējs ir talantīgs.

5. Iespēja uzņemties atbildību
Situācijā, kad pieredzes pārņēmējs
darbojas mentora uzraudzībā, rodas arī
pleca sajūta. Tā palīdz uzņemties
atbildību un riskēt pārdomāti. Nereti tieši
mentors ir tas, kas mudina pieredzes
pārņēmēju noticēt savām spējām.

5. Iespēja uzlabot vadības prasmes
Vadība pati par sevi ir prasme, taču
mentorings programma palīdz to izkopt
un attīstīt. Ja mentoram izdodas panākt,
ka pieredzes pārņēmējs sekmīgi
darbojas, tas nozīmē, ka mentors ir
profesionāls vadītājs.

6. Iespēja mācīties no reālās dzīves
pieredzes
Mentors dalās ne tikai ar savām
zināšanām, bet arī ar reālās dzīves
pieredzi. Pieredzes pārņēmējam ir
iespēja neatkārtot mentora pieļautās
kļūdas un pārņemt veiksmīgo pieredzi.

6. Ilgtspējīga attīstība
Gūstot arvien jaunu pieredzi, mentors
veicina savu izaugsmi, kritisko
domāšanu, kā arī uzņēmējdarbības
ilgtspējīgu stratēģiju. Tiek veidota
izpratne par nepieciešamību saglabāt
un uzlabot pašreizējo dzīves kvalitāti.

7. Iespēja uzlabot līderības un
komunikācijas prasmes
Jauns paziņu un kontaktu loks vēl
negarantē panākumus. Pieredzes
pārņēmējam jāiemācās komunicēt ar
dažādiem cilvēkiem, tādejādi uzlabojot
ne tikai komunikācijas prasmes, bet arī
līdera prasmes.

7. Pilnveido līdera prasmes
Līderis spēj pārliecināt ar loģiskumu,
argumentāciju, teorētisku pamatojumu
un praksē konstatēto.

Mentoringa attiecības ir izdevīgas abiem dalībniekiem. Pieredzes pārņēmējs gūst
zināšanas un pieredzi, bet mentors realizē personīgo piepildījumu, uzlabo vadības
prasmes un, iespējams, papildina savas zināšanas citās jomās (The cents of
money mājas lapa, 2020). Šajā procesā būtiska loma ir komunikācijai.
Komunikācijas procesā nozīmīgas ir divas spējas – klausīšanās un teiktā apzināta
ievērošana.
Tāpēc komunikācijā ir jāievēro:
būt aktīvam uztvert un klausīties;
būt daudzveidīgam savstarpējās attieksmēs;
prast argumentēti izvērtēt personīgo viedokli;
spēt radoši analizēt citu viedokli;
spēt kolēģus iesaistīt stratēģiju izpratnē un īstenošanā (Šmite, 2015).

Šie nosacījumi ir aktuāli, aprakstot arī aprakstot līdera komunikāciju (Šmite, 2015),
taču, salīdzinot līderi un mentoru, ir saskatāmas daudzas kopīgas iezīmes.
Veiksmīga mentoringa gadījumā notiek pozitīva mijiedarbīga gan pieredzes
pārņēmēja, gan mentora starpā jo abi dalībnieki papildina viens otru, taču
mentoringa programmā jākoncentrējas uz pieredzes pārņēmēju. Tas nozīmē, ka
pieredzes pārņēmēja attīstības vajadzībām jābūt primārām un mentoram
vajadzētu būt tādam, lai pieredzes pārņēmējam būtu viegli attīstīt savas prasmes.
Novērots, ka veiksmīga mentoringa sadarbība tiek realizēta gadījumos, ja pieredzes
pārņēmējam un mentoram ir iespēja pašiem izvēlēties vienam otru (Mentoring
Complete mājas lapa).

FAKTORI, KAS IETEKMĒ
KONKURĒTSPĒJU UN
SNIEGUMU

KONKURĒTSPĒJA

KONKURENCES
PRIEKŠROCĪBA

Tehnoloģijas
Jaunrade
Vadības procesi
Mārketings
Uzņēmuma kultūra
Uzņēmuma struktūra
Darbavietu izkārtojums
Apmācība darbavietā
Uzņēmuma stratēģija

CILVĒKRESURSU VADĪBAS
POLITIKA UN PRAKSE

SNIEGUMS
Organizācijas
līmenī
Personas līmenī

MENTORINGS

1.4. att. Mentorings kā kritērijs snieguma un
konkurētspējas uzlabošanai
(Mathews, 2006)

Kā redzams 1.4. attēlā, tad konkurētspēju ietekmē virkne faktoru: tehnoloģijas,
jaunrade, mārketings u.c. Konkurētpējīgo priekšrocību veidošana veicina
konkurētspējas attīstību, kura būtu jāpēta dziļāk – organizācijas un pašas personas
līmenī. Lai arī cik būtu perfekti izstrādāta cilvēkresursu vadības politika, tomēr kā
zināms, tad uzņēmējdarbībā nevar paredzēt katru konkrēto situāciju. Mūsdienās liela
loma ir mentoringam, kur atbalsts netiek sniegts tikai teorētiskā līmenī, bet caur
prakses un dažādu reālu uzņēmējdarbības situāciju un piemēru prizmu. Mentors
netiešā veidā, strādājot ar pieredzes pārņēmēju, ne tikai dalās ar savu pieredzi, bet
arī pats gūst konkurētspējas priekšrocības. Tiešā veidā mentors ar saviem
sniegumiem var uzlabot gan organizācijas, gan personas prasmes. Mijiedarbojoties
mentora darbam un cilvēkresursu politikai, uzņēmums kļūst konkurētspējīgāks.

1.5. MENTORA IZMANTOŠANAS IEGUVUMI
UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
Mentorings uzņēmējdarbībā ir sistemātiski veidotas attiecības, kas balstītas uz
ilglaicīgu un brīvprātīgu atbalstu starp veiksmīgu uzņēmēju ar pieredzi, kurš dalās
savās zināšanās, pieredzē un uzskatos un otru uzņēmēju, kurš ir gatavs un vēlas gūt
pieredzi no šīs apmaiņas un bagātināt savu kompetenci (Biedrības Līdere mājas
lapa).
Mentoringa galvenie uzdevumi uzņēmējdarbībā ir:
palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem sasniegt ar uzņēmējdarbību
saistītos mērķus;
nodrošināt uzņēmumu ilgtspēju sākuma fāzē;
iesaistīt uzņēmējus aktīvā uzņēmēju tīklā un palīdzēt uzsākt
sadarbību ar jauniem uzņēmuma partneriem;
veicināt inovatīvu, uz zināšanām balstītu uzņēmējdarbību;
sekmēt profesionālu orientāciju, jaunas zināšanas;
sekmēt pieredzes apmaiņu, izvairīšanos no kļūdām (Rivža, 2005;
Konstantinova, 2008).

Līdz ar to var izvirzīt vairākas mentoringa priekšrocības:
Mentoringa programma jaunajam uzņēmējam palīdz novērtēt uzsākto
uzņēmējdarbību, tā modeli un palīdz saskatīt biznesa “kopainu”,
noskaidrojot stiprās, vājās puses, iespējas un draudus.
Uzņēmējdarbības mentors var sniegt gan padomus, gan dalīties ar
idejām pieredzes pārņēmēja izaugsmes veicināšanai. Tāpat mentors
var sniegt noderīgus padomus, lai novērstu pieredzes pārņēmēja
iespējamās kļūmes un iedvesmot iepriekš neplānotiem soļiem.
Uzņēmējdarbības mentora galvenā loma ir klausīties un stimulēt
pieredzes pārņēmēja domāšanu. Mentors palīdz attīstīt pieredzes
pārņēmēja idejas un ātrāk rast risinājumus uzņēmējdarbības
izaicinājumiem.
Pieredzes pārņēmējam ir iespēja izmantot mentora biznesa tīklu jeb
mentors palīdzēs attīstīt un piesaistīt jaunus klientus un sadarbības
partnerus pieredzes pārņēmēja uzņēmumam. Mentors var ieteikt arī
profesionāļus, kas pieredzes pārņēmējam var palīdzēt attīstīt
uzņēmējdarbību.
Uzņēmējdarbības mentors neatrisina visas pieredzes pārņēmēja
problēmas un nestrādā pieredzes pārņēmēja vietā. Pieredzes
pārņēmējam pašam ir jāveic darbs un jāiegulda laiks un pūles, lai
ieviestu pārmaiņas uzņēmumā. Mentors palīdz noteikt mērķus un
atskaites punktus, kā arī norāda virzienu, lai pieredzes pārņēmējam
būtu vieglāk šīs pārmaiņas veikt.
Uzņēmējdarbības mentors pievērš pieredzes pārņēmēja uzmanību
mērķiem, kas savukārt palīdz nenovirzīties no ceļa.
Dažādos uzņēmējdarbības ciklos un periodos iestājas rutīna. Bieži vien
uzņēmuma peļņa nepieaug jo uzņēmējs neko nemaina savā ikdienas
darbībā. Lai arī uzņēmuma peļņa nepalielinās, tas arī nenes
zaudējumus. Uzņēmējdarbības mentora mērķis ir izaicināt veikt
papildus darbības, mainīt pieejas, kļūt modernākiem, kā arī attīstīties
tehnoloģiski, tādejādi veicinot uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmi.

1.6. JAUTĀJUMI, KAS JĀUZDOD MENTORAM
Lai gūtu maksimālu labumu no mentoringa, pieredzes pārņēmējam jābūt
skaidram mērķim, kāpēc viņam nepieciešams mentors, un iespējams, būs
jāiedrošina mentors darboties mentora lomā. Vieglākais veids, kā to panākt, ir
sagatavojoties sarunai un uzdodot jautājumus (skat. 1.4. tabulu), kas attiecas uz
mentora un pieredzes pārņēmēja karjeras mērķiem un uzņēmējdarbības
izaicinājumiem.

Pieredzes pārņēmēja jautājumi mentoram
(Miller, 2018)

1.4. tabula

IEPAZĪŠANĀS JAUTĀJUMI
Pastāsiet par savu karjeru. Kā Jūs kļuvāt var vadītāju / nolēmāt uzsākt
uzņēmējdarbību?
Kā Jums noderējušas Jūsu akadēmiskās zināšanas? Kuri pilnveides kursi Jums
noderējuši visvairāk?
Kuras no rakstura īpašībām Jums noderējušas visvairāk, kuras traucējušas karjeras
laikā?
Kā Jūs pieņemat lēmumus un kā tiekat galā ar “nepopulāriem lēmumiem”?
Kā Jūs veidojat komunikāciju ar darbiniekiem/kolēģiem/sadarbības partneriem?
Vai šīs prasmes laika gaidā ir mainījušās?
PERSONISKĀS ĪPAŠĪBAS
Kuras līdera prasmes bija visgrūtāk attīstīt?
Kādas rakstura un vadības īpašības Jūs esat pārņēmis no saviem iepriekšējiem
vadītājiem?
Ko Jūs darītu citādāk vadības ziņa, ja varētu pagriezt laiku atpakaļ?
IZAUGSME
Vai kādreiz esat kaut ko sajaucis, neizdarījis vai nespējis izdarīt? Kā atgūties pēc
neveiksmes?
Vai ir nepieciešams runāt par savām neveiksmēm ar vadītāju, kā mainīt darbības
gaitu pēc neveiksmes?
Esmu dzirdējis, ka, izpildot uzdevumu, kas sniedzas ārpus savas kompetences,
varētu ietekmēt savu karjeras ceļu. Kādi ir plusi un mīnusi gadījumā, ja darbinieks
spēj vairāk, nekā atrunāts darba līgumā?
Kā labvēlīgi “uzlādēt” pārslogotu komandu?

UZŅĒMĒJDARBĪBAI/AMATAM NEPIECIEŠAMIE RESURSI
Kā rīkoties, ja tiek uzticēti pienākumi, kuriem neesi 100% gatavs? Kā rīkoties?
Ko Jūs darbiniekos vērtējat visaugstāk? Kas ir galvenie darbinieka darbības rādītāji,
kurus Jūs vērtējiet visaugstāk?
Kādi ir ikdienas motivācijas rīki Jūsu komandai/darbiniekiem?
LĒMUMU PIEŅEMŠANA
Kā jūs iemācījāties uzņemties risku?
Kā rīkoties, ja lēmums ir bijis kļūdains? Vai to atdzīt saviem darbiniekiem, kolēģiem?
Kādi ir bijuši Jūsu sāpīgākie lēmumi saistībā ar uzņēmējdarbību/ karjeru/ komandu?
KRĪZES SITUĀCIJAS
Kā noturēt savaldību un koncentrēties darbam stresa situācijās?
Vai mazam uzņēmumam/nodaļai nepieciešams individuāli izstrādāts un pielāgots
krīzes vadības plāns?
PIEREDZES ŅĒMĒJA RAKSTUROJUMS
Kādas ir manas stiprās puses?
Ko jūs uzskatāt par maniem vājajiem punktiem, un kā es varu tos uzlabot?
Kādu priekšstatu es par sevi atstāju komunikācijā?
Kādas prasmes man būtu nepieciešams attīstīt?
Vai un kurā jomā/amatā Jūs redzat mani pēc 5 gadiem?
Kā es varu kļūt par pārliecinošāku sarunu vedēju?
Vai varat ieteikt kādu grāmatu vai resursu sarežģītu sarunu risināšanai?
Sagatavošanās sarunai ir 90% no komunikācijas. Iespējams, ka pirmās sarunas
laikā pieredzes pārņēmējs nemaz neuzdos visus šos jautājumus, taču to esamība
palīdzēs virzīt sarunu ar mentoru un iepazīt viņu. Tāpat iespējams, ka pēc
pirmajiem jautājumiem mentors pārņem sarunas vadību un realizē savu sarunas
plānu, nosakot mērķus, uzsākot resursu meklēšanu, plānojot tikšanās gaitu, vai
nosakot svarīgākos jautājumus.
Tāpat, ņemot vērā 2020.gada pieredzi, kad pasauli ietekmēja Covid pandēmija,
iespējams, ka pirmā mentora un pieredzes pārņēmēja tikšanās notiek, izmantojot
elektroniskās
saziņas
līdzekļus.
Šādā
gadījumā
ieteicams
saskaņot
pamatjautājumus
par
mentoringa
pamatprincipiem
un
sagaidāmajiem
rezultātiem.

?
UZDEVUMS

Iedomājies, ka Tu kļūsti par mentoru kādam, kuru interesē Tavs hobijs.
Sastādi Jūsu pirmās tikšanās pārrunu plānu, sarindojot pa punktiem
sarunas gaitu. Izveido potenciālo jautājumu sarakstu, kurus tu gribētu
dzirdēt no pieredzes pārņēmēja (kā piemēru izmanto 1.4. tabulu).

?

Jautājumi paškontrolei
1.

Kas ir mentorings uzņēmējdarbībā?

2. Kādi ir ieguvumi no mentoringa uzņēmumam?

3. Kādi ir galvenie pieredzes pārņēmēja ieguvumi no mentoringa?
4. Kā mentorings spēj palīdzēt uzlabot uzņēmuma konkurētspēju?
5. Kādi ir galvenie mentora ieguvumi no mentoringa?
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2. MATERIĀLU IZSTRĀDE
BIZNESA MENTORINGĀ
Ievads

Šajā nodaļā tiks aprakstīti sekojoši galvenie elementi, kas ir neatņemama biznesa
materiālu izstrādes sastāvdaļa:
Biznesa modeļa izstrāde
Biznesa stratēģijas izstrāde
Jaunu projektu plānošana un uzsākšana
Mentorings inovāciju veicināšanai

Galvenie izmantotie jēdzieni

Jauna uzņēmuma dibināšana vai jauna produkta/pakalpojuma radīšana nav
mazsvarīgs uzdevums. Tas prasa definēt sākotnējos elementus, kā arī noteikt
sasaisti starp dažiem no tiem.

Biznesa modeļa definīcija

Tas ir pirmais solis, lai īstenotu ikvienu produkta/pakalpojuma inovāciju. Biznesa
kanvas modelī ir iekļauti deviņi pamatelementi, kas raksturo dažādus aspektus. Šī
modeļa mērķis ir dot iespēju pieredzes pārņēmējiem novērtēt savas biznesa idejas,
izmantojot šo modeli.

Biznesa stratēģijas izstrāde

ITas ietver vairākus svarīgus elementus, piem., produktu/pakalpojumu ražošanas
tehnoloģijas izstrādi, kritiskās tehnoloģijas, attīstības mērķus, projektu kopējo plānu
utt.

Projektu plānošana

Tas ietver visu projekta darbības laikā veicamo aktivitāšu plānošanu, projekta
budžeta izstrādi, komandas un Ganta diagrammas izveidi.

2.1. BIZNESA MODEĻA IZSTRĀDE
Biznesa kanvas ideju sākotnēji ierosināja Aleksandrs Ostervalds, balstoties uz savu
iepriekšējo darbu par biznesa modeļa ontoloģiju (Osterwald, Pigneur, 2010). Biznesa
kanva kā veiksmīgs biznesa vadības rīks satur biznesa plāna veidni, kurā ir deviņi
salikti pamatelementi, kas raksturo dažādus modeļa aspektus. Tās mērķis ir panākt,
lai uzņēmēji iztaujā sevi par savu biznesu par attiecīgajām tēmām, un savas
atbildes ievieto kanvas attiecīgajos blokos. Pamata kanvas bloki ir sekojoši:

Biznesa modeļa kanva
GALVENIE
PARTNERI

GALVENĀS
AKTIVITĀTES

GALVENIE
RESURSI

IZMAKSU STRUKTŪRA

VĒRTĪBAS
PIEDĀVĀJUMS

ATTIECĪBAS
AR KLIENTIEM

KLIENTU
SEGMENTS

IZPLATĪŠANAS
KANĀLI

IEŅĒMUMU PLŪSMA

Galvenie partneri

Šī bloka mērķis ir optimizēt darbību un samazināt riskus, ko var radīt partnera tīkls:
pircēja un piegādātāja attiecības, sadarbība ar konkurentiem utt. Gan MVU, gan
jaunizveidotiem uzņēmumiem ir svarīgi izveidot alianses ar partneriem, piem., kad
konkurē tirgū un izmanto zināšanas savā specializācijā. Jums jāatbild uz šādiem
pamatjautājumiem:

Who are the key partners/suppliers?
What are the motivations for the partnerships?

Galvenās aktivitātes

Šajā blokā ir aprakstītas vissvarīgākās aktivitātes, kas jāveic, lai uzņēmums
nodrošinātu vērtības piedāvājumu. Zinot uzņēmuma pamatdarbību, var gūt dziļu
izpratni par uzņēmuma vērtības piedāvājumu. Šīs aktivitātes neaprobežojas tikai ar
preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, bet ir saistītas arī ar radušos problēmu
risināšanu, tīklošanos un produkta un/vai pakalpojuma kvalitāti. Turklāt tās var būt
noderīgas, lai iegūtu jaunus klientus un atvieglotu konkurenci ar konkurentiem. Jums
ir jāatbild uz sekojošiem pamatjautājumiem:

Kādas ir vissvarīgākās aktivitātes, kas jāveic saistībā ar izplatīšanas
kanāliem, attiecībām ar klientiem, ieņēmumu plūsmu?
Kādas ir galvenās aktivitātes, kas jāveic, lai nodrošinātu vērtības
piedāvājumu?

Vērtības piedāvājums

Šī bloka mērķis ir raksturot produktu un pakalpojumu klāstu, ko uzņēmums piedāvā,
lai apmierinātu savu klientu vajadzības. Vērtības piedāvājums ir tas, kas atšķir
uzņēmumu no tā konkurentiem. Šī atšķirība fokusējas, no vienas puses, uz tādiem
jautājumiem kā cena, serviss, piegādes ātrums un nosacījumi un, no otras puses, uz
kvalitāti, ieskaitot dizainu, zīmola statusu, kā arī uz klientu pieredzi un apmierinātību.
Jums ir jāatbild uz sekojošiem pamatjautājumiem:

Kāda ir galvenā vērtība, ko uzņēmums nodrošina savam klientam?
Kādas ir klienta vajadzības, ko uzņēmums apmierina?

Attiecības ar klientiem

Šajā blokā tiek noskaidrots attiecību veids, kādu vēlaties izveidot ar savu klientu
segmentiem. Jo plašāka ir klientu bāze, jo svarīgāk ir sadalīt klientus dažādās mērķa
grupās. Pastāv dažādas attiecību ar klientiem formas: personiskā palīdzība, īpaša
personīgā palīdzība, pašapkalpošanās, automatizētie pakalpojumi, kopienas,
kopradīšana. Kvalitatīvs produkts vai pakalpojums nākotnē nodrošinās labas un
stabilas attiecības ar klientiem. Uzņēmumam ir jāatbild uz sekojošiem
pamatjautājumiem:

Kādas ir attiecības, ko mērķa klients sagaida no uzņēmuma?
Kādā veidā uzņēmums to var nodrošināt izmaksu un formāta ziņā?

Klientu segments

Šajā blokā tiek noskaidroti klienti, kurus uzņēmums vēlas piesaistīt, ņemot vērā to
atšķirīgās vajadzības. Tā kā uzņēmumi bieži sniedz pakalpojumus vairāk nekā vienai
klientu grupai, ir saprātīgi tos sadalīt segmentos. Tas nodrošinās lielāku klientu
apmierinātību, kas savukārt nodrošinās labāku vērtības piedāvājumu. Dažādus
segmentus varētu iedalīt šādās kategorijās: masu tirgus, nišas tirgus un
segmentēta, diversificēta, daudzpusīga platforma/tirgus. Uzņēmumam ir jāatbild uz
sekojošiem pamatjautājumiem:

Kādiem klientu segmentiem uzņēmums rada vērtību?
Kas ir uzņēmuma vissvarīgākais klients?

Galvenie resursi

Šī bloka mērķis ir raksturot resursus, kas nepieciešami, lai klientam radītu vērtību. Tie
ir līdzekļi, kas uzņēmumam ir vajadzīgi, lai apkalpotu savus klientus. Resursus plaši
var iedalīt fiziskajos (pamatlīdzekļi, piemēram, iekārtas un aprīkojums),
intelektuālajos (zināšanas, zīmoli, patenti, zinātība utt.), finanšu (līdzekļu plūsma un
ienākumu avoti) vai cilvēku resursi. Finanšu resursi ir saistīti ar naudas plūsmu un
ienākumu avotiem. Uzņēmumam ir jāatbild uz sekojošiem pamatjautājumiem:

Kādi ir galvenie resursi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu
vērtības piedāvājumu?
Kādi ir vissvarīgākie resursi, kas saistīti ar izplatīšanas kanāliem,
attiecībām ar klientiem un ieņēmumu plūsmu?

Izplatīšanas kanāli

Šajā blokā tiek noskaidroti veidi, kā uzņēmums nodrošina vērtības piedāvājumu
saviem mērķa klientiem. Katrai organizācijai ir savi komunikācijas, izplatīšanas un
pārdošanas kanāli, kuri parāda veidu, kādā uzņēmums sazinās ar klientiem. Svarīgi
elementi ir iegādes vieta un iegādātā produkta un/vai pakalpojumu piegāde. Ir
pieci posmi produkta/pakalpojuma virzīšanai caur kanāliem pie klientiem: produkta
izpratne, pirkšana, piegāde, novērtēšana un apmierinātība, kā arī pēcpārdošanas
serviss. Lai labāk izmantotu šos kanālus un sasniegtu pēc iespējas vairāk klientu,
ieteicams kombinēt bezsaistes (tradicionālie veikali) un tiešsaistes (interneta
veikali) kanālus. Uzņēmumam ir jāatbild uz sekojošiem pamatjautājumiem:

Caur kuriem kanāliem tiks uzrunāti klienti?
Kuri kanāli darbojas vislabāk? Cik daudz tie izmaksā? Kā tos var
iekļaut jūsu un jūsu klientu rutīnā?

Ieņēmumu plūsma

Šajā blokā ir raksturots veids, kādā uzņēmums gūst ieņēmumus no katra klientu
segmenta. Papildus izmaksu struktūrai, ieņēmumu plūsma ļauj labāk izprast
uzņēmuma ieņēmumu modeli. Piemēram, cik klientu organizācijai gadā ir
nepieciešams, lai gūtu peļņu? Cik lieli ieņēmumi ir nepieciešami, lai sasniegtu
bezzaudējuma punktu? Ieņēmumu plūsma ir vissvarīgākais izmaksu faktors. Ir
vairāki ieņēmumu gūšanas veidi: aktīvu pārdošana, lietošanas maksa, abonēšanas
maksa, kreditēšana/līzings/noma, licencēšana, starpniecības maksa, reklāma. Jums
ir jāatbild uz sekojošiem pamatjautājumiem:

Par kādu vērtību jūsu klienti ir gatavi maksāt?
Par ko un kādā veidā tie veica apmaksu pēdējā laikā? Kādā
veida tie gribētu apmaksāt?
Kādā apmērā katra ieņēmumu plūsma nodrošina kopējos
ieņēmumus?

2.2. KĀ UZSĀKT BIZNESU
Daudzi cilvēki iegūst savas biznesa idejas, tikai paskatoties apkārt un padomājot
par to, kādi biznesa veidi ir ienesīgi. Tie vienkārši nolemj nokopēt biznesu, kas, šķiet,
darbojas labi, un pēc tam nonāk situācijā, kad tas vairs nav dzīvotspējīgs. Cita
biznesa kopēšana ir iespēja, taču tirgus vide, lielums un klientu uzvedības modeļi ir
ļoti labi jāpārbauda, lai saprastu, kāpēc citam uzņēmumam sokas labi.
Citi cilvēki iegūst savas biznesa idejas, tikai apsverot to, kas tiem labi padodas, un
nolemjot, ka tie var izmantot savas prasmes uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tie
vienkārši nolemj uzsākt uzņēmējdarbību, pieņemot, ka to prasmes piesaistīs
potenciālos klientus. Šis pieņēmums ir balstīts uz iekšējo sajūtu, nevis pareizi veiktu
tirgus pētījumu. Tāpēc, ja jūs jau esat apņēmies īstenot biznesa ideju, jums būs
jāuzdod sev sekojoši jautājumi:

Vai šāda veida produktam vai pakalpojumam ir noieta tirgus?
Cik daudz līdzīgu
pakalpojumu?

uzņēmumu

piedāvā

šo

produktu

vai

Vai ir pietiekami liels tirgus, lai tajā visi varētu gūt saprātīgus
ieņēmumus un augt?
Ja visiem nav pietiekami liels tirgus, vai mans bizness būs
pietiekami atšķirīgs vai pietiekami efektīvs, lai ilgtermiņā
piesaistītu daudzus klientus?

Ja atbilde uz pirmajiem trim vai pēdējiem trim jautājumiem ir negatīva, jums
vajadzētu vēlreiz apdomāt savu biznesa ideju, pirms ieguldāt vairāk savu laiku vai
naudu tās tālākai attīstībai. Tagad, kad esat sapratis labas biznesa idejas
sastāvdaļas, ir jāizmanto pieejamā biznesa iespēja, kas atbilst jūsu prasmēm un
vēlmēm. To var izdarīt sistemātiski izpildot zemāk norādītās darbības:

Izanalizējiet savas īpašās intereses, prasmes un pieredzi
Sastādiet pieejamo biznesa iespēju sarakstu
Saskaņojiet biznesa iespējas ar savām interesēm, prasmēm
un pieredzi
Izanalizējiet piemēroto biznesa iespēju stiprās un vājās puses

Izvēlieties vispiemērotāko biznesa ideju

Jums vislabāk veiksies, kad darīsit to, kas jums patīk, un jums būs spēcīgas izjūtas
(pārliecība) par to, ko un kā jūs darāt. Jūs darīsit visu iespējamo, ja jums būs
atbilstošas prasmes, un jums būs priekšrocības, ja jums būs kāda praktiska
pieredze.

Jūsu īpašās intereses

Jūsu īpašās intereses saistībā ar biznesa ideju ir lietas, kuras jums patīk darīt vai
vēlaties darīt, t.i., vaļasprieki un radošās aktivitātes. Tās var būt datubāzu izstrāde,
saruna ar cilvēkiem utt. Jums var būt arī spēcīgas izjūtas par to, kā bizness jāvada,
piem., kā ir jāizturas pret saviem darbiniekiem, klientiem, vidi utt.
Jūs, iespējams, esat iepazinies ar produktu un pakalpojumu veidiem un kvalitāti, ko
vēlaties piedāvāt, vēlaties darīt visu iespējamo, lai padarītu klientus laimīgus,
domājat par to, kas kaitētu videi vai radītu problēmas sabiedrībai utt. Šādas izjūtas
ietekmēs arī jūsu biznesa idejas izvēli. Jūsu bizness, iespējams, būs veiksmīgāks, ja
tas atbilst jūsu uzskatiem un vērtībām. Labākais veids, kā izanalizēt savas spēcīgās
simpātijas un uzskatus, ir sastādīt sarakstu ar visām lietām, kuras jums patīk darīt
un kurām ticat, un novērtēt tās uz skalas no 1 līdz 3, kur 1 ir ļoti patīk un 3 maz patīk.

Jūsu prasmes un pieredze

Daudzi cilvēki apmulst, kad tiem tiek lūgts uzskaitīt savas prasmes. Tiem ir tendence
noniecināt daudzas lietas, kuras tie prot labi darīt, domājot, ka ikviens var darīt
tādus darbus.
Vislabākais veids, kā novērtēt savas prasmes, ir izveidot savu prasmju sarakstu –
lietas, kuras jūs labi protat darīt. Jūs varat atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:

Ko es spēju labi darīt skolā?
Ko es spēju labi darīt savās iepriekšējās darbavietās/profesijās?
Ko es spēju labi darīt savā pašreizējā darbavietā/profesijā?
Kādas īpašas prasmes esmu iemācījusies savā ģimenē?
Kādu palīdzību citi cilvēki mēdz man lūgt?
Ko man ir izdevies labi noorganizēt?

Sastādiet esošo biznesa iespēju sarakstu

Uzņēmumi izdzīvo, piedāvājot produktus un pakalpojumus, kurus cilvēki vēlas pirkt un
ja tiem ir pirktspēja. Jūsu panākumi biznesā ir atkarīgi no tādu produktu un
pakalpojumu pārdošanas, kuriem ir iespēja piesaistīt klientus un nodrošināt tirgus
nišu.
Tirgus nišas ir tie produkti un pakalpojumi, kurus vēlas daudzi klienti, bet:
(a) neatrod tirgū vai (b) nav apmierināti ar to, kas ir pieejams. Noteikt tirgus nišu
var vairākos veidos. Šeit ir daži ieteikumi, kā jūs to varētu paveikt: veltiet nopietnas
pūles, visu iepriekš minēto dariet tik ilgi, cik vien varat atļauties. Tādā veidā jūs
varēsiet izveidot izsmeļošu esošo biznesa iespēju sarakstu, no kura tad varēsiet
izvēlēties vislabāko.
Kad esat izveidojis visaptverošu tirgus nišu sarakstu, apsveriet, kāds biznesa veids ir
vispiemērotākais, lai izmantotu šīs tirgus nišas sniegtās iespējas, proti:

Preču ražošanas bizness, t.i., tiks ražoti noskaidrotie nišas
produkti, piem., rotaļlietas, mēbeles, apģērbi utt.
Pakalpojumu sniegšanas bizness, t.i., tiks sniegti noskaidrotie
nišas pakalpojumi, piem., veļas mazgāšanas pakalpojums,
sviestmaižu piegāde, transporta pakalpojumi utt.
Mazumtirdzniecības/tirdzniecības bizness, t.i.,
mazumtirdzniecības veikals, nelielas vairumtirdzniecības
veikals, vairumtirdzniecība utt.

Atkarībā no produkta, kuru izvēlaties savam biznesam, preču ražošanas uzņēmuma
dibināšanai parasti būs vajadzīgs lielāks sākuma kapitāls, un būs vajadzīgs ilgāks
laiks, lai tas sāktu finansiāli nodrošināt jūs un jūsu ģimeni. Pakalpojumu sniegšanas
biznesu var sākt ar mazāku sākuma kapitālu, un tas var sākt nodrošināt jūs finansiāli
jau ātrāk. Sākuma kapitāla apjoms mazumtirdzniecības/tirdzniecības biznesam
atšķiras atkarībā no uzņēmējdarbības vietas un pārdodamo produktu klāsta, taču
tas var sākt nodrošināt jūs finansiāli daudz ātrāk.
Pārskatiet visaptverošo izveidoto tirgus nišu sarakstu, rūpīgi pārdomājiet katras
nišas piedāvātās biznesa iespējas un iepriekš izvēlieties esošās biznesa iespējas,
kas jūs visvairāk interesē tālākai analīzei.

2.3. BIZNESA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE
Pirms izstrādā biznesa plānu, pieredzes pārņēmējam ir jārada jauna
produkta/pakalpojuma stratēģija. Uzņēmuma attīstības stratēģijas kritiskie elementi
ir tehnoloģiskais plāns un plāns jaunā produkta/pakalpojuma pozicionēšanai tirgos.
Biznesa stratēģijas izstrādes galvenais mērķis ir nodrošināt sistemātisku pieeju
inovāciju attīstībai, radot stingru pamatus katram individuālam inovācijas
projektam, ko MVU un jaunizveidotie uzņēmumi plāno īstenot. Attīstības stratēģijas
koncepcija paredz divus galvenos mehānismus, kuru mērķis ir sinhronizēt biznesa
plānošanu un īstenojamos projektus.
Pirmais mehānisms attiecas uz attīstības mērķu noteikšanu jeb pieredzes
pārņēmējs īsteno savu biznesa stratēģiju atbilstoši īpašām attīstības prasībām. Šie
mērķi ir vērsti uz attīstības rādītajiem, piem., laiku, produktivitāti un jaunu
produktu/pakalpojumu skaitu, kā arī attīstības iespējām.
Otrais mehānisms ir kopējais projektu plāns, kurā pieredzes pārņēmējs izlemj par
projektu kombinēšanu, kuri labi atbilst biznesa stratēģijai un iespējām uzņēmumā.
Abu mehānismu izveide ir atkarīga no sekojošu jomu padziļinātas analīzes:

Tirgi, galvenie klientu segmenti, vajadzību un vēlmju prognozes,
kā arī konkurence, kuras rezultātā veidojas produkta/tirgus
stratēģija.
Tehnoloģija, galvenie tehnoloģiskie sasniegumi un prognozes,
kā arī esošā tehnoloģiskā stāvokļa audits, kā rezultātā veidojas
tehnoloģiskā stratēģija.

Nav vienas vai vislabākās stratēģijas. Tomēr pastāv stratēģiskās plānošanas
process. Tas jāievēro, nosakot stratēģiju, kas jāpieņem uzņēmumam. Tas sastāv no
4 posmiem, proti:

Priekšnoteikumu posms – izvēlēties biznesa veidu.
Analīzes posms – izanalizējiet iespējas, uzņēmuma iespējas un
noskaidrojiet izteiktās kompetences.
Stratēģijas izstrādes posms – izveido riska stratēģiju un
atbalsta stratēģijas.
Īstenošanas posms – savāciet nepieciešamos resursus,
īstenojiet kontroli pār tiem un sāciet rīkoties.
Jaunajiem un topošajiem uzņēmumiem ir piemērojami trīs galvenie vispārīgo
stratēģiju veidi.

Diferencēšanas stratēģijas

Šādas stratēģijas klientam nodrošina vērtību, kas pārsniedz konkurējošo produktu
vērtību. Tās ir noderīgas, jo ļauj par produktu pieprasīt augstāku cenu. Augsta
peļņas norma vai nu ļauj absorbēt izmaksu kļūdas, vai arī ļauj atkārtoti ieguldīt
biznesā, lai preci pilnveidotu vai izmantotu tālāk.

Zemu izmaksu līderība

Parasti šī stratēģija nebūtu piemērota lielākajai daļai jaunuzņēmumu, jo tad ir
jāapgūst salīdzinoši liela tirgus daļa. Tomēr, ja jaunais uzņēmums var samazināt
ražošanas izmaksas (piem., ieviešot lētāku, efektīvāku produkta ražošanas
paņēmienu) vai samazināt pieskaitāmās izmaksas, kas ir iespējams, tad
uzņēmējam jāturpina samazināt produkta izmaksas, ja tam ir jānodrošina, lai
uzņēmums saglabātu savu zemo cenu līdera pozīciju. Tas nedrīkst notikt uz
kvalitātes rēķina.

Fokusa stratēģijas

Šādas stratēģijas apvieno gan diferenciācijas, gan zemu izmaksu vadības stratēģiju
elementus. Fokusa stratēģijas nav orientētas uz tirgus daļu. Tās drīzāk ir orientētas
uz to, lai pēc iespējas labāk apkalpotu nelielu mērķa tirgu. Klienti labprāt maksā
vairāk ražotājam par saņemto īpašo uzmanību, un stratēģija ir efektīva, ja
uzņēmums turpina nodrošināt īpašo uzmanību.

2.4. BIZNESA PLĀNS: TĀ TIPISKAIS SATURS
Kopsavilkums. Tas ietver visus galvenos plāna punktus un ir paredzēts, lai
pārliecinātu lasītāju, ka plānu ir vērts izlasīt. Uzņēmuma apraksts:

Uzņēmuma juridiskais statuss
Vadības komanda un tās locekļu lomas
Stratēģiskas alianses/partneru vienošanās ar citiem uzņēmumiem
Misija papildus īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem
Paredzētā produkta veids (prece/pakalpojums)
Mārketinga plāns ir ļoti svarīga biznesa plāna sastāvdaļa. Ja paredzētais
pārdošanas apjoms netiek sasniegts, tiek ietekmēta visa projekta finansiālā
dzīvotspēja. Tāpat arī pārāk optimistiska pārdošanas prognoze var padarīt biznesa
plānu finansiāli nedzīvotspējīgu. Diemžēl pārdošanas prognozes bieži vien ir
vissarežģītākā biznesa plāna daļa, ko nevar precīzi prognozēt, arī tāpēc, ka ir gandrīz
neiespējami paredzēt ne konkurentu, ne klientu reakciju.
Uzņēmuma darbība un ražošana ir plāna sadaļa, kurā ir aprakstīts, kā preces tiks
ražotas vai pakalpojumi sniegti, norādot:

Nepieciešamību pēc ražošanas iekārtām
Piegādes avotus gan iekārtām, gan izejvielām
Nepieciešamību pēc telpām
Nepieciešamību pēc personāla sniedz pārskatā par vajadzīgā personāla skaitu un
to kvalifikācijas. Kas attiecas uz finanšu aspektiem, tad biznesa plānā ir jāiekļauj
finanšu prognozes, naudas plūsmas pārskats un bilance. Misijas formulējums kalpo
kā oficiāla deklarācija par to, ko organizācija cenšas sasniegt vidējā termiņā un
ilgtermiņā. Labi uzrakstīta korporatīvā misija ietvers šādus galvenos elementus:

Orientācijas uz klientu/biznesa definīcija: Viena no svarīgākajām misijas
formulējuma nozīmēm ir tāda, ka tas sniedz skaidru un kodolīgu biznesa definīciju.
Būtībā tas atbildēs uz trim jautājumiem: "Kāds ir mūsu bizness? Kāds tas būs?
Kādam tam vajadzētu būt?"
Organizācijas vīzija ir izvērsts ziņojums par to, ko organizācija galu galā cenšas
sasniegt. Piemēram, Microsoft vīzija ir "dot cilvēkiem iespējas, izmantojot
augstvērtīgu programmatūru – jebkurā laikā, jebkurā vietā un izmantojot jebkuru
elektronisku ierīci". Vīzijas kopumā var būt nedaudz ambiciozas un paredzētas tam,
lai radītu “stratēģiskus nodomus”. Argumenti, lai vīziju izstrādātu, ir sekojoši: 1) tiek
izskaidrots organizācijas attīstības virziens, 2) tiek veicināta attiecīgo lēmumu
pieņemšana un (3) tiek veicinātas inovācijas organizācijas resursu un spēju
pārvaldībā, lai tādejādi rastu uzlabojumus organizācijas pārvaldībā..
Filozofisko vērtību atspoguļojums, kas ietekmē vadības lēmumu pieņemšanu – tas
galvenokārt attiecas uz organizācijas uzvedību un kultūru: tas ir paziņojums par to,
kā organizācija plāno rīkoties, un kāds ir tās vērtību kopums, kas uzsver tās atšķirīgo
skatījumu.
Galvenie mērķi: ir noteikti atskaites punkti, kas norāda, kas ir jādara, lai sasniegtu
misiju. Lai mērķiem būtu jēga, tiem ir jābūt četrām pazīmēm: (1) tiem ir jābūt
precīziem un izmērāmiem, (2) tiem ir jārisina svarīgi jautājumi, (3) tiem ir jābūt
izaicinošiem, bet reāliem un (4) jānorāda attiecīgais laikposms to sasniegšanai.
Organizācijas apņemšanās pret ieinteresētajām pusēm atspoguļojums: labi
izstrādāta misija ietvers informāciju par organizācijas apņemšanos attiecībā uz
ieinteresētajām pusēm, kā arī aprakstu par to, kā organizācija plāno iekļaut
ieinteresēto personu prasības savās stratēģijās.
A description of how the organisation is governed.
Ētiskā dimensija: katrā organizācijā ir jābūt ētiskam klimatam un ir jāveido kultūra,
kas uzsver ētikas nozīmi. Šīs ētiskās vērtības ir jāiekļauj misijas formulējumā.

Mārketinga plāns un mārketinga stratēģija

Mārketinga plāns ir vissvarīgākā biznesa plāna daļa, jo tas apraksta attīstāmā
biznesa būtību un to, kā uzņēmums spēs nodrošināt pārdošanas apjomus esošajos
tirgus apstākļos. Katram uzņēmējam iesācējam savai komandai ir jāpiesaista
kompetents mārketinga speciālists. Mārketinga plāns sastāv no šādām daļām:
Tirgus definīcija un iespējas - šajā mārketinga plāna daļā uzņēmējs raksturo
problēmu, ko ir saskatījis, kāds ir tās apmērs un kādi produkti vai pakalpojumi to var
atrisināt, kāds ir pieprasījums pēc produkta vai pakalpojuma tirgū un kādas iespējas
tirgus piedāvā, lai radītu ieņēmumus. Mārketinga analīzē izpēta dažādus tirgus
segmentēšanas veidus, lai noteiktu patērētāju vajadzības, kādi produkti tirgū atbilst
šīm vajadzībām un kādas ir klientu uzvedības tendences:

Veicot ģeogrāfisko segmentāciju, tiek iegūta informāciju par
mājsaimniecībām noteiktos ģeogrāfiskos apgabalos – to lielums,
ienākumi, etniskā piederība u.c. jautājumi saistībā ar patēriņu.
Veicot demogrāfisko segmentāciju, tiek izpētīts tirgus, pamatojoties
uz patērētāja dzīves līmeni, vecumu, dzimumu, ienākumiem un
sociālo klasi.
Veicot psihogrāfisko segmentāciju, tiek izpētīts dzīvesveids,
personīgās vērtības un attieksme.
Veicot uzvedības segmentāciju, tiek izpētītas klientu zināšanas par
produktu, tā iegādes vietu, lietošanas intensitāti, priekšrocībām,
lojalitāti utt.
Konkurence un cita veida ietekme – tiek raksturota biznesa ārējā vidē: esošo
konkurences un valdības noteikumu ietekme.
Mārketinga stratēģijā ir pateikts, kā tiks izmantotas uzņēmumam pieejamās tirgus
iespējas un mārketinga rīki, lai sasniegtu vēlamo pārdošanas līmeni. Mārketinga
stratēģija ietver jautājumus par produktu izplatīšanu, reklamēšanu un virzīšanu tirgū,
cenu noteikšanu, pārdošanas stimuliem, kā arī atrašanās vietas analīzi utt.
Pārdošanas prognozes: prognozētais pārdošanas apjoma pieaugums, prognozētā
tirgus daļa, pārdošanas apjomi pa periodiem, pārdošanas apjomi sadalījumā pa
produktiem vai pakalpojumiem un pārdošanas apjomi sadalījumā pa klientiem.
Atbalsta materiāli: to mērķis ir padarīt biznesa plānu pārliecinošāku, iekļaujot tādus
dokumentus kā nodomu vēstules, atbalsta vēstules, pozitīvas atsauksmes rakstos,
nozares pētījumus, kā arī vizuālos materiālus.

Operacionālais plāns

Operacionālajā plānā ir aprakstīts, kā tiks radīti produkti vai pakalpojumi – izejvielas,
ražošanas procesi (iekārtas un aprīkojums), darba organizācija, piegādātāji, laika
grafiks utt. Operacionālajā plānā ietilpst (Ford et al., 2007):

Produktu izstrāde: to produktu un pakalpojumu izstrādes darbību
apraksts, kuras uzņēmums ir veicis vai veiks.
Ražošana: aprīkojuma, materiālu, produktu ražošanas tehnoloģiju
(montāžas līniju un robotu) apraksts, darba prasības; ražošanas
jaudas, kvalitātes nodrošināšanas programmas.
Apkopes un remonts. Atbalsts, ko uzņēmums sniedz pēc produkta
vai pakalpojuma pārdošanas.
Ārējā ietekme, piem., darba drošības prasības un valsts kontrolei
attiecībā uz piesārņojumu.

Vadība un organizācija

Šajā biznesa plāna daļā tiek ietverta sekojoša informācija (Ford et al., 2007):

Vadības komanda/vadītāji: apraksts par galvenajām personām,
kas izveido un attīsta funkcionējošu uzņēmumu, kā arī ekspertiem,
investoriem, uzņēmējiem, valdes locekļiem, kuriem ir liela ietekme
uz uzņēmuma panākumiem vai neveiksmēm.
Uzņēmuma struktūras shēma: tā vizuāli parāda pienākumu
sadalījumu uzņēmumā.
Īstenotā politika un stratēģija: darbinieku atlases, apmācības un
atalgojuma un finanšu stimulu sistēmas un prakses apraksts.

Struktūra un kapitalizācija

Šajā biznesa plāna sadaļā ir norādīts, kāda būs jaunā uzņēmuma juridiskā forma
(individuālais uzņēmums, komandītsabiedrība, korporācija utt.), un kā tas tiks
kapitalizēts, t.i., kādi finanšu resursi ir nepieciešami uzņēmuma izdzīvošanai pēc
uzņēmuma darbības uzsākšana (pieejamie finanšu resursi un tie, kas, domājams,
būs pieejami nākotnē): termiņa aizdevumi, konvertējamās obligācijas, priekšrocību
akcijas, kumulatīvās priekšrocību akcijas, parastās akcijas utt. (Ford et al., 2007).

Finanšu plāns

Finanšu plānā kā biznesa plāna sastāvdaļā tiek prognozēti uzņēmuma finanšu
rezultāti. Labi pamatoti labi sagaidāmie finanšu rezultāti palielina uzņēmuma
pievilcību. Ir vēlams sniegt precīzas paredzamo ieņēmumu aplēses, un, ja ir novirzes,
tās būtu jāizskaidro. Ir ieteicams apsvērt vairākus scenārijus – vairāk vai mazāk
optimistiskus par sagaidāmajiem finanšu rezultātiem un arī turpmākās uzņēmēja
darbības. Ir svarīgi, lai prognozes tiktu atjauninātas, ja uzņēmumā notiek ārējas vai
iekšējas pārmaiņas. Finanšu plāns ietver sekojošo (Ford et al., 2007):

Galvenie argumenti un pieņēmumi, uz kuriem balstās finanšu
prognozes
Prognozētās peļņas/zaudējumu pārskati par vismaz trīs gadu
periodu
Detalizētas naudas plūsmas prognozes pirmajiem diviem gadiem
Uzņēmuma bilance jaunā biznesa sākumā un prognozētā gada
beigu bilance par vismaz trīs gadiem

2.5. MENTORINGS INOVĀCIJU VEICINĀŠANAI
Mentoringa programmas inovāciju veicināšanai organizācijās tiek veiksmīgi
īstenotas, ja tās fokusējas uz inovatora piederības sajūtas radīšanu organizācijas
kultūrā un vidē, izmantojot mentoringu, ko sniedz līdzinieks - tas veicina sadarbību,
komandas darbu un uzticēšanos kā nosacījumu radošās domāšanas un inovāciju
attīstībai organizācijā. Klasiskais mentoringa veids ir noderīgs šajā gadījumā.
Pieredzējušāki un gudrāki uzņēmuma darbinieki kļūst par mentoriem jaunākiem un
nepieredzējušiem inovatoriem, kuriem nepieciešami padomi savu vispārīgo prasmju
attīstīšanai un veidošanai. Notiek labāka to integrācija organizācijā, apspriežot tās
misiju, vīziju un mērķus. Trešais mentoringa veids, kas veicina inovācijas, ir
apgrieztais mentorings, kurā mentori pieder zemākam organizācijas līmenim un
pieredzes pārņēmēji atrodas augstāk organizācijas hierarhijā. Mentora un pieredzes
pārņēmēja attiecības sagādā daudz pārsteigumu abām pusēm, palīdzot pieredzes
pārņēmējiem izkļūt no ikdienas rutīnas, attīstīt jaunas prasmes, piekļūt jaunām
idejām, savukārt mentori sāk justies novērtēti un attīstīt savas līdera prasmes.
Šī ciešā sadarbība veicina jaunu projektu un produktu radīšanu (Moon, 2014).
Uzņēmējiem iesācējiem ir nepieciešams dažāda veida atbalsts attiecību ar mentoru
sākumā, vidū un beigās. Attiecību attīstības pirmajā posmā ir nepieciešama
saderība starp mentoru un pieredzes pārņēmēju, kā arī ir jāapmierina pieredzes
pārņēmēja vajadzības pēc iedrošinājuma, pozitīva atbalsta, noderīgiem padomiem
un noderīgām idejām.
Uzsākot uzņēmējdarbību, mentors ir tas, kuram ir pieredze un kurš var palīdzēt ar
savām ekspertzināšanām. Attiecību vidū ir nepieciešams mentora atbalsts, taču ne
tik daudz teorētiskā, cik praktiskā līmenī. Pēdējā posmā mentora galvenās rūpes ir
pārliecināties, ka pieredzes pārņēmējs var nopelnīt biznesā, izmantojot visu, kas tika
iemācīts šajā attiecību procesā, un pilnīgi neatkarīgi un ilgtspējīgi attīstīt savu
biznesu. Rezultāti pierāda, ka panākumi uzņēmējdarbībā ir atkarīgi no pieredzes
pārņēmēja atkarības no sava mentora mazināšanas, iespēju nodrošināšanas
pieredzes pārņēmējam un tā pašpārliecinātības attīstības (Cull, 2006).
Veiksmīga mentoru un uzņēmēju mijiedarbība ir atkarīga no trim faktoriem:
uzņēmēju veida, biznesa lēmumu pieņemšanas un uzņēmuma attīstības fāzes.
Radošie uzņēmēji, saukti arī par “inovāciju līderiem”, rada inovatīvus produktus un
prezentē tos tirgū. Tie ir cilvēki, kuri var pārkāpt pāri parastās domāšanas
ierobežojumiem, domāt savādāk nekā citi, lai rastu risinājumus esošajām klientu
problēmām. Šāda veida uzņēmēji attīsta augsto tehnoloģiju nozares un spēcīgi
ietekmē pētniecību un attīstību (P&A).

Arī tehnoloģiju jomā darbojošies uzņēmēji (tehnouzņēmēji) mēdz fokusēties uz
izgudrojumiem un inovācijām, uz augsto tehnoloģiju produktu izstrādi, kā arī iegulda
daudz naudas pētniecībā un attīstībā un piesaista zinātniekus un inženierus savam
biznesam. Šie divi uzņēmēju veidi ir saderīgi ar mentoriem, kuri ir iesaistīti pētniecībā
un attīstībā. Ja uzņēmējiem piemīt “vientuļo reindžeru (lone rangers)” lēmumu
pieņemšanas stils, tad, izstrādājot topošā uzņēmuma biznesa modeli
(uzņēmējdarbības konceptuālajā fāzē), tiem nebūs vajadzīgs mentors, jo tie domā
patstāvīgi un var pieņemt lēmumus bez cita palīdzības.
Tiem var būt nepieciešams tikai psiholoģisks atbalsts (Memon et al., 2015). Tomēr,
ja tiem piemīt “šaubīgā prāta” lēmumu pieņemšanas stils, tad uzņēmējiem
iesācējiem būs nepieciešams mentors ne tikai uzņēmējdarbības sākumposmā, jo
pieņemt pareizus lēmumus ir ļoti grūti. Tie ir uzņēmēji, kuri ir ļoti nepieredzējuši,
nedroši un mazāk vēlas riskēt, tāpēc tie vēlas izpētīt visas alternatīvas, iegūt papildu
informāciju no uzticama avota un pieredzējuša mentora atbalstu, lai rastu
risinājumu.
Komunikācijas stratēģijas ir nepieciešamas, lai sasniegtu galvenos mērķus mentora
un pieredzes pārņēmējā saziņā. Saziņas mērķis ir (Radu Lefebvre & Redien-Collot,
2013):

1.

Pielāgošanās (konformisms) tirgum, izstrādājot biznesa projektu
(projektam jāatbilst esošajai tirgus praksei, gaidām, noteikumiem un
nosacījumiem), ņemot vērā tirgus noteikumus; mentori mudina uzņēmēju
iesācēju pielāgoties vides, ekonomiskajiem, sociālajiem, kultūras un tirgus
apstākļiem, izmantojot pārliecināšanas un iesaistīšanās stratēģijas.

2.

Dažādības ieviešana tirgū – attālināšanās no tirgū esošajiem produktiem
un pakalpojumiem, pārveidojot vecos vai radot jaunus, kas tirgū nepastāv
un kuriem ir vērtība klientu skatījumā. Izmantojot komunikācijas stratēģijas,
kas balstās uz kritiku un provokāciju, mentors palielina pieredzes
pārņēmēja motivāciju būt inovatīvam, domāt un rīkoties ārpus esošajām
sabiedrības normām, uzskatiem un vērtībām, lai piedāvātu kaut ko jaunu
un izaicinošu.

Izstrādājot biznesa plānu pirmā mērķa sasniegšanai, uzņēmējam iesācējam ir jābūt
nepieciešamajām zināšanām un jāatbilst esošajiem tirgus noteikumiem; lai
sasniegtu otro mērķi, tam ir nepieciešams radošums un inovācijas (Radu Lefebvre&
Redien-Collot, 2013). Biznesa plāns ir noderīgs instruments, lai attīstītu biznesa ideju,
novērtētu tās potenciālu, piesaistītu finansējumu, veidotu strādājošu biznesa
uzņēmumu atbilstošā juridiskajā formā un nospraustu īstermiņa un vidēja termiņa
biznesa mērķus.

?
UZDEVUMS

Izstrādājiet biznesa modeli, stratēģiju un projektu jaunam pakalpojumam, kuru
paredzat ieviest tirgū. Izstrādājiet detalizētu un pilnīgu biznesa plānu, pamatojoties
uz jau izveidoto biznesa modeli. Jūs varētu izmantot šim nolūkam izstrādāto
InnoTools rīku: http://innoplatform.eu/index.php/en/innotoolsselectpath

?

Jautājumi paškontrolei
1. Kādas detaļas biznesa plānā būtu jāiekļauj, lai piesaistītu investorus?
2. Vai uzņēmējam, izstrādājot savu biznesa plānu, ir jāveic pilnīga tirgus
apstākļu analīze un kāpēc tas ir nepieciešams?
3. Ko vajadzētu nodrošināt jaunā uzņēmuma biznesa stratēģijai?
4. Kādu komunikācijas stratēģiju mentors var izmantot, lai veicinātu
uzņēmējos radošu un inovatīvu domāšanu?
5. Kādas dažādu uzņēmēju īpatnības (piem., inovatīvs vadītājs un
tehnouzņēmējs) ir jāņem vērā mentoram, lai piedāvātu savam
pieredzes pārņēmējam atbilstošu palīdzību jauna biznesa projekta
veidošanā?
6. Kāds atbalsts mentoriem ir jāsniedz attiecību ar pieredzes
pārņēmējiem sākumā, vidū un beigās?
7. Kādas komunikācijas stratēģijas mentori var izmantot, lai palīdzētu
uzņēmējiem pielāgot savus biznesa projektus tirgus apstākļiem?
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3. KOMUNIKĀCIJAS EMOCIONĀLIE
ASPEKTI UN SPECIFIKA
Ievads

Šajā nodaļā mēs aplūkosim šādas tēmas:
Emociju loma komunikācijā.
Kas ir emocionālā inteliģence?
Kā mentori var izmantot un pielietot emocionālo inteliģenci.
5 veidi, kā meklēt emocionālo inteliģenci mentorā.
Emocionālās inteliģences praktiskie vingrinājumi mentoriem.

Galvenie izmantotie jēdzieni
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Pīters Salove un Džons Mejers ir definējuši emocionālo inteliģenci (EI) kā "spēju
pārraudzīt savas un citu cilvēku emocijas, atšķirt dažādas emocijas un atbilstoši tās
apzīmēt, kā arī izmantot emocionālo informāciju domāšanas un uzvedības
vadīšanai". Šī definīcija vēlāk tika sadalīta un pilnveidota četrās piedāvātajās spējās,
kuras, kaut arī dažādas, tomēr ir arī saistītas: emociju uztvere, emociju izmantošana,
emociju izpratne, emociju pārvaldība.

ĪT
D s
AL ija
RV oc
PĀ m
e

EMOCIONĀLĀ
INTELIĢENCE

T
O
T ns
N
A tio
M o
IZ em

3.1. att. Emocionālās inteliģences četras spējas

Emocionālā inteliģence mentoringā

(EIM) ir intensīvas, abpusēji izdevīgas attiecības starp mentoru un pieredzes guvēju,
kas ir atkarīgas no emocionālajām un sociālajām prasmēm, paplašinot domāšanu
un rīcību, dodot labumu sev un citiem, kā arī sekmē pieredzes apguvi un virzību uz
priekšu.

3.1. EMOCIJU LOMA KOMUNIKĀCIJĀ
Pāvils Ekmans, kurš pētīja cilvēku emocijas, atklāja sešas sejas izteiksmes, kuras visā
pasaulē atpazīst gandrīz visi. Tās ir laime, skumjas, dusmas, bailes, riebums un
pārsteigums. Šīs emocijas citiem paziņo indivīdu patieso iekšējo būtību. Tomēr ir
daudz dažādu emociju, ko rada šo pamata emociju sajaukšanās un pārklāšanās.
Dzīves laikā mēs piedzīvojam dažādas emocijas, piemēram, patiesu mīlestību un
iejūtību, kas mums kā indivīdam ir visvērtīgākās. No otras puses, ir tādas emocijas
kā dusmas, lepnums un greizsirdība, kas traucē garīgo mieru un liek mums rīkoties
tā, lai ne tikai sāpinātu citus, bet arī mūs pašus. Emocijas pat ietekmē indivīda
veselību. Pareizi teikts: “Veselā ķermenī – vesels gars”. Brīdī, kad mēs cenšamies
apspiest savas emocijas, tas izpaužas tādās slimībās kā piemēram, depresija,
trauksme, panikas lēkmes vai ēšanas traucējumi.

SKUMJAS
depresīvs
noraidošs
negatīvs

DUSMAS
negants
aizkaitināts

BAILES

nervozs
nobijies
bailīgs
saspringts

LAIME

priecīgs
apmierināts
optimistisks

SATRAUKUMS
aktīvs
enerģisks
sajūsmināts

EMOCIONĀLS
simpātisks
laipns
maigs

3.2. att. Pamata emociju apraksts

3.2. KAS IR EMOCIONĀLĀ INTELIĢENCE?
Lielākajai daļai cilvēku emocionālā inteliģence (EI) ir svarīgāka par cilvēka prāta
inteliģenci (IQ), lai gūtu panākumus savā dzīvē un karjerā. Kā indivīdi mūsu un
profesijas panākumi šodien ir atkarīgi no mūsu spējas lasīt citu cilvēku signālus un
atbilstoši reaģēt uz tiem.
Tāpēc katram no mums ir jāattīsta nobriedušas emocionālās inteliģences prasmes,
kas nepieciešamas, lai labāk izprastu, sajustu un sarunātos ar citiem cilvēkiem - it
īpaši tāpēc, ka ekonomika ir kļuvusi globālāka. Pretējā gadījumā veiksme mūs
apsteigs mūsu dzīvē un karjerā.
"Jūsu EI ir jūsu spēja saprast citus cilvēkus, kas viņus motivē un kā sadarboties ar
viņiem," saka ietekmīgais Hārvardas teorētiķis Hovards Gārdners. Šajā jomā pētnieki
atzīst piecas galvenās emocionālās inteliģences prasmju kategorijas.

PAŠAPZIŅA

PAŠREGULĀCIJA

MOTIVĀCIJA

EMOCIONĀLĀ
INTELIĢENCE

SOCIĀLĀS
PRASMES

EMPĀTIJA

3.3. att. Piecas emocionālās inteliģences kategorijas

Piecas emocionālās inteliģences (EI) kategorijas
3.1. tabula
Spēja atpazīt emocijas brīdī kad
tās notiek, ir atslēga savai EI. Lai
attīstītu pašapziņu, ir jāpielāgo
savas patiesās jūtas. Ja
atpazīstat savas emocijas, varat
tās pārvaldīt

Emocionālā apziņa. Jūsu spēja
atpazīt savas emocijas un to ietekmi.
Pašapziņa. Pārliecība par savu
pašvērtējumu un iespējām.

Pārdzīvojot emocijas, jūs bieži vien
nevarat tās kontrolēt. Varat tomēr
kontrolēt, cik ilgi emocijas ilgs,
izmantojot vairākas metodes, lai
mazinātu tādas negatīvas
emocijas kā dusmas, trauksme
vai depresija. Daži no šiem
paņēmieniem ietver situācijas
pārstrādāšanu pozitīvākā gaismā,
kā garas pastaigas, meditācija
vai lūgšanas.

Paškontrole. Traucējošu impulsu
pārvaldīšana.
Uzticamība. Uzturēt godīguma un
vērtību standartus.
Apzinīgums. Uzņemties atbildību par
savu sniegumu.
Pielāgošanās spēja. Ar izmaiņām
rīkoties elastīgi.
Inovācijas. Atvērtība jaunām idejām.

Lai motivētu sevi jebkuram
sasniegumam, nepieciešami
skaidri mērķi un pozitīva
attieksme. Pat ja jums var būt
nosliece vairāk uz negatīvu
attieksmi, jūs ar pacietību un
praksi varat iemācīties domāt
pozitīvāk. Ja jūs atpazīstat
negatīvas domas, kad tās rodas,
varat tās pārkārtot pozitīvākā
izteiksmē - tas palīdzēs jums
sasniegt mērķus.

Sasniegumu apziņa. Jūsu pastāvīgā
tiekšanās uzlabot vai sasniegt
izcilības standartu.
Apņemšanās. Saskaņošana ar
grupas vai organizācijas mērķiem.
Iniciatīva. Gatavs rīkoties pie
iespējām.
Optimisms. Neskatoties uz šķēršļiem
un neveiksmēm, neatlaidīgi tiekties
uz mērķiem.

Spēja atpazīt, kā cilvēki jūtas, ir
svarīga, lai gūtu panākumus savā
dzīvē, karjerā un biznesā. Jo
prasmīgāk jūs saskatāt citu
emociju signālus, jo labāk jūs
varat tos izmantot.

Klientu apklapošana. Paredzēt,
atpazīt un apmierināt klientu
vajadzības.
Attīstīt citus. Nojaušot, kas citiem
vajadzīgs, lai progresētu, un
nostiprinot viņu spējas.
Daudzveidības izmantošana.
Izstrādāt iespējas ar dažādu cilvēku
starpniecību.
Politiskā izpratne. Lasot grupas
emocionālās strāvas un varas
attiecības.
Izpratne par citiem. Izprotot jūtas, kas
slēpjas citu vajadzībās un vēlmēs.

Empātija

Motivācija

Pašapziņa

GALVENIE ELEMENTI KATEGORIJĀ

Pašregulācija

APRAKSTS

Sociālās prasmes

APRAKSTS
Labu starppersonu prasmju
attīstība ir līdzvērtīga
panākumiem jūsu dzīvē un
karjerā. Mūsdienu vienmēr
savienotajā pasaulē ikvienam ir
tūlītēja piekļuve tehniskajām
zināšanām. Tādējādi “cilvēku
prasmes” tagad ir vēl svarīgākas,
jo jums ir jābūt ar augstu EI, lai
labāk izprastu, iejustos un
sarunātos ar citiem globālajā
ekonomikā.

GALVENIE ELEMENTI KATEGORIJĀ
Ietekme. Efektīva pārliecināšanas
taktika.
Komunikācija. Sūta skaidras ziņas.
Līderība. Iedvesmojot un vadot
grupas un cilvēkus.
Mainiet katalizatoru. Pārmaiņu
ierosināšana vai vadīšana.
Konfliktu pārvaldība. Izpratne,
sarunas un domstarpību risināšana.
Saišu veidošana. Instrumentālo
attiecību kopšana.
Sadarbība un kopdarbība. Darbs ar
citiem, lai sasniegtu kopīgus
mērķus.
Komandas iespējas. Grupu
sinerģijas radīšana kolektīvo mērķu
sasniegšanā.

3.3. KĀ MENTORI VAR IZMANTOT UN PIELIETOT
EMOCIONĀLO INTELIĢENCI
Teorija apgalvo, ka tāpat kā cilvēkiem ir plašs intelektuālo spēju klāsts, viņiem ir arī
plašs izmērāmu emocionālo prasmju klāsts, kas dziļi ietekmē viņu domāšanu un
rīcību.
Ir arvien vairāk pierādījumu par emocionālās inteliģences nozīmi panākumos karjerā
un biznesā. Indivīdi var baudīt veiksmīgu karjeru un labākas biznesa attiecības,
paļaujoties uz savu emocionālo inteliģenci.
Pētījumi ir parādījuši, ka cilvēkiem ar augstu emocionālās inteliģences līmeni ir lielāki
panākumi karjerā, viņi veicina ciešākas personiskās attiecības, viņiem ir efektīvas
vadības prasmes un viņi ir veselīgāki nekā cilvēki ar zemu emocionālo intelektu.
Emocionālā inteliģence (EI) ir tas, cik labi cilvēks saprot un pārvalda savas un citu
emocijas un kā viņš šīs zināšanas izmanto attiecību pārvaldībai. Šo prasmju
attīstīšana ir kritiska darba vietā, un spēcīga emocionālā inteliģence ir saistīta ar
augstu sniegumu. Emocionālās inteliģences novērtējumi parasti sniedz atbildes uz
šādiem jautājumiem:

Cik labi šī persona apzinās savas stiprās puses un ierobežojumus?
Kā šī persona var saprast citu emocijas?
Vai šī persona veido labas attiecības?
Cik pašmotivēts ir šis cilvēks un kā spēj pielāgoties?
Kā šī persona reaģē uz spiedienu?
Arī mentoram svarīga ir emocionālā inteliģence. Ir atklāts, ka mentoros pastāv
pozitīvas attiecības starp emocionālo inteliģenci un pārliecības pakāpi, kāda
pieredzes pārņēmējiem ir pret viņiem. Turklāt ir dažas īpašības, kuras noder
mentora vai trenera attīstībā. Piemēram, augsta empātija nodrošina labākas
karjeras un psiholoģiskā atbalsta funkcijas mentoringa procesā.
Vairāki mērījumi, ko mēra pēc emocionālās inteliģences novērtējumiem, piemēram,
The Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), ir pozitīvi saistīti ar
piemērotu, emocionālu reakciju sniegšanu un dažādu mentoringa funkciju veikšanu.
Emocionālā inteliģence, šķiet, ir svarīga arī kā mentoringa paraugs.
Augsts EI ir vērtīgs arī pieredzes pārņēmējiem. Emocionālā inteliģence patiesībā ir
pozitīvi saistīta ar to, cik lielā mērā apmācāmais mācās. Tad tas ir saistīts ar
apmierinātību ar darbu un attieksmi pret karjeru un biznesu.
Rose Opengart un Laura Bierema 2016. gada rakstā “Emocionāli inteliģents
mentorings” parāda, kā EI ietekmē mentoringa attiecības un to efektivitāti gan
mentoram, gan pieredzes pārņēmējam. Viņi secina, ka "ir svarīgi izvēlēties mentoru,
kuram ir augsts EI līmenis un kurš izmanto savu emocionālo kompetenci, lai
maksimāli izmantotu mentoringa attiecību potenciālu".
Kremona (2010) pētīja treneru emocionālās reakcijas, taču viņas ieteikumi ir vienlīdz
svarīgi arī mentoriem. Viņa iesaka, ka treneru apmācībā jāietver empātija, ķermeņa
apzināšanās un attiecību veidošana un jāsavieno emocijas ar iesaistīšanos,
motivāciju, izturību, līderību un pārmaiņu vadību. Viņa iestājas par to, ka vadības
tipiem ir “jāidentificē viņu viedoklis par emocijām. . . paplašināt un padziļināt viņu
pieeju emocijām. . . darba vietā ”.
Opengart un Bierema iesaka - lai maksimāli izmantotu mentora un pieredzes
pārņēmāja attiecības, EI būtu jāmēra, jāapspriež un abām pusēm jāattīsta
pašapziņa par savu EI. Viņi apgalvo, ka tas var izraisīt pastiprinātu mācīšanos,
veiksmīgākas mentoringa attiecības, uzlabotu noturību un efektivitāti.
Emocionāli inteliģenti mentori, kuri zina sevi, var efektīvi kontrolēt savu uzvedību un
attīstīties, lai sasniegtu mērķus, var saprast, motivēt un palīdzēt pieredzes
pārņēmējam sasniegt savus mērķus, izveidojot efektīvas mentora un apmācāmā
attiecības.

3.4. PIECI VEIDI, KĀ MEKLĒT MENTORĀ
EMOCIONĀLO INTELIĢENCI
Pētījumi par emocionālo inteliģenci un mentoringu ir atklājuši, ka jo lielāka ir
mentora emocionālā inteliģence, jo lielāka ir pieredzes pārņēmēja uzticība viņiem.
Lai gan 76% cilvēku uzskata, ka mentorings ir svarīgs, tikai nelielam procentam ir
mentors. Īpašības, kuras mēs meklējam emocionāli inteliģentā mentorā, ir
pašapziņa, pašregulācija, motivācija, empātija un sociālās prasmes. Ir vairāki veidi,
kā mēs varam noteikt, vai potenciālais mentors ir augsts šajās jomās.

1.

Augsta pašapziņa

2.

Noliek Ego malā un koncentrējas uz pieredzes
pārņēmēja vajadzībām

Runājot ar potenciālo mentoru, jautājiet viņiem ne tikai par viņu panākumiem, bet
arī par neveiksmēm, cīņām un problēmām, un ko viņi no tā ir mācījušies. Mentori ar
augstu EI pakāpi atklāti dalīsies savās izjūtās, bailēs un šaubās un par to, ko viņi
darīja, lai tās pārvarētu. Ir vērtīgi, ja mentori dalās gan savās stiprajās pusēs un
tlantos, gan arī jomās, pie kurām vēl pašiem jāstrādā un jāuzlabo. Sargieties no
kāda, kuram, šķiet, ir visas atbildes un kurš nav gatavs dalīties savās ievainojamībā.

Lai gūtu panākumus, nepieciešama augsta pašapziņas pakāpe un veselīgs ego,
bet, kad runa ir par mentoringu, mentora ego ir jāpagriežas mentorējamās
personas vajadzībām. Emocionāli inteliģents mentors ir drošs savās spējās, un
viņam nav nepieciešams spodrināt savu ego. Runājot ar kādu, kurš ir drošs par sevi,
viņš nemēģinās pieprasīt apliecinājumu saviem panākumiem, tā vietā tās bagātīgi
dalīs citiem, arī savām komandām vai partneriem. Ieklausoties viņos, jūs sajutīsiet,
ka viņi gūst gandarījumu, redzot, kā citiem veicas.

3. Pārvalda emocijas un spēj tās atdalīt

Mentors, kam ir augsti attīstīts EI, var palīdzēt tikt galā ar emocionālām situācijām.
Palīdzēt pieredzes pārņēmējam pieņem izšķirošus lēmumus, kas ietekmēs visu viņu
turpmāko dzīvi, un dot padomus. Tieši mentoringa procesā pieredzes pārņēmējam
ir vajadzīgs kāds, kurš spēj pārvaldīt savas emocijas un paliek objektīvs. Meklējot
mentoru, uzziniet, kā viņi savulaik ir rīkojušies ar emocionāli uzlādētām situācijām un
ko šajā procesā ir uzzinājuši par sevi. Pozitīva zīme ir tas, kurš stāsta stāstu par to, kā
viņi spēja sevi kontrolēt šādu situāciju laikā. Tas varētu nozīmēt, ka viņi spēj ieturēt
pauzi, lai ļautu emocijām “atdzist”.

4.

Sniedz norādes, lai palīdzētu apmācāmajam
pašam pieņemt lēmumus

Labi mentori piedāvā vadību, atbalstu, dažādas perspektīvas, taču atzīst, ka galu
galā pašam pieredzes pārņēmējam jāpieņem lēmumi. Viņi saprot, ka ne viņiem ir
jāsadzīvo ar šī lēmuma sekām, un viņi piesardzīgi nepasaka mentorējamiem, kas
viņiem jādara.
"Emocionāli inteliģents mentors ļauj pieredzes pārņēmējam vadīt sarunu un uztver
to, kas tiek pateikts un netiek pateikts. Labs mentors uzdos pārdomas rosinošus
jautājumus, kas balstīti uz novērošanu un aktīvu klausīšanos, lai palīdzētu pieredzes
pārņēmējiem izpētīt dažādas iespējas, atklāt aklās zonas un palīdzēt pāriet no
problēmas uz risinājumu. ” - Forams Šets, galvenais treneris un līdzdibinātājs, Ama
La Vida.
Kā arī viņi saprot, ka tas, ko viņi nedarītu, nebūt nav tas, kas ir labākais personai,
kurai viņi dod mentora atbalstu. Apsverot mentoru, pajautājiet viņiem, kas jums būtu
jādara kādā konkrētā situācijā. Ja viņi palīdz jums izpētīt dziļāk, varat tos uzskatīt
par potenciāliem kandidātiem. Ja viņi jums tieši saka, kas jums jādara, dodieties
tālāk un meklējiet kādu citu.

5. Kalpošanas vēsture, panākumi šķēršļu pārvarēšanā,
pozitīva attieksme un pateicības sajūta

Tā kā mentorings lielākoties ir bezmaksas pakalpojums, ko sniedz mentors, meklējiet
kādu, kuram patiesi patīk palīdzēt citiem. Labākajiem mentoriem ir bijusi došanas
pieredze vai palīdzēšana arī viņu ģimenēs vai organizācijās. Šāda veida cilvēki spēj
skatīties tālāk par savām vajadzībām un izjust vērtību un atbildību par palīdzēšanu
citiem. Ja neesat pārliecināts par viņu pieredzi šajā sakarā, pastāstiet par
brīvprātīgo aktivitātēm, kuras esat paveicis vai plānojat veikt, un redziet, kā viņi
reaģēs.
Augsti emocionāli inteliģenti mentori dalīsies par to, ko viņi paši iegūst no
palīdzēšanas citiem. Lai arī viņi var nebūt neticami bagāti vai veiksmīgi visās dzīves
jomās, labiem mentoriem ir izdevies pārvarēt dzīves šķēršļus. Viņi atklāti izsaka
pateicību un optimistiski raugās uz nākotni. Viņi uzņemas atbildību par savām
kļūdām un trūkumiem un lepojas par līdz šim paveikto. Jums radīsies sajūta, ka viņu
cīņas ir ļoti līdzīgas jūsu cīņām. Esiet piesardzīgs pret tiem, kuri joprojām pārdzīvo
sarežģītu situāciju, jo viņi, iespējams, meklē kādu, kas palīdzēs viņiem. Jums ir
nepieciešams kāds, kurš var piedāvāt jums atbalstu, jo viņš ir piedzīvojis līdzīgas
cīņas, nevis kāds, kurš pats ir iestrēdzis.

Tālāk mēs vēlamies piedāvāt noderīgu nākamo soli mentoram, ja viņš ir ieinteresēts
uzzināt par emocionālo inteliģenci, bet vēl nav izveidojis plānu savu EI uzlabošanai.
Šie vingrinājumi ne tikai uzlabos mentora spēju saprast un strādāt ar emocijām, bet
arī dos viņam instrumentus, lai veicinātu klientu, pieredzes pārņēmēja vai
apmācāmo emocionālo inteliģenci.

3.5. PRAKTISKAS DARBĪBAS, LAI ATTĪSTĪTU
EMOCIONĀLO INTELIĢENCI

1.

AKTIVITĀTE

Emocionālās izpratnes veidošana

Šī rīka mērķis ir palīdzēt mentoriem attīstīt emocionālo izpratni, izmantojot
apzinātības meditāciju. Šis vingrinājums aicina apzināties savas emocijas. Tā ir jūsu
iespēja patiešām iepazīt savas emocijas. Šādi praktizējot emocionālo izpratni, jūs
varat veidot savu emocionālo inteliģenci. Pirmo reizi jūs varat lūgt kādu sev
uzticamu personu izlasīt darbības jums, tad jūs varēsiet precīzāk izpildīt uzdevumu.

Emocionālās izpratnes meditācijas skripts

1.

Atrodiet sev ērtu sēdus stāvokli. Vai nu sēžot uz spilvena uz grīdas, vai
krēslā. Ļaujiet mugurkaulam būt taisnam un garam, un ļaujiet pleciem
būt nolaistiem. Viegli aizveriet acis vai, ja vēlaties, vienkārši skatieties uz
leju sev priekšā ar maigu fokusu.

2.

Sēžot, ievērojiet, kur ķermenis saskaras: kājas pieskaras
iespējams, mugura pret zemi, sēdēšanas kauli uz krēsla ...

3.

Vērojiet elpu. Aptuveni piecu nākamo elpu laikā sekojiet katrai ieelpai
un izelpai, sajūtot vai iedomājoties, kā elpa ieplūst ķermenī un iziet no
tā.

4.

Tagad nomainiet savu apziņu no elpas uz ķermeni un sāciet lēnām
skenēt pa ķermeni no galvas līdz kājām, novērojot visas esošās jūtas
vai emocijas.

5.

Jūs varētu atklāt daudzas jūtas vai emocijas visā ķermenī. Šī
vingrinājuma nolūkā izvēlieties vienu sajūtu vai emociju, kurai
pagaidām koncentrēties.

grīdai,

6.

Ievērojiet, kur jūsu ķermenī atrodas šī emocija ... tad kura ķermeņa daļa
tur šo sajūtu?

7.

Cik liela vai maza ir sajūta?

8.

Kur ir tā malas? Vai šīs malas ir asas vai mīkstas?

9.

Vai sajūtai ir krāsa? Un ja tā, vai krāsa mainās vai paliek nemainīga?

10.

Vai sajūta ir smaga vai viegla?

11.

Vai sajūta kustas, vai nē?

12.

Vai sajūta ir cieta vai maiga? Vai tā ir raupja vai gluda? Ja varētu
pieskarties šai sajūtai ar roku, kāda būtu tās struktūra?

13.

Tagad, ja jūs nosauktu šo sajūtu vai emocijas, kas tas būtu? Vai jūs to
varat identificēt? Vai jūs varat tai piešķirt etiķeti?

14.

Ja šīs sajūtas nosaukums nenāk prātā, arī tas tā var būt. Esiet saudzīgs
pret sevi un turpiniet novērot sajūtu ķermenī ar ziņkāri un bez
sprieduma vai viedokļa, līdz šīs emocijas raksturs jums kļūst skaidrāks.

15.

Turpiniet iepazīt šīs emocijas vēl apmēram piecas minūtes. Kad jūtat,
ka ar šo sajūtu esat sasniedzis komforta un izpratnes līmeni, uzmanīgi
atveriet acis un atkal pievērsiet uzmanību telpā, kurā atrodaties.

Pārdomas

Paņemiet balta papīra lapu un pēc iespējas detalizētāk uzrakstiet savu
pieredzi pirmā soļa laikā. Rakstot par šo emociju pieredzi, jūs uzlabosiet
tās izpratni un pārzināšanu.

2.

AKTIVITĀTE

Emociju “lasīšana”, analizējot runu, ķermeni un seju
Šī rīka mērķis ir palielināt mentora spēju precīzi uztvert un saprast citu emocijas.
Emociju pieredzi atspoguļo izmaiņas runā, ķermenī un sejā. Piemēram, cilvēks, kurš
piedzīvo prieku, var runāt skaļi, izdarīt daudz žestu un lietot pozitīvus vārdus,
piemēram, “skaisti” un “aizraujoši”.
Pārskats par mūsu runas, ķermeņa un sejas aspektiem, kurus parasti
ietekmē mūsu emocijas:

1 SEJAS IZTEIKSME

2 ĶERMEŅA IZTEIKSME

Seja ir dinamisks audekls,
uz kura cilvēki parāda
savus emocionālos
stāvokļus un no kuriem viņi
atšifrē citu cilvēku
emocionālos stāvokļus.
Piemēram, pārsteigts
cilvēks var pacelt uzacis,
plaši atvērt acis un atvērt
žokli. Kad rodas viena
emocija un indivīds
nemēģina to pārveidot vai
slēpt, sejas izteiksmes
parasti ilgst no 0,5 līdz 4
sekundēm un ietver visu
seju. Spēja pareizi uztvert
un saprast citu cilvēku
emocijas, izmantojot sejas
izteiksmes, ir saistīta ar
labāku personisko un
sociālo efektivitāti, un kā
tāda ir cilvēka optimālas
darbības galvenais
aspekts.

Ir pierādījumi, kas liecina,
ka daudzas neverbālas
ķermeņa parādīšanas
var precīzi atšifrēt
daudzas emocijas,
tostarp lepnumu, kaunu,
dusmas, bailes un
riebumu. Piemēram, par
lepnumu parasti liecina
paplašināta krūtis,
galvas pacelšanās uz
augšu un rokas, kas ir
vai nu ieliktas gurnos vai
paceltas virs galvas ar
savilktām dūrēm.
Emocionālās emociju
izpausmes ir universālas,
vispārīgas un atšķirīgās
kultūrās, mazi bērni to
droši atpazīst un
neredzīgi spontāni
izrāda.

3 RUNA

Emocionālo stāvokļu izteikšanai
cilvēki lieto simtiem vārdu, ja ne
tūkstošus. Dažos gadījumos
izmantotie vārdi tieši norāda uz
emocijām, kuras cilvēks piedzīvo.
Piemēram, baiļu pieredzi var izteikt,
sakot “es baidos”. Citos gadījumos
tiek izmantoti figurālie izteicieni, lai tā
vietā, lai burtiski nosauktu
emocionālo stāvokli, kurā cilvēks
atrodas, cilvēks paļaujas uz
metaforām vai analogiem, lai paustu
savu subjektīvo pieredzi. Valodā ir
simtiem valodu izteicienu, ko parasti
lieto, lai runātu par emocijām.
Piemēram, “dreb kā apšu lapa” vai
“jūtas iesprostots” Lai precīzi atšifrētu
emocijas no valodas, ir jāzina vārdu
vai izteicienu nozīme, kas izmantoti
emociju paziņošanai. Papildus
verbālajai informācijai runā emocijas
izsaka arī runas neverbālās īpašības,
piemēram, runas augstums, skaļums,
ātrums un temps.

Šīs trīs emocionālās izteiksmes veidi (seja, ķermenis un runa) darbojas kopā
nevis atsevišķi. Piemēram, koncentrēties tikai uz vārdiem, lai atšifrētu citas
personas emocijas, visticamāk, nebūs precīzi, ja neverbālās norādes modificē,
papildina, ilustrē, akcentē un ir pretrunā ar tiem pavadītajiem vārdiem. Lai pilnībā
uztvertu emociju būtību, ir nepieciešama sejas un ķermeņa izteiksmju integrācija.

VINGRINĀJUMS: lasīt citu emocijas

Šajā vingrinājumā jūs praktizēsiet citu cilvēku emociju “lasīšanu”. Lasot citu emocijas,
tiek analizēta viņu sejas izteiksme, kā arī viņu sarunu un kustību veids. (Pārskatu par
šīm trim emocionālās izpausmes īpašībām skatiet iepriekšējā tabulā.)

UZAICINIET KĀDU
(draugu vai pieredzes pārņēmēju) piecas minūtes dalīties savā emocionālajā
stāstā. Jums vienkārši vajadzētu novērot, nereaģējot uz runātāju, un pierakstīt
savus novērojumus vērtējumu lapā.
Lai palielinātu vingrinājuma grūtību, jūs varat arī lūgt runātāju izvēlēties kādu
emociju no apraksta.

Emociju saraksts
Dusmas

dusmas, sašutums, aizkaitināmība, naidīgums, aizvainojums, vardarbība

Skumjas

skumjas, bēdas, drūmums, melanholija, izmisums, vientulība, depresija

Bailes

trauksme, bailes, nervozitāte, panika

Prieks
Interese

bauda, laime, atvieglojums, svētlaime, sajūsma, lepnums, saviļņojums,
ekstāze
pieņemšana, draudzīgums, uzticēšanās, laipnība, pieķeršanās, mīlestība,
uzticība

Pārsteigums šoks, izbrīns, pārsteigums, brīnums

Riebums

nicinājums, nepatika, riebums, noliegums

Kauns

vainas apziņa, apmulsums, žēlums, nožēla

SEJAS LASĪTĀJS
Kamēr runātājs dalās ar
šo stāstu, jūsu pienākums
ir rūpīgi novērot viņa vai
viņas sejas izteiksmes.
Piemēram, jūs varat
pamanīt, ka runātāja acis
ir plaši atvērtas, lūpas ir
sasprindzinātas un vaigi ir
sarkani. Pierakstiet visas
emociju sejas zīmes,
kuras pamanāt runātāja
stāstījuma laikā zemāk
esošajā vērtēšanas
sarakstā, un pēc tam
izdariet apzinātu
minējumu par emocijām,
par kuru runātājs izvēlējās
runāt.

ĶERMEŅA LASĪTĀJS
Kamēr runātājs dalās ar
šo stāstu, jūsu pienākums
ir rūpīgi novērot viņa
ķermeņa izpausmes.
Piemēram, jūs varat
pamanīt, ka runātājam ir
sakumpusi stāja, skatiens
uz leju un aizvērtas krūtis.
Pierakstiet visas emociju
ķermeniskās pazīmes,
kuras pamanāt runātāja
stāstījuma laikā zemāk
esošajā vērtēšanas
sarakstā, un pēc tam
izdariet apzinātu
minējumu par emocijām,
par kuru runātājs izvēlējās
runāt.

RUNAS LASĪTĀJS
Kamēr runātājs dalās ar
šo stāstu, jūsu
pienākums ir uzmanīgi
novērot viņa runu,
ieskaitot gan to, kas tiek
teikts (piemēram, jūs
varat pamanīt, ka
runātājs lieto
signālvārdus un
terminus, piemēram, “Es
jutos iesprostots” vai “Es
biju saspringts”) un kā
tas tiek teikts (vai
runātājs runā ātri, skaļi
vai klusi un ar augstu
vai zemu skaņu?).

PIERAKSTIET
Pierakstiet visas emociju mutiskās pazīmes, kuras pamanāt runātāja
stāstījuma laikā zemāk esošajā vērtēšanas zonā, un pēc tam izdariet apzinātu
minējumu par to, par kādām emocijām runātājs izvēlējās runāt.

Skaļums
Runas
ātrums
Balss
tembrs

Cits
Runātāja
emocija ir:

Krūtis

Rokas

Plaukstas

Kājas

Cits

Runātāja
emocija ir:

Uzacis

Nāsis

Mute

Lūpas

Cits

Runātāja
emocija ir:

Runa

Pleci

Plakstiņi

Vārdi

RUNAS LASĪŠANA

Galva

ĶERMEŅA LASĪŠANA

Acis

SEJAS LASĪŠANA

VĒRTĒJUMA LAPA

3.

AKTIVITĀTE

Pašapziņa – spēcīgo iezīmju darba lapa
Šī pašapziņas veicināšanas darblapa nāk no Floridas štata universitātes.
Tas sākas ar pārsteidzošu punktu, kurā teikts: ir grūti veikt izmaiņas sevī, ja neesat
pārliecināts, ar ko sākt! Pašapziņas uzlabošana palīdzēs jums noskaidrot, kādas ir
jūsu stiprās puses, kur atrodas jūsu EI kompetences līmeņi un kur jums vajadzētu
koncentrēties uz pašpilnveidošanos.
Darblapā ir uzskaitītas 30 stiprās puses vai rakstura iezīmes, kuras varat uzlabot vai
ar tam strādāt.
Vienā lapas pusē ir vieta, lai identificētu trīs jūsu stiprās puses. Otrā pusē, ir vieta, lai
identificētu trīs iezīmes, ar kurām jūs vēlētos strādāt.
Ja domājat par kādu iezīmi vai jomu, kuru vēlaties uzlabot, kas nav iekļauta
sarakstā, pievienojiet to sarakstam.

Pašapziņas aktivitāte
Pirms jūs varat veikt izmaiņas sevī, jums jāzina, ar ko strādāt. Kļūšana par sevi ir
saistīta ar sevis izpratnes procesu. Mums visiem ir stiprās puses un ierobežojumi. Lai
attīstītu un spēcinātu pašapziņu jūsu stiprās un vājās puses var palīdzēt šajā
attīstībā. Pavadiet kādu laiku, atpazīstot jomas, kas jums jāattīsta, un apzināti
pielieciet pūles, lai nostiprinātu savas stiprās puses un spēcinātu vājās.
Izvēlieties sev trīs stiprās puses un trīs, kuras vēlaties uzlabot. Ja jūs šeit neredzat
kādas iezīmes, rakstiet pats! Kad esat izvēlējies īpašības, kuras jāuzlabo, padomājiet
un aprakstiet, kā varētu mēģināt uzlabot tās.

radošs, pārliecināts, koncentrēts, uzmanīgs, mērķtiecīgs, laimīgs, godīgs,
jūtīgs, nepadodas, uz attīstību, atvērts, ar iztēli, daudzsološs, mierīgs,
centīgs, taisnīgs, lojāls, līdzjūtīgs, kaislīgs, pozitīvs, laipns, humora pilns,
līderis, pacietīgs, ziņkārīgs, intelektuāls, pazemīgs, atbalstošs, uzticams,
strādīgs

STIPRĀS PUSES

VĒLOS UZLABOT

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Mācīties un praktizēt EI apmācību var efektīvi gan individuāli, gan grupās.
Vingrinājumi var sākties ar pašnovērtējumu un pēc tam aptvert četras galvenās
emocionālās prasmes:

pašapziņa
sevis vadība
sociālā izpratne
attiecību vadība
Kad indivīdi pēta savas EI iespējas, viņi pēc tam var izstrādāt īpašus veidus, kā
pielietot EI prasmes mentoringa darbā. Pēc EI prasmju apgūšanas tās praktizē. Kad
sākat attīstīt jaunas emocionālās inteliģences prasmes, praktizējiet līdz tās iegūst
ieraduma formu. Smadzenes mīl ieradumus, un tas nodrošinās neironu plastiskumu,
kas nepieciešams, lai atbalstītu jaunu uzvedību, kad jūs atkārtojat šo uzvedību atkal
un atkal. Jebkura situācija, kurā jums ir komunikācija ar cilvēkiem, ir EI prakses zona.

?

Jautājumi paškontrolei

Novērtējiet vingrinājumus. Šie jautājumi var kalpot kā ceļvedis:

1. Kāpēc emocionālā inteliģence ir tik svarīga saziņā starp mentoru un
pieredzes pārņēmēju?
2. Kā jebkurš var atpazīt, izmantot un pielietot emocionālo inteliģenci?
3. Kuri aspekti bija izaicinoši praktizēšanā un kuri padevās viegli?
4. Ko jūs paņemsiet sev līdz kā galvenās atziņas?
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4. ATTIECĪBAS MENTORINGĀ
Ievads

Šajā nodaļā tiek:
Analizētas attiecības mentoringā no mentora un pieredzes pārņēmēja viedokļa
Parādītas iespējas, ko digitālās tehnoloģijas var piedāvāt biznesa mentoram (ementorings)
Apspriests mentora domāšanas veids

Galvenie izmantotie jēdzieni

Koučings
Digitālās tehnoloģijas: e-mentorings, tiešsaistes mentorings
Vispārīgās prasmes
Attīstītāji: organizācijas socializācijā attīstītāji ir aģenti, kas sniedz pieredzes
pārņēmējam ar karjeru saistītu un/vai psiholoģisku atbalstu

4.1. ATTIECĪBAS MENTORINGĀ NO
MENTORA VIEDOKĻA
Šajā nodaļā tiek parādīti dažādie mentoringa attiecību aspekti no mentora viedokļa,
izceļot galvenās mentora prasmes, īpašības un modeļus.

Attiecības biznesa mentoringā

Biznesa mentoringa tēmai pēdējos gados ir pievērsta liela uzmanība.
Mentorings atspoguļo attiecības starp diviem subjektiem, parasti vecāku personu
un jaunāku.
Mentoringa attiecības tiek nošķirtas no citām attiecībām organizācijā, piem.,
uzraudzības, un tajās ir iesaistīti indivīdi, kuri var vai nevar strādāt kopā.

Mentoringa prasmes

Parasti mentoringa mērķis ir palīdzēt kādam rast piemērotus risinājumus vai ieteikt
pārbaudītu metodoloģiju, kā kaut ko risināt un pārvarēt grūtības.
1. attēlā ir parādīts mentoringa process.

MĀCĪŠANĀS PROCESI

MĒRĶI UN
NOLŪKI

UZLABOJUMI

PERSONU SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS

4.1. att. Mentoringa process
(avots: autoru veidots)

Mentori dalās ar savu pieredzi, idejām un zināšanām ar pieredzes pārņēmējiem,
sniedzot tiem padomus, kā precīzi veikt kādas noteiktas darbības.
Svarīga mentora prasme ir aktīva klausīšanās. Tā ir spēja uzklausīt pieredzes
pārņēmēju nevis par socializēšanās jautājumiem, bet gan izprast tā vēstījumu un
problēmas, kurus tas vēlas risināt.
Mentoram vajadzētu pievērst pieredzes pārņēmēja uzmanību, lai:

Izceltu tā problēmas
Uzklausītu pieredzes pārņēmēju un izprast tā izteiktos viedokļus,
pieņēmumus un faktus.
Nodrošināt, ka pieredzes pārņēmējs jūtas sadzirdēts un tiek
izskatītas tā problēmas.
Turklāt mentoram būtu jāpārzina pieredzes pārņēmēja uzņēmējdarbības konteksts
un tā izmantotie biznesa termini. Biznesa konteksta pārzināšanas parādīšana ir
lietderīga un piešķir mentoram uzticamību.

Šajā nolūkā uzņēmējdarbības konteksta izpratne ir mentoringa priekšnoteikums.
Visbeidzot, mentoram jāpieņem vajadzīgais mentoringa veids un modelis, pielāgojot
to esošajam kontekstam.

Mentoringa veidi un modeļi

Literatūrā ir minēti divi galvenie mentoringa veidi (Mijares, Baxley & Bond, 2013):

Formālais mentorings: šāda veida mentoringu raksturo
vadīšanās pēc skaidrām vadlīnijām, ir skaidri definēti mērķi, un
tas parasti notiek individuāli.
Neformālais mentorings: šo mentoringa veidu raksturo indivīdi
(vai nu mentors, vai pieredzes pārņēmējs), kas paši viens otru
atrod un izvēlas. Tas lielā mērā ir atkarīgs no mentoru ieskatiem
un ieinteresētības attiecībā uz pieredzes pārņēmēju.
Visizplatītākie mentoringa modeļi ir sekojoši:

Individuālais mentorings. Iespējams, tas ir vispopulārākais
mentoringa modelis un ir balstīts uz attiecībām starp vienu
mentoru un vienu pieredzes pārņēmēju.
Grupu mentorings. Mentors vienlaikus strādā ar 4-6 pieredzes
pārņēmējiem. Grupa var sanākt vienu vai divas reizes mēnesī, lai
apspriestu dažādas tēmas. Grupas mentoringu ierobežo grūtības
plānot sapulces visai grupai un personisko attiecību trūkums, kam
lielākā daļa cilvēku dotu priekšroku, taču priekšrocība ir tāda, ka
tas dod iespēju personām apspriest situācijas ar cilvēkiem,
kuriem ir līdzīgas problēmas.
Uz apmācību balstīts mentorings. Tas ir tieši saistīts ar
apmācības programmu. Mentors tiek norīkots pieredzes
pārņēmēja apmācībai, lai palīdzētu šai personai attīstīt konkrētās
prasmes, kuras apgūst programmā. Šis mentoringa veids ir
ierobežots, jo tajā koncentrējas tikai uz apskatāmo tēmu un
nemēģina palīdzēt pieredzes pārņēmējam attīstīt plašāku
prasmju kopumu.
E-mentorings. Tā ir mentoringa apvienošana ar elektroniskajiem
sakariem, un mentoru sasaiste ar pieredzes pārņēmējiem nav
atkarīga no ģeogrāfiskiem vai plānošanas ierobežojumiem.
Uz resursiem balstīts mentorings. Tas ir diezgan līdzīgs
individuālajam mentoringam. Vissvarīgākā atšķirība ir tāda, ka
mentori un pieredzes pārņēmēji netiek intervēti un to saderību
nenosaka persona, kas atbildīga par programmu. Mentori piekrīt,
ka to vārdi tiek iekļauti sarakstā, no kura pieredzes pārņēmējiem ir
iespēja izvēlēties savus mentorus.

Vajadzību novērtējums un vajadzību analīze

Lai sniegtu atbalstu, mentoram ir jāzina pieredzes pārņēmēja īpatnības un
vajadzības. Vajadzību novērtēšana un vajadzību analīze ir mentoringa pirmie soļi.
Tie sastāv no risināmo jautājumu noskaidrošanas. Pēc Kaufmana domām, veicot
vajadzību novērtējumu, ir jānodrošina, ka, ja mentors izvēlas veikt iejaukšanos
pieredzes pārņēmēja darbībā, tad tas ir “saistīts ar pamata nepilnībām un
problēmām, ne tikai ar acīmredzamiem simptomiem vai slikti definētām
problēmām” (Kaufman, 1979).
Kaufmans norāda trīs galvenos vajadzību analīzes posmus:

Jānosaka atšķirības starp pašreizējiem un vēlamajiem rezultātiem
Jāsaliek rezultātu (vajadzību) atšķirības un nepilnības prioritārā secībā
Jāizvēlas vissvarīgākos risināmos risinājumus
4.2. att. ir parādīta vajadzību analīzes koncepcija.

Pašreizējie
rezultāti & sekas

Atšķirība

Vēlamie rezultāti
& sekas

Vajadzība
4.2. att. Vajadzību analīzes koncepcija
(avots: Kaufman, Rojas & Mayer, 1993)

Mentora raksturojums

Daži no visizplatītākajiem mentora rakstura īpašībām ir (Allen, 2007)

Komunikācijas prasmes
Pacietība
Organizācijas konteksta pārzināšana
Spēja saprast citus

Ir novērots, ka oficiālajiem mentoriem ir nepieciešamas lielākas spējas nekā
mentoriem, kas veic neformālu mentoringu, jo tiem ir ātri jānosaka pieredzes
pārņēmēja stiprās un vājās puses (Allen, 2007).
Efektīvam mentoram būtu jāņem vērā, ka saziņa var būt vārdiska un nevārdiska.
Alberta Mehrabiana pētījums (Albert Mehrabian,1981) ir plaši zināms, pateicoties tā
formulētajam likumam 7%-38%-55%. Mehrabians atklāja, ka jebkurā saziņas
gadījumā 7% informācijas tiek saņemta ar pateiktajiem vārdiem, 38% - ar balss toni
un 55% - ar ķermeņa kustībām (4.3. att.). Saskaņā ar viņa pētījumu, 93% no saziņas
nodrošina nevārdiskā (neverbālā) saziņa.

Pateiktie vārdi

7%

Ķermeņa valoda

55%
Balss tonis

38%

4.3. att. Komunikācijas elementi
(avots: Mehrabian, 1981)

4.2. ATTIECĪBAS MENTORINGĀ NO PIEREDZES
PĀRŅĒMĒJA VIEDOKĻA
Šajā apakšnodaļā tiek aplūkotas pieredzes pārņēmēja gaidas un vēlmes. Patiešām,
pieredzes pārņēmēja personīgās īpašības var ietekmēt attiecības mentoringā.

Pieredzes pārņēmēja raksturojums

Panākumus, iejaucoties pieredzes pārņēmēja darbībā, var cieši saistīt ar pieredzes
pārņēmēja rakstura īpašībām.
Ir novērots, ka ir arvien vairāk pierādījumu tam, ka mentoru un pieredzes pārņēmēju
pieskaņošana, pamatojoties uz to interesēm un vērtībām, pozitīvi veicina
mentoringa attiecību efektivitāti (Armitage, Heyes,O'Leary, Tarrega & Taylor-Collins,
2020).
Pētījumos ir noskaidrots personisko īpašību kopums, kas raksturo pieredzes
pārņēmēju (Bakar, 2016; Bozionelos,2004; Day &Allen, 2004; DeWit,DuBois, Erdem,
Larose & Lipman, 2016):

Atvērtība
Spēja piekrist viedoklim
Atvērtība pieredzes iegūšanai
Motivācija veidot karjeru
Sevis monitorings
Pašcieņa
Kontroles centrs
Kontroles centrs tiek uzskatīts par personības mainīgo rādītāju, kas atspoguļo
personas pārliecību par to, vai pati persona vai ārējie spēki kontrolē situāciju
vispārīgākā nozīmē (Spector, Sanchez, Siu, Salgado, & Ma, 2004). Indivīdus, kuri
uzskata, ka tie paši kontrolē situāciju, sauc par internāļiem (iekšēji kontrolētiem), bet
indivīdi, kuri uzskata, ka ārējie spēki (veiksme, liktenis vai citi ietekmīgi indivīdi)
kontrolē situāciju, sauc par eksternāļiem (ārēji kontrolētiem).

Pieredzes pārņēmēju gaidas

Primārās pieredzes pārņēmēju gaidas ir saistītas ar to, ka mentors nodrošinās
pieredzes pārņēmējam iespējas, kas palīdzēs tam profesionālajā attīstībā.
Taču attaisnot pieredzes pārņēmēju cerības ir grūti sasniedzams mērķis.

Var gadīties, ka pirms mentoringa attiecību izveidošanās, mentoringa programma,
iespējams, neattaisno pieredzes pārņēmēju cerības. Tā rezultātā, ja programma
nesaskan ar pieredzes pārņēmēja nosliecēm un cerībām, var netikt nodrošināta
saderība starp pieredzes pārņēmējiem un mentoriem, kas potenciāli var izraisīt
neproduktīvas mentoringa attiecības (Taylor & Black, 2018).

Dažas aptaujā gūtas atziņas

Turpmākajās rindkopās ir sniegtas dažas atziņas, kas attiecas uz pieredzes
pārņēmējiem. Šīs atziņas ir gūtas aptaujā, kas balstīta uz atlasītu Itālijas mentoru un
pieredzes pārņēmēju strukturētām intervijām, kas veiktas 2020. gada martā-aprīlī.
Respondenti - 22 vīrieši un 26 sievietes, 20-30 gadus veci - ar dažādu darba
pieredzi, tostarp 74% bija divu gadu darba pieredze un 16% bija trīs līdz piecu gadu
darba pieredze. Visiem aptaujātajiem pieredzes pārņēmējiem bija profesionāli
amati - 74% strādāja sociālajos uzņēmumos un 26% apdrošināšanas uzņēmumos.

Komunikācijas efektivitātes svarīgums

Pieredzes pārņēmēju komunikācijas efektivitātes novērtējums ir parādīts 4.1. grafikā.
Par vissvarīgākajiem aspektiem tika uzskatīta “satura izpratne” (83,16%) un “iegūtais
emocionālais atbalsts” (60,53%).

Saturs ir
saprotams

pilnīgi mazsvarīgs

Teiktais noved
pie konkrētas
darbības

mazsvarīgs

Mentoringa
procesa
mērķis ir
sasniegts

Tikšanās
mērķis ir
sasniegts

neitrāls

svarīgs

Iegūts
emocionāls
atbalsts

ļoti svarīgs

4.1. graf. Pieredzes pārņēmēju viedoklis par
komunikācijas efektivitāti
(avots: autoru veidots)

Ar emocijām un attiecībām saistīto aspektu svarīgums

Pieredzes pārņēmēju veiktais emocionāli racionālo aspektu svarīguma novērtējums
parādīja, ka vislielāko svarīgo un ļoti svarīgo faktoru īpatsvaru ieguva:
“Spēja iejusties cita ādā” (73.16%)
“Godīgums” (87.37%)

“Spēja argumentēt” (73.16%)

Spēja iejusties cita ādā

Godīgums

Spēja argumentēt
pilnīgi mazsvarīgs

mazsvarīgs

neitrāls

svarīgs

ļoti svarīgs

4.2. graf. Vissvarīgākie ar emocijām un attiecībām
saistītie aspekti
(avots: autoru veidots)

4.3. E-MENTORINGS
Digitālo tehnoloģiju (DT) attīstība, kas notikusi pēdējo 20 gadu laikā, ir novedusi pie
attiecību uzturēšanas elektroniski, izmantojot internetu (Stone &Dulebohn, 2013). Ar
datoru starpniecību saistītas attiecības un sociālie mediji ir nojaukuši ģeogrāfiskos
šķēršļus, ļaujot sazināties un uzturēt attiecības starp personām reāllaikā, neatkarīgi
no attāluma. Šie sasniegumi ir arī pozitīvi ietekmējuši mentoringa procesu,
izmantojot mentoringa formu, ko nodrošina ar DT starpniecības palīdzību, ko sauc
par e-mentoringu.
Faktiski e-mentorings ir parādījies kā risinājums dažiem izaicinājumiem, kas ļoti bieži
rodas tradicionālā mentoringa laikā, piem., laika trūkums, ģeogrāfiskais attālums,
profesijas un nodarbošanās sarežģītība, kas apgrūtina mentora un pieredzes
pārņēmēja mijiedarbību klātienē.

E-mentoringa definīcija

E-mentorings - zināms arī kā telementorings, kibermentorings, virtuālais mentorings,
tiešsaistes mentorings, interneta mentorings, datorizēts mentorings un mentorings
pa e-pastu (Adams & Crews, 2004) - pirmo reizi parādījās 20. gadsimta 90. gadu
beigās, un to sauca par digitālo asinhrono un sinhrono līdzekļu izmantošanu, lai
sazinātos un uzturētu mentoringa attiecības.

E-mentorings ir process, kurā mentori palīdz saviem pieredzes pārņēmējiem,
izmantojot elektroniskos saziņas kanālus, piem., e-pastu, tekstu, sociālos medijus,
ziņojumapmaiņas lietojumprogrammas vai datoru platformas vairākās jomās,
piem., vadības atbalsts, līderība, komunikācija, apmācība utt.
Tradicionālais mentorings un e-mentorings galvenokārt atšķiras pēc saziņas veida:
tradicionālais klātienes mentorings tiek īstenots caur attiecībām klātienē, kad
mentori un pieredzes pārņēmēji satiekas fiziski un sinhroni mijiedarbojas; ementorings nozīmē mentoru un pieredzes pārņēmēju saziņu elektroniski, nevis
personīgi tiekoties (Neely, Cotton, & Neely, 2017; Punyanunt-Carter & Hernandez,
2011).
Pēc neilga laika e-mentorings tika uzskatīts pat par efektīvāku nekā tradicionālais
mentorings, integrējot e-pasta un DT rīkus klātienes saziņā, lai attiecības būtu
veiksmīgākas (Purcell, 2004).
Jau 2007. gadā Ensers un Mērfijs (Ensher and Murphy, 2007) pierādīja, ka datorizētā
saziņā bija iesaistītas visas mentoringa programmas biznesa un izglītības jomās
(t.i., korporāciju sponsorētās programmas darbiniekiem un studentiem, uzņēmējiem,
veselības aprūpes, izglītības, sabiedrisko attiecību profesionāļiem zinātnes,
tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās).
Pašlaik DT turpmākā attīstība paver jaunas perspektīvas e-mentoringa pielietošanai
sociālajos medijos, izmantojot viedtālruņus, kas ir mentorings, kura pamatā ir
mobilās līdzīgu interešu grupas (Klier, Klier, Thiel and Agarwal, 2019).
Turklāt pēdējā laikā e-mentorings ir kļuvis ne tikai par instrumentu, kas nodrošina
mentoringu no attāluma, bet tas tiek attiecināts arī uz mākslīgā intelekta
izmantošanu, lai ieviestu virtuālos asistentus vai konsultantus, kas sniedz padomus
tiešsaistes vidē: tiešsaistes mentorings (Klamma etal., 2020; Toala,Durães and
Novais, 2019). Šajā tiešsaistes mācību vidē ir funkcijas, kuru pamatā ir mākslīgā
intelekta algoritmi, kas izstrādāti, balstoties uz mentoram līdzīgām funkcijām, lai
atbalstītu studentus to profesionālajā karjerā (Kravčík, Schmid & Igel, 2019).

Sakaru līdzekļi e-mentoringā

Pēdējo desmitgažu laikā DT attīstība ir mainījusi cilvēku komunikācijas veidu.
Jebkāda veida ikdienas saziņa tagad notiek ne tikai kā mijiedarbība klātienē, bet arī
ar viedierīču un virtuālo aģentu palīdzību. Šī transformācija maina tradicionālo
masu komunikācijas modeli (Shannon and Weaver, 1948), kurā avots (sūtītājs)
rada ziņojumu, kas ir kodēts plašsaziņas līdzekļos, pārsūtīts pa kanālu, atšifrēts un to
saņem adresāts, sniedzot atgriezenisko saiti.

Tā kā tiešsaistes saziņai vajag platformu un lietotāju tīklu, to, iespējams, nevar
izskaidrot kā vienkanāla lineāru procesu (Humphreys, 2016). Faktiski, kā parādīts
4.4. attēlā, lietotāji var sazināties gan tieši, gan ar platformu starpniecību. Tāpēc
komunikācijas saturs no sūtītāja pie saņēmēja neplūst vienā lineārā virzienā jebkurš tīkla lietotājs var būt sūtītājs un saņēmējs, jo lietotāji būtībā ir tīkla mezgli un
var mijiedarboties, lai veidotu, komentētu, interpretētu vai modificēt katru tīkla sakaru
satura vienību (4.4. attēls).

PLATFORMA

Persona 1

Persona 4
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Persona 2

PLATFORMA
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4.4. att. Sociālo mediju komunikācijas modelis
(avots: Humphreys, 2016)

Ieguvumi no e-mentoringa

Mūsdienās sanāksmes klātienē ne vienmēr var viegli noturēt, jo laika un citas
saziņas izmaksas var būt pārāk augstas, jo uzņēmumi bieži atrodas dažādās valstīs,
kurās fiziski var nokļūt, tikai veicot garus un dārgus pārbraucienus. Līdz ar to arvien
biežāk mentorings notiek tiešsaistē (Nigri, Michelini, & Grieco, 2017).

Virtuālajām attiecībām un vairāku dalībnieku mijiedarbībai ir īpašas priekšrocības.
Piemēram, e-mentoringam ir tāda priekšrocība, ka attiecības var uzturēt neatkarīgi
no cilvēku atrašanās vietas, tajā var vienlaikus iesaistīties vairāki subjekti, un tas ļauj
reāllaikā dalīties ar datiem, dokumentiem un multivides saturu.
Turklāt COVID-19 pandēmijas krīze 2020. gadā ir palielinājusi nepieciešamību
samazināt sanāksmes klātienē, dodot priekšroku tiešsaistes un attālinātiem
sakariem. Tādējādi tiešsaistes mentoringa popularitāte tuvākajā nākotnē varētu vēl
pieaugt.
Vienlaikus literatūrā tiek analizētas daudzas mentoringa priekšrocības virtuālajā
vidē, tostarp uzticības, pašmotivācijas, elastības, komunikācijas prasmju un
tehnoloģisko prasmju attīstība (Colky and Young, 2006). Tajā pašā laikā tiek
atzīmēts, ka ir jāizstrādā vienkāršas saziņas metodes, lai izvairītos no e-mentoringa
attiecību negatīvās ietekmes (Scigliano, 2015).

Sakaru kanālu un rīku svarīgums

Daži secinājumi par mentoringa komunikācijas kanālu un rīku nozīmi ir minēti 4.3.
apakšnodaļas minētajā aptaujā. Lai arī mentori par svarīgāko komunikācijas kanālu
uzskata “sarunu klātienē” (88,95%) un “tālruņa zvanu” (67,37%), tomēr “video vai
audio konference” tiek uzskatīta par svarīgu un ļoti svarīgu (52.11%).
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neitrāls
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4.3. graf. Sakaru rīku svarīgums mentoringā
(avots: autoru veidots)

Turklāt 4.4. grafikā ir parādīts, ka mentoringā rakstiskos tiešsaistes saziņas rīkus,
piemēram, “e-pastu” (54,74%), “blogus” (52,11%) un “iekšējos sociālos medijus”
(42,63%) aptuveni puse no aptaujā iesaistītajiem respondentiem uzskata par
svarīgiem vai ļoti svarīgiem.

blogi
iekšējie sociālie mediji
e-pasts

4.4. graf. Rakstisko saziņas līdzekļu
svarīgums mentoringā
(avots: autoru veidots)

4.4. MENTORINGA DOMĀŠANAS VEIDS
Lai nodrošināto to, ka jauniešiem vienmēr būtu pieejams darbs, tajos ir jāizveido
atbilstošs “domāšanas veids”, lai tie risinātu un tiktu galā ar pašreizējām sociālajām
problēmām un evolūciju (tehnoloģiskām, organizatoriskām, politiskām un kultūras
izmaiņām), un jāattīsta tādas personiskās īpašības kā pielāgošanās spēja,
elastīgums un galvenokārt – spēja pastāvīgi mācīties (Savickas, 1997; Savickas et
al. 2012; Hartung & Cadaret 2017)
Domāšanas veids ir cilvēku sevis uztvere vai uzskatu kopums par sevi (Dweck,
2006). Tā ir ļoti svarīga personības sastāvdaļa. Kāda indivīda uzskatīšana par
“inteliģentu” vai “neinteliģentu”, “labu skolotāju”, “labu draugu” vai “sliktu vecāku” ir
domāšanas veida piemēri.
Šādi uzskati ietekmē indivīda domāšanas veidu un uzvedību, ietekmē personas
garīgo attieksmi, noskaņojumu un pašcieņu (Waldroo & Butlerp 2000; Dweck 2006;
Ricci 2013). Cilvēki var apzināties vai neapzināties savu domāšanas veidu.
Neskatoties uz to, tiem var būt dziļa ietekme uz vairākām individuālās dzīves jomām,
piemēram, attiecībām, uzņēmējdarbību, sportu un kopumā uz personīgo attīstību un
labklājību.
Šī apakšnodaļa padziļina izpratni par domāšanas veidu un tās nozīmi mentoringa
praksē.

Domāšanas veida definīcija un modelis

Būt gudram un talantīgam ne vienmēr nozīmē, ka tiks gūti panākumi. Piemēram,
izcili studenti var izvairīties no lietām, kas šķiet sarežģītas, tiem nepatīk lielas pūles
un tie atturas no grūtībām. Turpretī mazāk izcili studenti varētu būt ļoti centīgi,
izturīgi, neatlaidīgi, ja risināmie uzdevumi ir sarežģīti, un tie var sasniegt vairāk, nekā
sabiedrība no tiem sagaida. Tas parāda, ka mentalitātei ir lielāka nozīme nekā
inteliģencei. Augsta meistarība nozīmē to, ka cilvēkam ir “pareizs domāšanas veids”
(Goleman 1996; McGrath & MacMillan, 2000; Dweck, 2006).
Domāšanas veida koncepciju ir izstrādājis Dveks (Dweck, 2006). Tās uzmanības
centrā ir atšķirība starp “fiksēto” un “izaugsmes” domāšanas veidu.

FIKSĒTAIS DOMĀŠANAS VEIDS. Cilvēki ar fiksētu domāšanas veidu mēdz ticēt
iedzimtajam talantam, kaut kam, ko var pārmantot tikai piedzimstot vai iegūt
vienreiz un uz visiem laikiem jau pirmajos bērnības gados. Cilvēki, kuriem ir šāda
pārliecība, mēdz piedzīvot visādas grūtības vai situācijas, kas prasa piepūli smagos
sāncensības apstākļos, kurā tiem ir jāpierāda, ka tiem ir talants. Katra situācija tiek
uztverta, domājot par to, ko citi cilvēki spriedīs par mani: vai es gūšu panākumus vai
tas neizdosies? Vai es izskatīšos kā muļķis, vai varēšu izskatīties gudrs? Vai mani
pieņems vai noraidīs? Vai es uzvarēšu vai zaudēšu?
Ja talants ir iedzimts un katra darbība ir talanta pārbaude, neveiksme ir vissliktākais
scenārijs, kādu var iedomāties indivīdi ar fiksētu domāšanas veidu. Ja neizdodas
veikt kādu uzdevumu, tas pierāda, ka cilvēkam nav talanta. Ja kādam nav talanta,
tas neko nevar izdarīt. Šī pārliecība rada divus galvenās sekas:

Tendence izvairīties no izaicinājumiem – saskaroties ar šķēršļiem,
cilvēki ar “statisku mentalitāti” mēdz bēgt un aizstāvēties no šiem
izaicinājumiem, kā arī viegli padoties, lai izvairītos no riska
pierādīt, ka nav talantīgi.
Negatīvs novērtējums par centieniem, kas jāvelta, lai sasniegtu
mērķi – ja cilvēkam ir jāpieliek pūles, lai kaut ko paveiktu, tātad
tam nav talanta.
Tāpēc nav pārsteidzoši, ka cilvēki ar fiksētu domāšanas veidu mēdz jau agri
apstājas pie sasniegtā un neriskē, tādejādi pilnībā neizmantojot savu potenciālu.
Tas ir paradoksāli – jo vairāk cilvēks cenšas darīt labi, jo vairāk sevi uzskata par
nespējīgu!
IZAUGSMES DOMĀŠANAS VEIDS. Cilvēki ar izaugsmes domāšanu ir orientēti uz
pilnveidošanos un personības attīstību. Indivīds, kurš uzskata, ka personiskās
īpašības var pilnveidot, gūstot pieredzi, uzskata, ka katra cilvēka potenciālu nevar
zināt a priori, bet var apzināt tikai caur praksi un mācīšanos. Saskaņā ar izaugsmes
domāšanas veida uzskatiem, mēs visi varam mainīties un pilnveidoties ja vien mēs
to vēlamies.

Starp šāda veida indivīdiem nav “talantu”, bet ir tādi, kas ir stingri orientēti uz
mācīšanos:

Vēlme mācīties ir visizteiktākā izaugsmes domāšanas veida
īpašība - izaicinājumi netiek uztverti kā riskanti pārbaudījumi, kas
var atklāt cilvēka neatbilstību, bet gan kā mācīšanās iespējas.
Kļūdīties nozīmē atklāt kaut ko jaunu, kas iepriekš nebija zināms;
nogurums un pūles ir nepieciešamas, lai nepārtraukti tiektos pēc
uzlabojumiem; kritika ir vērtīgs padoms; citu panākumi ir piemērs.
Neveiksme vienmēr ir skarba realitāte. Tomēr, lai gan cilvēki ar fiksētu domāšanas
veidu pieņem, ka neveiksmes tiem galīgi piekar neveiksminieka birku, cilvēki ar
izaugsmes domāšanu uzskata neveiksmi par epizodi, ar ko jātiek galā šajā situācijā.
Neveiksme ir notikums, ko ir jāpārvar un no kā ir jāmācās; tas nav notikums, kas
piekar birku cilvēkam uz visiem laikiem, bet tā ir situācija, kuru vajag vadīt.
Parasti cilvēkiem nepiemīt tikai viens no diviem domāšanas veidiem, bet tiem ir abi
domāšanas veidi. Indivīda ikdienas dzīves konteksts, piem., ģimene un darbs, ir
noteicošais faktors, kas veido tā dominējošo domāšanas veidu.
4.5. attēlā ir parādīts Dveka izstrādātais domāšanas modelis ar diviem domāšanas
veidiem un to galvenajām īpašībām (Stoycheva and Ruskov, 2015).

Domāšanas veida svarīgums mentoringā

Tāpēc indivīda domāšanas veids ir svarīgs mainīgais rādītājs mentoringa praksē.
No vienas puses, izaugsmes domāšanas veida attīstībai vai uzlabošanai pieredzes
pārņēmējos vajadzētu būt jebkuras mentoringa aktivitātes pamatmērķim, bet no
otras puses, “mentoringa domāšanas veida” attīstīšana ir obligāta prasība
mentoriem, kas tiem ir jāizpilda, veicot savus pienākumus. Mentora domāšanas
veidu varētu raksturot ar šādām primārajām attieksmes īpašībām:

Zinātkāre: mentors uzskata, ka pieredzes pārņēmējs ir viņa paša
dzīves eksperts, kas cer uzzināt to, ar ko mentors ir labāks.
Mentors neizdara pieņēmumus, bet tikai uzdod jautājumus.
Pazemība: mentors pieņem, ka tam vēl ir daudz kas jāmācās un
nenovieto sevi pārākuma stāvoklī.
Cieņa pret atšķirībām un to novērtējums: mentors uzskata, ka
tam var būt pilnīgi funkcionālas attiecības ar cilvēku, kurš
daudzējādā ziņā ir diezgan atšķirīgs, un ka šīs atšķirības varētu
kļūt par iespēju bagātināt savu kultūru un mācīties.

Tajā pašā laikā mentoringa praksei vajadzētu būt balstītai uz stratēģiju
izmantošanu, kas vērstas uz izaugsmes domāšanas veida attīstību pieredzes
pārņēmējā. Tas var palīdzēt pieredzes pārņēmējam veikt radošas pārmaiņas savā
dzīvē, lai gūtu panākumus un personīgu gandarījumu.

DOMĀŠANAS VEIDI

FIKSĒTS DOMĀŠANAS
VEIDS

IZAUGSMES DOMĀŠANAS
VEIDS

Inteliģence ir statiska
Man jāizskatās inteliģentam!

Inteliģenci var attīstīt
Man ir jāmācās!

Vēlme izskatīties gudriem
cilvēkus noved pie tā, ka
tie
Izvairās no izaicinājuma
Ātri padodas
Uzskata pūles kā
neauglīgas vai sliktas
Ignorē noderīgas
negatīvas atsauksmes
Jūtas apdraudēts no
citu veiksmes

Noved pie vēlmes mācīties
un tāpēc ir tieksme
Pieņemt izaicinājumus
Būt izturīgam neveiksmes
gadījumā
Uzskatīt pūles kā ceļu uz
meistarību
Mācieties no kritikas un
Gūt mācības un
iedvesmu citu
panākumos

4.5. att. Domāšanas veidi: fiksētā un izaugsmes
domāšanas veida galvenās īpašības
(avots: Stoycheva and Ruskov, 2015)

Izaugsmes domāšanas veida attīstīšana

Domāšanas veida maiņa no fiksētā uz izaugsmes domāšanas veidu var šķist
biedējoša, tomēr, sperot mazus soļus, jebkura persona (jebkurā vecumā) var attīstīt
izaugsmes domāšanas veidu.
Stojčeva un Ruskovs (Stoycheva and Ruskov, 2015) iesaka darbības, kuras
mentoram vai pieredzes pārņēmējam ir jāīsteno, lai attīstītu izaugsmes domāšanas
veidu:

Liec uzsvaru uz pūlēm un nevis uz spējām.
Novērtē pūles: pūles laika gaitā ir izcilu sasniegumu atslēga.
Baudi izaicinājumu: mentoram vajadzētu izstarot prieku,
saskaroties ar izaicinājumu un cenšoties atrast derīgas
stratēģijas.
Liec uzsvaru un novērtē mācīšanos: ilgstošas pūles laika gaitā ir
atslēga svarīgu rezultātu sasniegšanai.
Izmanto labāko peļņas un zaudējumu kombināciju, uzskatot tos
tikai par darbības rādītāju, nevis par intelekta vai vērtības pazīmi.
Paskaidro, ka sniegums atspoguļo pašreizējās prasmes un
centienus, nevis inteliģenci vai vērtību.
Māci pieredzes pārņēmējam to, kā tikt galā ar sliktu sniegumu,
plānojot jaunas stratēģijas un veltot vairāk pūļu, kā arī nodrošinot
piemērotu mācību atbalstu.

Padomi mentoram un pieredzes pārņēmējam

Tālāk ir norādītas dažas stratēģijas, kuras mentori var izmantot kopā ar savu
pieredzes pārņēmēju, lai veicinātu izaugsmes domāšanas veida attīstību:

Mēģiniet pārfrāzēt fiksētās domāšanas izteikumus izaugsmes
domāšanas izteikumos, mudiniet pieredzes pārņēmēju nepieķerties
pašreizējam rezultātam.
Mudiniet pieredzes pārņēmēju radīt iespējas un iegūtu daudz un dažādu
pieredzi un iespējas, no kā var tad izvēlēties:
Vārda “vēl vairāk” lietošana var būt vienkāršs veids, kā veicināt
izaugsmes domāšanu.
Modelējiet stratēģijas, kas attiecas uz Sociālās teorijas modeli (Bandura
1977, 1986):
Izmantojiet pats izaugsmes domāšanas veidu.

Dalieties personīgajā pieredzē, lai parādītu, kā jūs personīgi
pārvarējāt izaicinājumu.
Modelējiet problēmu risināšanas stratēģijas.

Pakāpeniski pārejiet uz kaut ko jaunu, par kuru ir panākta vienošanās ar
pieredzes pārņēmēju.
Pārkārtojiet nepareizas domas izzinošā veidā (Beck, 1996, 2011; Mills, Reiss,
& Dombeck, 2008) kā tas parādīts 4.1. tabulā.

Nepareizu domu pārkārtošanas izzinošā
veidā piemēri
(avots: autoru veidots)

4.1. tabula
UZ

NO
Es to nevaru izdarīt

Es to vēl nespēju izdarīt, bet es pie tā
strādāju

Es to visu nepareizi sapratu

Es uzzināšu, kas ir nepieciešams, un
izmēģināšu

Es nevaru strādāt šajā jomā

Kā es varu citādi pieiet šim jautājumam

ES izgāzos! Visi domās, ka es esmu
stulbs

Kļūdas man palīdz izaugt

?
AKTIVITĀTE
1. Kāda ir jūsu personīgās veiksmes definīcija? Uzrakstiet to divos vai trīs teikumos.
2. Kā jums vislabāk patīk sazināties ar citiem? Uzrakstiet to, un paskaidrojot sava
viedokļa iemeslus.

?

Jautājumi paškontrolei

1. Kādas komunikācijas prasmes ir svarīgas mentoram?
2. Kāda ir atšķirība starp mentoringu un koučingu?

3. Kādas ir tiešsaistes vides un digitālo tehnoloģiju priekšrocības
mentoringa procesā?

4. Kā var kļūt par biznesa mentoru?
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5. EFEKTĪVI KOMUNIKĀCIJAS
KANĀLI UN RĪKI BIZNESA
MENTORINGĀ
Šajā nodaļā:

apskatīsim saziņas kanālus un rīkus
noteiksim, kādi ir verbālās saziņas kanāli un līdzekļi
noskaidrosim, kā izvēlēties efektīvus komunikācijas kanālus un rīkus
izpētīsim, cik svarīga mentoringa procesā ir ķermeņa valoda

Galvenie izmantotie jēdzieni

Komunikācijas kanāls - veids, ko izmanto, lai nodotu ziņu no vienas personas citai.
Komunikācijas rīks - līdzeklis, kas atbalsta sabiedrību/ saziņas dalībniekus
apspriežot kopīgas tēmas.
Verbālā komunikācija - skaņu un vārdu lietošana, lai izpaustu sevi, apmainītos
informācijai ar citiem cilvēkiem, it īpaši atšķirībā no žestu lietošanas (neverbālo
komunikāciju).
Rakstiskā komunikācija - jebkura veida mijiedarbība, kurā tiek izmantots rakstisks
vārds.
Elektroniskā komunikācija - vispārējs termins, kas ietver visu veidu saziņu ar datoru
vai citu tehnoloģiju palīdzību, kurā indivīdi individuāli vai grupās apmainās ar
ziņojumiem cits ar citu.
Neverbālā komunikācija - informācijas apmaiņa izmantojot ķermeņa valodu,
piemēram, acu kontaktu, sejas izteiksmes, žestus u.c.

5.1. KAS IR KOMUNIKĀCIJAS
KANĀLI UN RĪKI?
Komunikācija starp mentoru un pieredzes pārņēmēju tehniski ir tāda pati kā jebkura
cita komunikācija starp diviem sarunu biedriem, tas ir, jebkura komunikācija ietver
aicinājumu sazināties un atbildi uz to, izmantojot noteiktu saziņas kanālu (Sanina et
al., 2017).

Balstoties uz klasisko definīciju, komunikācijas kanāls ir komunikācijas procesa
tehniskā (vai formālā) puse, kas ļauj pārsūtīt informāciju no sūtītāja saņēmējam un
otrādi. Fiske (2002) definē kanālu vēl vienkāršāk: kā fizisku līdzekli, ar kuru signāls
(tas ir, informācija) tiek nodota.
Fiske (2002) apgalvo, ka līdzekļi ir balstīti uz tehniskiem un fiziskiem veidiem, kā ziņa
tiek pārveidota par signālu, kas piemērots pārraidei caur kanālu. Cilvēka balss ir
instruments; apraides tehnoloģijas padara radio un televīziju par līdzekļiem. Līdzekļu
tehnoloģiskās vai fizikālās īpašības ir atkarīgas no to izmantošanai piemērotu
kanālu veida. Un šīs rīku funkcijas nosaka to kodu diapazonu, kurus tie var pārsūtīt.
Fiske (2002) iesaka rīkus iedalīt trīs galvenajās kategorijās (skatīt 5.1. tabulu).

Komunikāciju rīku kategorijas

(autoru veidots, balstoties uz Fiske, 2002)
5.1. tabula
KATEGORIJAS

RĪKS

IZPILDĪJUMA
RAKSTUROJUMS

I. Prezentāciju rīki prezentācijas

Balss (intonācija,
pauzes, loģiski akcenti)
Seja
Ķermenis

Izmanto izrunātus vārdus,
izteicienus, žestus un
tamlīdzīgas valodas.
Nepieciešama komunikatora
iesaistīšanās, jo viņš/ viņa ir
kā rīks.
Ierobežots laikā un vietā.

II. Pārstāvju rīki
reprezentēšana,
attēlošana

Grāmatas
Attēli
Fotogrāfijas
Raksti
Arhitektūra
Interjers, utt.

Lai izveidotu noteiktus “tekstus”,
izmanto kultūras un estētiskās
konvencijas. Tie attēlo, radoši
izveido tekstus, kas var notvert
1.kategorijas rīkus.
Pastāv neatkarīgi no
komunikatora.
Tie “ražo” komunikācijas
produktus.

III. Mehāniskie rīki

Telefons
Radio
Televizors
Internets

1. un 2. kategorijas rīku
pārnesēji.
Izmanto inženierijas kanālus,
padarot tos tehnoloģiski
ierobežotākus.

Informācija 1.tabulā rāda, ka:

galvenais komunikācijas līdzeklis ir runātājs – persona;
galvenais kanāls ir cilvēka balss un ķermenis un mehāniskie
līdzekļi.
Balstoties uz šiem novērojumiem, tālāk tiek apspriesta mutiskā un rakstiskā
komunikācija, neverbālā komunikācija un to kanāli un rīki.

5.2. VERBĀLĀ KOMUNIKĀCIJA
Mutiskā komunikācija: kanāli un rīki

Verbālā komunikācija (mutiskā saziņa) var būt privāta un publiska. Atkarībā no tā,
cik daudz cilvēku sazinās un kā notiek komunikācija, verbālo komunikācija iedala 5
veidos (Bradley, 1991): masu, organizēta, grupu, starppersonu un personiska. 5.2.
tabulā parādīts, ka publiska runa tiek lietota masu, organizētā, daļēju grupu
komunikācijā, toties privāta runa tiek lietota starppersonu un personiskā
komunikācijā. Personiska komunikācija visbiežāk tiek izmantota arī konsultēšanā.

Runāšanas raksturs dažādos komunikācijas veidos
(Autoru veidots pēc Bradley, 1991)

5.2. tabula
Komunikācijas
veids

Komunikācijas
procesa mērķis

Cilvēku skaits

Runāšanas raksturs

Masu

Nejaušs notikums,
TV, radio,
internets

Organizēts

Mācību stunda,
lekcija,
sanāksme

Grupas

Mērķis risināt
problēmas

5-8 cilvēki

Publiska monologa
uzstāšanās
Dominē debates

Starppersonu

Dalīties pieredzē

2-3 cilvēki

Privāta uzstāšanās

Personisks

Mērķi var būt dažādi

2 cilvēki

Privāta uzstāšanās

Nelimitēts vai pūlis

Iepriekš noteikta
dalībnieku grupa
(no 8-10 līdz 150)

Publiska monologa
uzstāšanās
Publiska monologa
uzstāšanās
Dažreiz tiek simulēta
diskusija

Pēc saziņas līdzekļu kategoriju un runāšanas rakstura pārskatīšanas var izšķirt šādus
mutiskās saziņas kanālus, kurus visbiežāk izmanto konsultācijās: personiskā saruna,
videokonferences, telefona saruna.

Personiskā saruna

Vadītājam, kurš strādā biznesa sektorā, ir liela pieredze runāt publiski dažādās
sanāksmēs, gatavojot publiskas runas, uzstājoties publiski, prezentējot inovācijas,
idejas, produktus, atskaites. Šādam biznesa pārstāvim ir liela pieredze arī privātās
sarunās, komunicējot mutiski pa telefonu, personīgi, bet ir maza vai nav
konsultēšanas pieredze. Biznesa mentoram ir svarīgi efektīvi izmantot publiskās un
personiskās runāšanas pieredzi, dodot padomus jaunam uzņēmējam, kurš plāno
uzsākt vai nesen uzsācis biznesu.
Lai gan privātai sarunai, uz kuru balstās konsultācija, ir trīs elementi: skaidra
struktūra, korekta valoda un satura prezentācija, konsultācija nav tikai vienkārša
privāta parunāšanās. Tai jābūt ar skaidru saturu, valodai jābūt korektai un struktūra
var mainīties sarunas laikā. Šāda saruna vairāk atgādina dialogu. Tā var tikt saukta
arī par publisku sarunu vai interviju.
Intervija. Šādas sarunas mērķis ir citādāks nekā privātā sarunā, tās mērķis ir atklāt
komunikācijas partnera personību vai parādīt šīs personības attieksmi pret
problēmu. Dažreiz abi šie mērķi tiek apvienoti intervijas laikā.
Intervija ir ļoti piemērota konsultācijās, jo to var sagatavot iepriekš, var formulēt
jautājumus un nodrošināt abām pusēm pieņemamu laiku un vietu. Svarīgs intervijas
elements ir uzsvars uz komunikācijas partnera drošību un cieņu.Savstarpēji līdzīga
(pielāgojoties partnerim) komunikācija intervijas laikā akcentē klausītāja personību.
Intervijas formas: standartizēta (iepriekš pārdomāts jautājumu formulējums un
secība), brīva (iepriekš ir sagatavots tikai aptaujas plāns, konkrēti jautajumi tiek
formulēti atbilstoši situācijai), daļēji standartizēta (daļēji paredzamas metodes un
iespējamie jautājumi).
VISSVARĪGAKIE ELEMENTI KONSULTĀCIJĀS

1.

Sagatavošanās konsultācijām:

Jautājumu atlase. Atklāti jautājumi tiek sagatavoti, pamatojoties
uz sarunas saturu. Tie mudina izteikt vairāk domu, ideju. Labāk
izvairīties no slēgtiem jautājumiem (uz kuriem atbilde ir "jā" vai
"nē") – tie neveido sarunu;
Konsultācijas laika un ilgu, vietas, tehnoloģiju saskaņošana ar
konsultējamo personu (pieredzes pārņēmēju).

2.

Konsultācijas process:

Sasveicināšanās un ievads;
Emocionālā pielāgošanās;
Konsultāciju process: mērķa nosaukšana, jautājumu uzdošana un
atbilžu saņemšana, klausīšanās jautājumu un atbilžu sniegšana,
vispārināšana, tālāko rīcību noteikšana;
Novēlējumi un atvadīšanās.
Cerībā, ka konsultācija būs efektīva un noderīga, ir svarīgi atcerēties klausīšanās
nozīmi. Klausīšanās ir būtisks efektīvas komunikācijas elements. Un tas ir aktīvs
process.
Ja atsevišķu saziņas komponentu nozīme tiktu vērtēta, ņemot vērā tiem atvēlēto
laiku, prioritāte būtu klausīšanās. Kā liecina daudzi pētījumi, klausīšanās veido
aptuveni 50% no kopējā saziņas laika. Runāšana ir otrajā vietā un aizņem apmēram
20-30% laika; protams, lasīšana un rakstīšana ir arī neatņemama komunikācijas
sastāvdaļa.
Klausīšanās pati par sevi ir komplekss process, kurā mēs saņemam audiālus
signālus no apkārtējās vides. Mūsu smadzenēm ir jāatšifrē šie signāli, uz laiku
jāuzglabā atmiņā, jāinterpretē un jāatbild uz tiem. Galvenais ir ne tikai saprast, par
ko runā; mums jāpievērš uzmanība arī balss tembram un emocijām, kas tiek
izteiktas kopā ar vārdiem. Klausoties citu cilvēku, mēs pievēršam uzmanību arī
neverbālai uzvedībai (vairāk par to 3. sadaļā).
Daudziem cilvēkiem, efektīva un aktīva klausīšanās nozīmē spēju netraucēt runātāju
pārāk bieži. Ir iespējami šādi slikti ieradumi: izklāstīt savas domas, pilnībā neizprotot
mums sniegto informāciju;iejaukšanās īsās pauzēs, kad runātājs domā, ko teikt
tālāk. Mums ir jābūt pietiekamam spēkam, lai ļautu citiem izteikties un nebaidītos
zaudēt kontroli pār sarunu.
Aktīvā klausīšanās pieprasa acu kontaktu, atrašanos vienādā acu līmenī, atvērtu
stāju, balss piekrišanu, jūtu saskaņošanu, pārfrāzēšanu, atklātos jautājumus,
kopsavilkumu lietošanu, atzīšanu un uzticēšanos.

Video konferences

Video konferences ir tehnoloģija, kas ļauj sazināties cilvēkiem vai cilvēku grupām,
kuri atrodas dažādās vietās. Tā ir abpusēja video un audio saziņa, ērts veids
organizējot konsultācijas, konferences, datu apmaiņu. Piemēram, šobrīd Lietuvā šādi
video saziņas rīki tiek bieži izmantoti: Zoom, Microsoft Teams, BigBlueButton, Google
Meet, HANGOUT, ADOBE CONNECT, u.tml.
Modernas video konferenču tehnoloģijas ne tikai pārraida augstas kvalitātes video
un audio, bet tai pat laikā ļauj parādīt un kopīgot informāciju datora ekrānā,
videoklipos, pārsūtīt īstu papīra formāta dokumentu, rasējumus, projektu formas utt.
Videokonferencēs arvien vairāk tiek izmantoti šādi sakaru kanāli: datortīkli un
internets, taču ideāla var būt arī savstarpēja savienošana, izmantojot digitālos
tālruņu tīklus.
VIDEO KONFERENČU ORGANIZĒŠANAS DARBU SARAKSTS

1.

Pirms video konferences:

Ja jūs joprojām apsverat regulāru sanāksmju un videokonferenču
plusus un mīnusus, novērtējiet, cik maksā to rīkošana.
Pārdomājiet, cik daudz laika jūs pavadāt pārbraucienos-ceļojot,
ņemot vērā arī to, ka ceļojot, tērējat savu laiku, un padomājiet par
konsultējamās personas labklājību.
Detalizēti novērtējiet, cik daudz laika nepieciešams, un izvirziet
skaidrus sapulces mērķus.
Ja nepieciešams, pasūtiet videokonferenci konferenču un
sanāksmju platformā.
Neaizmirstiet sagatavot glāzi ūdens gadījumiem, ja jutīsieties
izslāpis.
Veltiet laiku, lai padomātu par to, kādu saturu vēlaties kopīgot
videozvanā.Ja nepieciešams, palūdziet pieredzes pārņēmējam
pirms sanāksmes izlasīt konkrētus materiālus. Vairāk lasiet tēmā
"Prezentācijas".
Neaizmirstiet saglabāt fonta izmēru pietiekami lielu un
nepārslogot slaidu ar tekstu.
Palūdziet pieredzes pārņēmēju pieslēgties savlaicīgi nedaudz
pirms sapulces.
Ja nepieciešams, savienojumu var pārbaudīt pirms sapulces,
vismaz dienu iepriekš.

2.

Video konferences laikā:

Pagrieziet kameru tā, lai jūs būtu skaidri redzams.
Pārbaudiet mikrofonu: pārliecinieties, ka jūs varat labi dzirdēt, un
jūs dzird labi.
Skatieties pieredzes pārņēmējam acīs. Šādu efektu var panākt, ja
skatāties videokamerā nevis uz personu ekrānā.
Video konferences ir tādas pašas kā jebkura cita “dzīva” tikšanās
klātienē, kur visi publiskās un privātās runāšanas likumi jāievēro.
Vissvarīgākā lieta ir runāt skaidri un tekoši.
Izvairieties radīt troksni. Mikrofons uztver pat klusākos trokšņus.
Jūs varat izslēgt mikrofonu laikā, kad nerunājat.
Sekojiet grafikam. Visas puses būs apmierinājas, ja programma
tiks izpildīta noteiktā laikā.

3.

Pēc video konferences:

Izslēdziet video zvanu pēc sanāksmes. Sanāksmes organizētājs
(saimnieks) atslēdzas pēdējais un pārliecinās, ka pieredzes
pārņēmējs ir pārtraucis pieslēgšanos.
Ierosiniet sniegt atsauksmes pēc sanāksmes (atgriezeniskā
saite).

Telefonsaruna

Katram ir iespēja sarunāties, izmantojot telefonu. Šo izgudrojumu sāka izmantot ne
pārāk sen – 19. gadsimtā, bet bez kura šobrīd mēs nespējam iedomāties savu dzīvi.
Telefonam ir arī nozīmīga vieta biznesa vidē, īpaši attīstoties tā tehniskajām
iespējām, parādoties internetam un mobilajā ierīcēm, to aksesuāriem (austiņām)
u.c. Nenoliedzami konsultēšana pa tālruni nav iespējama, taču, ņemot vērā
personiskās sarunas vai videokonferenču vai sarunas priekšrocības, ir skaidrs, ka tās
ir efektīvākas lielākas atgriezenieskās saites dēļ: mēs redzam pieredzes pārņēmēju,
viņa vai viņas ķermeņa valodu, reakcijas. Ķermeņa valoda nosaka līdz pat 65
procentiem mūsu iespaida par pieredzes pārņēmāju. Runājot pa tālruni, visu jāvērtē
pēc balss, kas aizstāj acu kontaktu, manieres, apģērbu.
Mentors var izmantot telefonsarunu vienīgi, lai vienotos par satikšanās laiku vai
citām detaļām. Tāpat nevajadzētu aizmirst etiķeti telefonsarunā: ir nepieklājīgi
traucēt personu agrāk nekā 8:00 un vēlāk nekā 21:00 (izņemot nelaimes gadījumā).
Zvanīt citos laikos var, ja bijusi tāda vienošanās. Saistībā ar biznesa jautājumiem,
jāzvana pieņemtajā ofisa laikā. Ja izmanto mobilo telefonu, pieklājīgi ir apvaicāties,
vai pieredzes pārņēmējam tagad ir laiks runāt.

Ieteikumi:
Nepārtrauciet pieredzes pārņēmēju.
Nepabeidziet viņa/ viņas vietā teikumus.
Ja uzdevāt jautājumu, gaidiet atbildi tam.
Saglabājiet aci kontaktu, sazinieties “aci pret aci”, pamājiet, ja
piekrītat.
Jautājiet precizējošus jautājumus.
Neizmantojiet frāzi “Un es...”.
Atzīmējiet svarīgas vietas sarunā.

Rakstiskā saziņa: kanāli un rīki

Pretēji mutiskai saziņai, kur galvenā nozīme ir runai, rakstiskā saziņā sastāv no
rakstītām vai printētām ziņām. Rakstiskās saziņas piemēri ir vēstules, e-pasti,
ieteikumi, dažādas procedūru vai lietotāju vadlīnijas, blogi utt. Tie var būt ar roku
rakstīti, printēts uz papīra vai attēlot uz ekrāna (monitora). Citiem vārdiem sakot,
ziņas nodevējs var uzrakstīt ziņu, kuru saņēmējs var izlasīt jebkurā laikā, pretēji kā tas
ir mutiskajā saziņā, kas notiek tikai reālā laikā. Ziņas nodevējs, rakstot ziņu, var to
pārdomāt ilgāku laiku, izvēloties atbilstošākos vārdus un sacerēt tās kontekstu, kā
arī mainīt to pirms tā tiek nosūtīta saņēmējam.
Rakstisko komunikāciju var raksturot kā saikni, kas izveidojusies starp vecāku un/ vai
pieredzējušāku cilvēku (mentoru) un jaunāku un/ vai mazāk pieredzējušu personu
uzņēmējdarbībā (pieredzes pārņēmēju). Thompson un citi (2010) tic, ka šādas
saziņas mērķis ir attīstīt un trenēt pieredzes pārņēmēja prasmes, zināšanas un
pārliecību, kas palīdz viņam/ viņai kļūt par veiksmīgu uzņēmēju.
Ātrā dzīves ritma dēļ pašreizējā rakstiskā komunikācija lielākoties notiek kibertelpā,
izmantojot tehnoloģijas. Elektroniskā saziņa starp mentoru un pieredzes pārņēmēju
var būt viena no e-mentoringa formām. Galvenie elektroniskās/ virtuālās
komunikācijas kanāli ir e-pasts un sociālie tīkli. Turklāt ļoti svarīgs rakstisks
informācijas rīks, ko izmanto gan tiešraidē, gan virtuālajā konsultēšanā, ir
prezentācija. Tālāk apskatīsim prasības attiecībā uz e-pastu, saziņu sociālajos tīklos
un prezentāciju.

Elektroniskā sarakste

E-pastiem ir funkcijas, kas ļauj izveidot atvērtas un atbalstošas attiecības. Tie palīdz
mazināt šķēršļus saziņai starp indivīdiem, kuri pieder atšķirīgai izcelsmei (Thompson
u.c., 2010). Kāda ētiska un lietišķa komunikācija ir iespējama mentoram un
pieredzes pārņēmējam, redzams 5.3. tabulā.

Ētiskā un lietišķā elektroniskā sarakste
(Autoru veidota, 2020)

5.3. tabula

Kas?

Kā? Kāpēc?

E-pasta
adrese

Formāla, skaidra un lietišķa. Varat izmantot uzņēmuma e-pasta adresi.
Ja izmantojat personīgo e-pastu (piemēram, esat ārštata darbinieks),
pārliecinieties, ka e-pasta adrese izklausās lietišķi. Vislabāk, ja iekļaujat
savu vārdu: tad kontaktpersona uzreiz uzzinās, no kā saņēmta vēstule.

Laiks

Mums patīk arī e-pasti, jo atšķirībā no tālruņa zvaniem, mums uz tiem
nav jāatbild uzreiz. Saskaņā ar etiķeti tas jādara 24 stundu laikā, vēlams
12 stundu laikā. Ja vēstulei ir nepieciešama detalizētāka atbilde un jums
tagad nav laika, paziņojiet to sūtītājam: "Esmu saņēmis jūsu vēstuli,
atbildēšu uz to pēc pāris dienām, tiklīdz man būs nepieciešamā
informācija." Vislabāk ir sūtīt vēstules darba laikā.

Temats

Informatīvs, kodolīgs un skaidrs. Vēstules saturam jābūt skaidram jau
izlasot tikai temata nosaukumu. Piemēram, “Cetutdienas konsultācija”,
“Biznesa plāna rakstīšana”, “Satikšanās datums ir izmainīts”. Šādi
adresāts sapratīs vēstules svarīgumu un esenci, vēstule nepaliks
neizlasīta. Nevajag atstāt tukšu temata nosaukumu, jo tad iespējams, ka
vēstule netiks pamanīta.

Adresāts

Ieteicams rakstīt katram saņēmējam individuāli vai liktt e-pasta adreses
laukā BCC (diksrētā kopija), lai nepārkāptu tiesības uz personīgo
informāciju. Piemēroti ir arī arī atsevišķi uzskaitīt adresātus, kuriem
jāatbild uz vēstuli vai jāveic ar to saistītas darbības (liekot laukā “To”
(Kam)) un kuriem tikai jāizlasa vēstule (laukā “Cc” (Kopija)). Lai vēstule
nejauši nenonāktu pie personas, uz kuru tā neattiecas, adreses e-pastā
jāiekļauj tikai pēc tam, kad esat pabeidzis rakstīt un pārbaudījis tekstu.

Teksts:

Viegli lasāms, ja tā daļas atdala vismaz viena rinda. Tekstam ir jābūt bez
pareizrakstības un pieturzīmju kļūdām – vēstules ar kļūdām netiek
uzskatītas par uzticamām.

Sasveicināšanās

Visbiežāk izmantojamā sasveicināšanās frāze ir “Labrīt/ Labdien”.
Sasveicināšanās ir atkarīga no mentora un pieredzes pārņēmēja
attiecībām, vecuma utml. Galvenais visos gadījumos ir saglabāt cieņu.

Jēga

Kodolīgi un skaidri. Plašākai informācijai/ fotogrāfijām utml. jāseko
vēstules pielikumā/ os (tas arī jāpiemin vēstulē). Ja tiek nosūtīts tikai
pielikums, tas jāpiemin, piemēram: "Es sūtu mācību materiālu pielikumā".
Emocijzīmju izmantošana nav savienojama ar biznesa stilu. Izvairieties
arī no rakstīšanas ar lielajiem burtiem, kas padara burta toni
komandējošu.

Atvadīšanās

Pirmajā rindiņā parasti tiek rakstīts "Ar cieņu"/ “Cieņā”. Citās - vārds,
uzvārds, amats, iestādes nosaukums, darba un/ vai personīgais tālruņa
numurs, var norādīt arī citus datus.

Vairāk informācija par e-pastiem atrodama te: https://www.indeed.com/careeradvice/career-development/how-to-write-a-professional-email.

Komunikācija sociālajos tīklos

Mūsdienās tehnoloģiskās iespējas ļauj ļoti ātri apmainīties ar informāciju.Rezultātā
e-pasta un tālruņa kā sakaru kanāla izvēle strauji samazinās. Mūrs (2013) saka, ka
mūsdienu biznesa komunikācija notiek ļoti ātri, jo liela daļa komunikācijas ir
pārcēlusies uz sociālo tīklu telpu, piemēram, Facebook, Twitter, Google+, Discord utt.
Dažiem cilvēkiem ir savi personīgie emuāri, kas piedāvā arī pieredzes un informāciju
apmaiņu. Sociālie tīkli un/ vai emuāri var būt efektīva platforma mentoru un
pieredzes pārņēmēju komunikācijai.
Tomēr saziņa sociālajos tīklos nespēj aizstāt klātienes konsultācijas.Sazinoties
attālināti, sarunās ir ļoti viegli apjukt, nesaprast kaut ko tikai tāpēc, ka neredzam
citus cilvēkus un viņu emocijas (emocijzīmes ne vienmēr var palīdzēt atrisināt šo
problēmu). Pastāv arī informācijas neuzticamība, tās pasniegšanas sarežģītība
attālināti un sarakstēs.Paturot to prātā, mentorings sociālajos tīklos būtu jāizmanto
tikai kā viens no veidiem, lai dažādotu saziņu/ mācību procesu.

Efektīva prezentācija

Viena no vizbiežām izmantojamā prezentāciju programmām ir “PowerPoint”. Tajā
uzsvērta prezentāciju loma mācību materiālu sagatavošanā un pasniegšanā. Tie
pastiprina un pamato jūsu teikto, palīdz uzturēt jūsu runas struktūru un atgādina, ko
teikt. Rakstisks un vizuāls materiāls palīdz pieredzes pārņēmējam labāk iegaumēt un
saprast mutisko informāciju. Prezentācijai ir arī pastāvīgs raksturs, un pieredzes
pārņēmējs to var izmantot, ja nepieciešams, un vēlāk atkārtot/ pārdomāt
konsultācijas laikā iegūto informāciju.

5 veiksmīgas prezentācijas principi

(Avots: http://www.skaitmeninisiq.lt/Pamokos/strada/prezentacijosrengimo-principai-ir-kurimo-priemones/, 2020)

5.4. tabula
Kas?

Kā? Kāpēc?

Vienkāršs
dizains un
saskanīgas
krāsas

Lai izvairītos no neskaidrībām un nesaderīgām krāsām, izmantojiet
programmas sniegtās kombinācijas. Tomēr, ja vēlaties pats izveidot
kombināciju vai ja jums ir jāizmanto noteikta krāsa un jāpielāgo
pārējais, skatiet tiešsaistes rīkus: „Coolors“ https://coolors.co/,
„Colorexplorer“ http: //www.colorexplorer.com/ vai „Paletton“
https://paletton.com.

Viegli lasāms Tekstam jābūt viegli lasāmam un saprotamam. Fonta izmēram jābūt
vismaz 30 pt, krāsā, kas neapgrūtina lasīt tekstu. Ja notiek pieredzes
formāts
pārņēmēju grupas konsultācija, tekstam jābūt izlasāmam no visām
(“fonts”)
telpas vietām, kur cilvēki sēž.

Kas?

Kā? Kāpēc?

5x5 likums

Optimālais teksta daudzums prezentācijā ir ne vairāk kā 5 rindas
teksta un ne vairāk kā 5 vārdi vienā rindā. Nerakstiet visu, ko teiksiet,
tikai atslēgas vārdus vai frāzes, kas ļaus klausītājiem satrasts runas
struktūru vai uztvert svarīgāko informāciju. Izvairieties no gariem
citātiem, gariem tekstiem no zinātniekām publikācijām.

Bildes,
fotogrāfijas,
grafiki

Viena bilde spēj izteikt 1000 vārdus, tāpēc izmantojiet labas kvalitātes
fotogrāfijas, grafikus, diagrammas, infografikas, bildes vai citus
vizuālus uzskates līdzekļus, kad vien iespējams.

Atsauce uz
izmantoto
literatūru

Ja jūsu prezentācijā tiek izmantota citu veidota informācija, fotoattēli,
videoklipi, obligāti jānorāda saites no vietas, kur tie ņemti. Atsauces
uz avotiem var sniegt:
prezentācijas apakšdaļā,
prezentācijas piezīmēs (nebūs redzamas prezentēšanas laikā, bet
būs redzamas, ja pārsūtīsit prezentāciju citiem),
pēdējā slaidā.

Kā izvēlēties visefektīvāko komunikācijas kanālu

Gan mutiskai, gan rakstiskai saziņai ir priekšrocības un trūkumi. Pareiza
komunikācijas kanāla izvēle uzņēmējdarbībā, īpaši konsultējot pieredzes pārņēmēju,
var būt ļoti nozīmīgs solis.
Mūsdienās biznesa komunikācijā tikai viens atsevišķs kanāls tiek izmantots
reti.Pieredze rāda, ka saziņai tiek izvēlēti vairāki dažādi kanāli, kas tiek izmantoti viens
pēc otra vai vienlaikus, vai tiek izmantotas dažādas to kombinācijas. Galvenās
īpašības, kas nosaka kāda saziņas kanāla izvēli, ir: uzticamība, ātrums un
efektivitāte (Sanina u.c, 2017). Tāpat nozīmīgi faktori, kas nosaka kanāla izvēli, ir
komunikācijas kanāla pieejamība, komunikatoru spēja tos izmantot, sociālā
kompetence (uz tehnoloģijām balstītu komunikācijas kanālu gadījumā).
Pirms izvēlēties vienu vai vairākus komunikācijas kanālus, mentoram vajadzētu sev
uzdot jautājumu: Ko es vēlos nodot savā ziņā – sajūtas vai faktus. Mutiskā saziņa ir
vairāk piemērota sajūtu nodošanai, toties rakstiskajā – nododot faktus.
Komunikācijas kanāla (vai plašsaziņas līdzekļu) izvēle ietekmē to, kā precīzi tiks
pārsūtīts pats ziņojums, tāpēc ir ļoti svarīgi novērtēt nododamā ziņojuma
mērķi.Piemēram, kad ziņojuma sūtītājs vēlas, lai saturu uztver pēc iespējas precīzāk,
kad viņam nav nepieciešama ļoti ātra atbilde, kad viņš ir fiziski tālu no saņēmēja,
kad viņam nav vajadzīga atgriezeniskā saite no saņēmēja, kad pati ziņa ir sarežģīta
un tās izpratne var aizņemt vairāk laika, būtu ļoti efektīvi izvēlēties rakstiskus saziņas
kanālus. Tikmēr mutiska saziņa ir piemērotāka, ja sūtītājs vēlas nodot jūtīgu vai
emocionālu ziņojumu, kad viņam nekavējoties nepieciešama atbilde vai kad viņam
nav nepieciešams uztvert ziņojuma (sarunas) saturu.

Kopsavilkums

Kopsavilkumā, informācijas tehnoloģiju izmantošana bieži nojauc robežu starp
mutisko un rakstisko saziņu un apvieno tās šajā ziņā. Piemēram, sociālos tīklus un epastu var izmantot, lai sazinātos ar ziņojumiem (rakstiski), kā arī ir iespējamas
"tiešraides" pārraides (mutiski), prezentācijās tiek izmantota verbāla, neverbāla
(fotogrāfijas, attēli) informācija un saites uz audio vai video materiālu.

5.3. NEVERBĀLĀ KOMUNIKĀCIJA
Neverbālā komunikācija ietver ķermeņa valodu (piemēram, distanci, stāju, pozas,
žestus, sejas izteiksmes, apģērbu, balsi, klusumu, pauzes) un zīmes (Morzes ābeci,
ceļa zīmes, matemātisko simbolus, mūzikas notis utml.). Mutiskās un ķermeņas
valodas harmonija starp mentoru un pieredzes pārņēmēju ir īpaši svarīga
mentoringa procesā, tāpēc šajā sadaļā mēs apskatīsim galvenās ķermeņas
valodas zīmes kā neverbālās komunikācijas kanāla pazīme – sejas izteiksmes un
īpaši žestu nozīmi.

Mūsu ķermenis ir neverbālais kanāls

Komunikācijas procesā mēs tikai klausāmies verbāli sniegtajā saturā, bet arī
uztveram un reaģējam uz runātāja ķermeņa valodu. Pamēģiniet ievietot papīra lapu
starp divu cilvēku sejām, kuri sarunājas, un paskatieties, kā izjauc sarumu.
Mūsu ķermenis ir galvenais neverbālās komunikācijas kanāls. Persona var nosūtīt
līdz pat 700 000 dažādus ķermeņa signālus (saskaņā ar komunikācijas ekspertu
Mario Pei). Par pirmās mentora un pieredzes pārņēmēja tikšanās laikā viņu
ķermeņa valoda palīdz izveidot sociālu kontaktu, izveidot uzticību (vai arī pretēji),
kas ir kā bāze tālākais veiksmīgai saziņai, iekļaujot arī mācības.
Viens no galvenajiem efektīvas komunikācijas principiem ir harmonija starp mutisko
un neverbālo komunikāciju. Mēs visi, iespējams, esam dzirdējuši par tā saucamo “7,
38, 55 procentu likumu”, kur 7% no cilvēku komunikācijas veido vārdi, 38% balss
intonācija un 55% ķermeņa valoda.
Šis likums radās, kad amerikāņu psihologs Alberts Mehrabians no Kalifornijas
universitātes 1967. gadā publicēja savu pētījumu par starppersonu komunikāciju.
Pētnieks pārbaudīja gadījumus, kad eksperimenta dalībnieku izteiktie vārdi runāja
vienu, un viņu intonācija un ķermeņa valoda rādīja pavisam ko atšķirīgu. Profesors A.
Mehrabians bija noraizējies par to, cik lielā mērā sajūtas apstiprina vai noliedz
runāto tekstu. Šis likums nenozīmē (kā tas bieži tiek interpretēts), ka, nododot
informāciju vārdiem, runas saturs ir nesvarīgs – pretējā gadījumā mentors varētu
runāt jebko, interpretāciju nodrošinot tikai ar balsi un ķermeni.

Tas tikai pierāda, ka, ja mēs neesam gatavi mācīt vienu vai otru tēmu, balss un
ķermenis nodos mūsu kompetences trūkumu. Ja runātājs ļoti labi pārzina pārraidīto
saturu, tad viņa vai viņas ķermeņa valoda nerunās pretēji. Tādējādi redzamās
īpašības tikai apstiprina saturu.
Mentoram ir vienlīdz svarīgi ne tikai nodot atbilstošus ķermeņa valodas signālus, bet
arī izprast pieredzes pārņēmēja ķermeņa valodu. Mentoringa procesā mentors
novēro pieredzes pārņēmēju, izprot, vai nododamais saturs ir interesants, skaidrs un
saprotams. Ar pozitīvu ķermeņa valodu viņš var motivēt pieredzes pārņēmēju,
pastiprināt, ilustrēt mutiski nodoto informāciju. Tas padara mentoringa procesu
efektīvāku.
Mēs saņemam lielāko daļu informācijas un nododam to paši, izmantojot sejas
izteiksmes, žestus un ķermeņa stāju. Mēs apspriedīsim katru no šiem neverbālajiem
saziņas līdzekļiem atsevišķi.

Ko saka mūsu seja

ACIS
Seja ir izteiksmīgākā cilvēka ķermeņa daļa, un acis ir vissvarīgākais maņu orgāns,
caur kuru mēs saņemam pat 80 procentus informācijas. Arī skatiena nozīme,
veidojot pieredzes apmaiņai/ mācībām draudzīgu atmosfēru, ir ļoti nozīmīga. Mēs
droši vien visi esam pamanījuši, ka sazināties ar kādu, kurš slēpj acis, ir nedaudz
neērti, un atklāts, tiešs skatiens aicina sazināties un sadarboties.
Galvenais noteikums, kas jāievēro, lai veiksmīgi sazināto, ir acu kontakta uzturēšana
ar pieredzes pārņēmēju. Ja mēs skatāmies uz griestiem, grīdu, pa logu, t.i.,
izvairāmies no acu kontakta, mēs varam izraisīt domas, ka vēlamies kaut ko slēpt
vai neuzticamies ne sev, ne tam, ko sakām. Skatīšanās pieredzes pārņēmēja acīs
parāda mūsu iekšējo mieru un profesionalitāti, mēs apstiprinām, ka viss ir labi un
pieņemami.
Skrienošs skatiens atklāj šaubas, trauksmi vai citas sajūtas, kas neļauj mentoram un
pieredzes pārņēmējam sasniegt pieredzes apmaiņas rezultātus.(Tomēr jāņem vērā
arī valsts kultūra – varbūt tiešs skatiens nozīmē agresiju, necieņu utml.). Tomēr
pārāk ilgs skatiens, “skenēšana” caur pieredzes pārņēmēja acīm arī nav laba – tas
var traucēt pieredzes pārņēju.

Lai “runātu” ar acīm un tajā pašā laikā konsultācijas laikā izvairītos no agresīva
skatiena, labāk sēdēt nevis viens otram pretī, nevis blakus, bet gan sāniski. Pēdējā
laikā gan personiskā, gan biznesa komunikācija arvien vairāk pāriet uz virtuālo telpu.
Ja jums ir jārunā ar pieredzes pārņēmēju, izmantojot video, jums jāievēro tie paši
acu kontakta noteikumi – atklāti skatieties kamerā, nešaudiet acis, negriezieties, lai
nenovirzītu pieredzes pārņēmēja uzmanību, izveidotu savstarpēju pārliecību
(uzticību).

MUTE
Otra ļoti izteiksmīga sejas daļa ir mute, un par visdaudzpusīgāko sejas izteiksmi var
uzskatīt smaidu. Tas visās valstīs un kultūrās tiek saprasts vienādi. Smaids ir viens
no spēcīgākajiem ķermeņa valodas signāliem, visefektīvākā komunikācijas forma,
kas palīdz izveidot un uzturēt saikni.
Kā zināt, vai smaids ir patiess, sirsnīgs? To parāda ne tikai mute, bet arī acis – mēs
visi esam dzirdējuši sakām “smaida ar acīm”. Patiess smaids ir simetrisks un to
papildina mazas krunciņas lūpu kaktiņos un ap acīm. Ja acis nesmaida, tiek
pieņemts, ka smaids ir mākslīgs, it kā “pielīmēts”, parasti slēpjot spriedzi un
diskomfortu.
Nevajadzētu pieskarties lūpām vai aizsegt muti sarunas laikā. Pieskaršanās lūpām
norāda uz apjukumu, vilcināšanos, toties mutes aizklāšana ar plaukstu – šaubas par
teikto vārdu pareizību.

Left: genuine. Right: fake. Source: https://www.eiagroup.com/identifying-genuine-smile/

ŽESTI

Galvas pozīcija un kustības

Galvas stāvoklis un kustības ir ļoti daiļrunīgas un palīdz nostiprināt izrunātos vārdus,
parāda aktīvu klausīšanos un uzmanību. Šeit ir daži piemēri:

Liekšanās uz sāniem, uz priekšu, atpakaļ, saliekšanās, sagrozīšana
var uzlabot daiļrunību.
Augsti paceltu zodu var uztvert kā augstprātību, pārākuma
demonstrēšanu.
Lēna, ritmiska locīšana kopā ar ķermeņa augšdaļu var pavadīt
akcentētas domas.
Galvas noliekšana uz sāniem – uzmanīga koncentrēšanās,
labvēlība, pārdomas.
Galvas noliekšana uz priekšu, zoda nolaišana – kritiska
klausīšanās, iespējams, izteiktās domas noraidīšana.
Spēcīgs galvas nejutīgums, noliekšanās uz priekšu –
attālināšanās vai nevēlēšanās izrādīt tādas emocijas kā kauns.
Galvas kratīšana – noliegšana, šaubas, viedokļa noraidīšana.
Liekšana turp un atpakaļ – piekrišana, runātāja domu
apstiprināšana.

ROKU ŽESTI
Visslavenākais un diemžēl arī visskumjākais žests cilvēces vēsturē ir rokas žests –
kad Romas impērijas Jūdejas provinces vietvaldis Poncijs Pilāts mazgāja rokas,
pirms pasludināja Jēzum Kristum nāvessodu. Tādējādi bez vārdiem viņš
demonstratīvi parādīja, ka nav atbildīgs par turpmāko Jēzus krustā sišanu.
Ierasti izmantotie roku žesti, kas parāda atvērtību un uzticību:
Plaši, izteiksmīgi roku žesti (bet ne pārāk intensīvi un pēkšņi) –
pārliecība, noteiktība;
Atvērtas plaukstas, roku parādīšana – atklātības, sirsnības,
uzticēšanās pazīme;

Rokas saliktas jumta formā – apstiprinājums, persona piekrīt
attiecīgajai idejai vai izvairās no pretrunām;
Rokas saliktas jumta formā, kur smaile ir vērsta uz augšu – cilvēks
izsaka savu viedokli vai ir gatavs to izklāstīt;
Rokas saliktas jumta formā, kur smaile ir vērsta uz leju – cilvēks
uzmanīgi klausās un vienlaikus analizē dzirdēto. Šos žestus
izmanto pārliecināti, pašapmierināti un lepni cilvēki.
Apkopojot šo sadaļu, šeit ir daži noderīgi padomi:

Sekojiet saviem un pieredzes pārņēmēja žestiem un uzvedībai;
Neslēpiet un nesakrustojiet rokas;
Nesēdiet taisni pretī, bet vairāk uz sāniem;
Mēģiniet izturēties kā pieredzes pārņēmējs, nevis viņu atdarinot,
bet pielāgojieties;
Skatieties acīs, bet izvairieties no pārāk ilgiem skatieniem;
“Neleciet” uz sāniem, runājot ar pieredzes pārņēmēju;
Esi aktīvs un uzmanīgs klausītājs;
Nepieskarieties sejai, matiem, galvai;
Novērtējot ķermeņa valodu, ņemiet vērā ķermeņa signālu
kopumu, pašreizējo situāciju, vidi un citus faktorus.
Šie padomi attiecas arī uz mentoru, kurš virtuāli sazinās ar pieredzes
pārņēmēju. Šeit ir arī vēl daži papildu padomi virtuālai saziņai:

Sēdēt ērti, lai ķermenis nejustu spriedzi;
Vislabākais attālums līdz datora ekrānam – izstieptas rokas
robežās;
Pārliecinieties, ka konsultācijas laikā telpā nav nepiederošas
personas un/ vai kairinātāju, piemēram, ieslēgtas video vai audio
ierīces;
Fonam, kas atrodas aiz jums, jābūt neitrālam, jūsu apģērbam
jābūt izceltam. Izvairieties no melna;
Daloties pieredzē mājās, neatslābinieties – rūpējieties par savu
lietišķo izskatu.

1.
AKTIVITĀTE
Atkarībā no situācijas izveidojiet atgriezenisko saiti, norādiet informāciju vai iegūstiet
jaunu, formulējot atbilstošus jautājumus, un izvēlieties vispiemērotāko saziņas
kanālu.

SITUĀCIJA
Pieredzes pārņēmējs izmanto nezināmus
terminus vai neskaidras frāzes.
Pieredzes pārņēmējs novirzījās no tēmas
un nesniedza jūsu jautāto informāciju.
Pieredzes pārņēmējs šķiet “uzķēries” uz
kaut ko un nespēj apstāties par to runāt,
bet jums ir nepieciešamas virzīties tālāk.
Pieredzes pārņēmējs pateica kaut ko tādu,
kas bija pretrunā ar viņa iepriekš pausto
ideju/ informāciju/ pieeju. Jūs vēlaties
precizēt.
Jūs vēlaties dzirdēt pieredzes pārņēmēja
viedokli par to, ko teicāt.
Pieredzes pārņēmēja ķermeņa valoda
liecina, ka viņš/-a ir noraizējies par to, ko
esat teicis. Jūs vēlaties noskaidrot to un
kliedēt viņa/-as satraukumu.
Pieredzes pārņēmējs nepiekrīt jūsu
paziņojumiem un jūs vēlaties dzirdēt viņa
argumentus.
Pēc vispārīgiem apsvērumiem par kādu
tēmu jūs vēlaties virzīt diskusiju uz
specifiskām lietām.
Jūs esat izteicis dažas idejas un gaidāt
pieredzes pārņēmēja atgriezenisko saiti.

IESPĒJAMIE JAUTAJUMI

2.
AKTIVITĀTE
Veiciet nelielu eksperimentu ar saviem draugiem

Sarunas laikā mēģiniet uztaisīt nenolasāmu “seju” un nekādi nereaģējiet uz sarunas
partnera vārdiem. Nākamās sarunas laikā mēģiniet māt ar galvu, pieņemot
partnera emocijas, vārdus un reaģējot uz tiem. Trešās sarunas laikā nemanāmi
atkārtojiet partnera ķermeņa stāju. Eksperimentu laikā uzmanīgi sekojiet partnerus
un pārrunājiet ar viņiem rezultātus, atbildiet uz jautājumu: kas rada ērtu vidi sarunai
un palīdz saziņas partnerim atvērties.

?

Jautājumi, lai pārbaudītu, kā izprasta tēma:
1.

Kuri komunikācijas kanāli un rīki ir piemēroti mentoringam?

2. Kas ietekmē mutiskas vai rakstiskas komunikācijas kanālu izvēli?

3. Kāpēc ir tik svarīgi izprast ķermeņa valodu?
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6. KOMUNIKĀCIJAS PROBLĒMU
RISINĀŠANA MENTORINGA
TĪKLOS
Ievads

Mūsdienās komunikācija ir vairāk dalīšanās ar idejām, jūtām un vēlmi līdzdarboties
(Petersons, Khalimzoda 2016). Tā katrā organizācijā pilda divas būtiskas funkcijas izplata informāciju, kas nepieciešama darbiniekiem, lai paveiktu darbus, un veido uz
cieņu un apņēmību balstītas attiecības (Mutuku, Mathooko, 2014).
Saziņas process ir veiksmīgs, ja saņēmējs saprot ziņojumu tā, kā to ir paredzējis
sūtītājs. Tas izklausās vienkārši, bet biznesā tas ne vienmēr tiek sasniegts dažādu
iemeslu dēļ, piemēram, nepareiza ziņojuma kodēšana un dekodēšana, traucējoši
ziņojumi un nepareiza komunikācijas kanāla izvēle (Scheming, Mason, 2013).
Lai pārvarētu šīs barjeras, ir vērts izmantot uzņēmējdarbībā populāras radošās
domāšanas metodes. Radošās domāšanas metodes varētu būt oriģināls veids, kā
uzlabot saziņas kvalitāti komandās vai tīklos. Ja jūs veidojat savas komunikācijas
darbības, piemēram, runas, sanāksmes, dialogus, plakātus un reklāmas, saskaņā ar
šiem modeļiem jūs palielināsiet izredzes saņemt ziņojumu oriģinālā, skaidrā un
efektīvākā veidā.
Šīs nodaļas mērķis ir iepazīstināt ar trim radošās domāšanas metodēm: sešu
cepuru domāšanu, Spēka lauka analīzi un SCAMPER tehniku komunikācijas problēmu
risināšanai mentoringa procesā. Katra no norādītajām metodēm ir aprakstīta šādi:
vispārīgs apraksts, pieņēmumi un ieviešanas posmi, metodes izmantošanas
priekšrocības, tās pielietošana komunikācijas uzlabošanai, darbības pašrisināšanas
un sevis uzdevumu jautājumos.

Galvenie izmantotie jēdzieni

Sešu cepuru metode, radošums, domāšanas veidi komunikācijas problēmu
risināšanā, Spēka lauka analīze, lauka teorija, izmaiņu vadība, SCAMPER tehnika,
prāta vētra.

6.1. SEŠU CEPURU METODE
Sešu cepuru metodi 80. gadu sākumā izstrādāja Edvards de Bono (Edward de
Bono). Tagad to izmanto uzņēmumi visā pasaulē. Tie ietver metaforisku cepuru
izvēli, kad ir jāpieņem lēmums. Katra cepure pārstāv atšķirīgu domāšanas virzienu.
Jūs un jūsu komandas locekļi var iemācīties sadalīt domāšanu sešās skaidrās
funkcijās un lomās. Katru domājošo lomu identificē ar krāsainu simbolisku
“domājošu cepuri”. Domās valkājot un mainot cepures, jūs varat viegli koncentrēties
vai virzīt domas sarunā vai sapulcē. Izmantojot šo metodi, ir ļoti svarīgi uzdot
pareizos jautājumus katrai domāšanas lomai. Katrai no sešām cepurēm ir savs
domāšanas virziens (6.1. tabula).

Sešu domāšanas cepuru metodes
apraksts

6.1. tabula

Nr.
p.k.

Cepures
krāsa

1

Baltā

Baltā cepure prasa
informāciju, kas ir zināma
vai nepieciešama. "Fakti,
tikai fakti."

Kāda informācija man
ir? Kāda informācija
man ir nepieciešama,
lai turpinātu?

Fakti
Dabiskums
Objektīvisms

2

Dzeltenā

Dzeltenā cepure simbolizē
pozitīvismu un optimismu.
Zem šīs cepures jūs
izpētāt pozitīvos aspektus
un pārbaudāt vērtības un
iespējamos ieguvumus.

Kādas ir šī risinājuma
priekšrocības un
iespējas? Kāda būs šo
rezultātu vērtība?

Optimisms
Ieguvumi
Priekšizpēte

3

Melnā

Melnā cepure ir
nosōdījums - velna
aizstāvis vai kāpēc kaut
kas var nedarboties.
Pamanīt grūtības un
briesmas; kur lietas var
noiet greizi. Iespējams,
ka visspēcīgākais un
noderīgākā no
cepurēm, bet problēma,
ja to lieto pārmērīgi.

Kādi ir šī procesa
trūkumi? Kādi ir riski?
Kādi ir šķēršļi
pabeigšanai?

Spriedums
Uzmanību
Novērtēšana

Domāšanas virziens

Jautājumi, kas jāuzdod
Atslēgvārdi
katrai no sešām cepurēm

4

Sarkanā

Sarkanā cepure nozīmē
jūtas, nojautas un
intuīciju. Lietojot šo
cepuri, jūs varat izteikt
emocijas un jūtas, kā
arī dalīties bailēs, patīk,
nepatīk, mīl un ienīst.

Kurš rezultāts šķiet
piemērots? Kādas
stratēģijas ir piemērotas
šim projektam?

Intuīcija
Sajūtas
Emocijas

5

Zaļā

Zaļā cepure
koncentrējas uz
radošumu; iespējām,
alternatīvām un
jaunām idejām. Tā ir
iespēja izteikt jaunus
konceptus un pieejas.

Par kādiem risinājumiem
es vēl neesmu domājis?
Kādi vēl savienojumi/
sasaistes ir?

Inovācijas
Radošums
Jaunas
lietas

6

Zilā

Zilo cepuri izmanto
domāšanas procesa
vadīšanai. Tas ir
kontroles mehānisms,
kas nodrošina sešu
domājošo cepuru
vadlīniju ievērošanu.

Kā vislabāk organizēt šo
projektu? Kurš būs
atbildīgs par katru
uzdevumu?

Kontrole
Pārskats
Organizācija

Avots: http://www.debonogroup.com/services/core-programs/six-thinking-hats/ [13.12.20]:
Definitive Guide..., 2020; S. Shestopalov, 3 Proven Methods to Organize a Brainstorming Session (2019),
https://uxdesign.cc/brainstorm-79e51f20f313.

Metode “sešas domāšanas cepures” var palīdzēt komandas dalībniekiem
koncentrēties un mainīt domāšanas leņķi, saglabāt sarunu koncentrētu un
konstruktīvu, tādējādi ievērojami uzlabojot komunikācijas efektivitāti (De Bono, 1992).
Galvenais faktors, lai efektīvi izmantotu sešas domāšanas cepures un pielietotu tās
praktiskās situācijās, ir atkarīgs no labākas izpratnes par atsevišķu cepuru
izmantošanas kārtību. Risinot konkrētu problēmu, vislabāk ir sākt ar balto cepuri, jo
tas ļauj uzrādīt un dokumentēt visu pamatinformāciju. Kad problēma ir pilnībā
definēta, sarkano cepuri var izmantot, lai dalībniekiem pajautātu, ko viņi domā par
problēmu. Dalībnieku jūtas ir dokumentētas. Daudzu cilvēku vispārējā tendence
šajā posmā ir izklāstīt problēmas negatīvos aspektus, taču šajā procesā nākamais
solis ir dzeltenās cepures izmantošana. Tas ļauj uztvert problēmas pozitīvos
aspektus no visiem dalībniekiem. Šim solim seko melnā cepure, lai novērstu
problēmas negatīvos aspektus. Melnajai cepurei seko zaļā krāsa, kur visi tiek
mudināti radoši domāt, lai pārvarētu problēmas, bet arī izstrādā jaunas alternatīvas
problēmu risināšanai. Sarkanā cepure šajā posmā tiek atkārtoti izmantota, lai
novērtētu sajūtas.

Kopumā lielākā daļa dalībnieku, kuri iepriekš bija noraizējušies par problēmu, tagad
ir daudz pozitīvāki pēc dažādu cepuru izmantošanas procesa. Visbeidzot, vienmēr ir
ieteicams izmantot zilo cepuri, jo tas ļauj dalībniekiem spriest, vai process piedāvā
risinājumus vai secinājumus (Aithal, Suresh Kuma, 2016). Sešas domāšanas
cepures ir svarīgs un spēcīgs paņēmiens. To izmanto, lai aplūkotu lēmumus, kas
veido dažādas perspektīvas. Šī metode liek cilvēkiem pārvietoties ārpus ierastā
domāšanas stila un palīdz viņiem gūt vispusīgāku priekšstatu par situāciju. Daži
cilvēki domā no ļoti racionāla, pozitīva viedokļa, kas ir daļa no iemesla, kāpēc viņi ir
veiksmīgi. Tas var arī nozīmēt, ka viņi nepietiekami novērtē pretestību plānošanai,
neveic radošus lēcienus un neveic būtisku ārkārtas rīcības plānu. Līdzīgi
emocionālākiem cilvēkiem var neizdoties mierīgi un racionāli skatīties uz lēmumiem
(Voehl, 2016).
Šis paņēmiens nodrošina kopīgu valodu, kas darbojas dažādās kultūrās. Tas veicina
sadarbības domāšanu, saasina fokusu, atvieglo saziņu, mazina konfliktus, ļauj rūpīgi
izvērtēt, uzlabo izpēti, veicina radošumu un inovācijas, ietaupa laiku un palielina
produktivitāti (Serrat, 2017). Esošie pētījumi pierāda, ka sešu cepuru domāšanas
metodei ir būtiska ietekme uz radošuma uzlabošanos (Göçmen, Coşkun, 2019) un
komandas komunikāciju (Geissler et al., 2012).

Kāpēc radošai komunikācijai izmantot sešu cepuru metodi?

Izmantojot šo modeli, jūs varat viegli atrast vairākus veidus, kā nodot ziņojumu. Vēl
viena sešu cepuru modeļa izmantošanas priekšrocība radošā komunikācijā ir tā, ka
dažādus komunikācijas veidus ietekmē dažādi cilvēki. Dažus spēcīgi ietekmē
emocijas, savukārt citi vairāk loģiski var spriest, un trešajai grupai var būt vajadzīgs
pietiekams daudzums objektīvās informācijas, lai paši spriestu. Ja jūs nākat klajā ar
radošām komunikācijas idejām, kas aptver visus domāšanas veidus, jūs varat
izvēlēties tās, kas vislabāk atbilst jūsu mērķauditorijai, un pat piemērot visus
domāšanas veidus, lai ikviens varētu atrast meklēto ziņu, ko nodot (Elion, 2007).

?
AKTIVITĀTES
1.

Iedomājieties situāciju, kurā jūsu mērķis ir sazināties ar saviem pieredzes
pārņēmējiem, ka, palielinot viņu iekšējo motivāciju, tas veicinās viņu
profesionālo pienākumu efektīvāku izpildi. Jūsu uzdevums būs izstrādāt
vairākus veidus, kā nodot viņiem šo ziņu (izmantojiet veidlapu Nr. 1). To
pamatā jābūt sešiem domāšanas veidiem, kas atbilst de Bono cepuru
metodei. Pierakstiet šos veidus un nosakiet, kurš no šiem aprakstiem
jums bija visgrūtākais. Pamatojiet, kāpēc tieši tas.

Palūdziet
pieredzes
pārņēmējam
pievērsties
diskutējamajam
jautājumam par turpmākajām izmaiņām jūsu organizācijā, kas saistītas
ar Covid19 pandēmijas attīstību, izmantojot sešas iespējas, kas atbilst
sešu cepuru metodei. Kāds cits pieredzes pārņēmējs var klausīties šo
iespēju izklāstu un redzēt, vai tie patiešām atbilst Bono metodei.

2.

Baltā
cepure

Dzeltenā
cepure

Melnā
cepure

Sarkanā
cepure

Fakti

Ieguvumi

Brīdinājumi

Jūtas

Radošums

Process

Kā visi jūtas
par
pašreizējo
situāciju,
problēmu?

Vai mēs
varam to
izdarīt citādi?
Kā mēs
varam
domāt par šo
jautājumu
ārpus
ierastā?

Kādus
secinājumus
vai
kopsavilkumu
s virzoties uz
priekšu mēs
varam izdarīt
par šo
jautājumu vai
problēmu?

Kāda ir šī
brīža
informācija
par šo
jautājumu vai
problēmu?

?

Kādi ir
pašreizējās
situācijas,
jautājuma
vai
problēmas
pozitīvie
aspekti?

Kādi ir
pašreizējās
situācijas,
jautājuma
vai
problēmas
negatīvie
aspekti?

Zaļā
cepure

Zilā
cepure

Jautajumi pašvērtējumam
Lūdzu, atbildiet uz jautājumiem:

1. Kas ir sešu cepuru Edvarda de Bono metode?
2. Vai varat minēt jautājumu piemērus, kurus varētu uzdot kādā no sešiem
domāšanas virzieniem?
3. Kā šo metodi var izmantot radošajā komunikācijā mentoringa procesā?

6.2. SPĒKA LAUKA ANALĪZE
Spēka lauka analīze ir paņēmiens, kā vizuāli identificēt un analizēt spēkus, kas
ietekmē problēm situāciju, lai plānotu pozitīvas pārmaiņas. To izmanto dažādās
jomās, sākot no organizatoriskām izmaiņām līdz pašattīstībai. Tam ir vizuāls
raksturs, vienkāršība, piemērotība grupas darbam un pielietojamība pārmaiņu
plānošanā (Kumar, 1999).

Literatūras apskats sākas ar diskusiju par lauka teoriju. Psihologa Kurta Levina
izstrādātā lauka teorija (Cartwright, 1951) izskaidro, ka jebkura situācija ir dažādu
mijiedarbību un savstarpēji atkarīgo elementu/ dalībnieku rezultāts. Teorija palīdz
pārmaiņu aģentiem iziet ārpus acīmredzamā un iegūt makro līmeņa perspektīvu, lai
saprastu un paredzētu, kā pārmaiņas var notikt, un vai tas ir iespējams. Makro
līmeņa perspektīva, kurā ir apvienoti visi iesaistītie elementi/ dalībnieki, viņu nostāja,
mijiedarbība un savstarpējās attiecības, ir “lauks”, par kuru runāja Levins (1944).
Lauks ir viss situācijas attēls, laukā ir visi iesaistītie elementi/ dalībnieki, kas to var
tieši vai netieši ietekmēt. Elementa/ aktiera spēju, nodomu vai “tieksmi” ietekmēt
situāciju sauc par tā “spēku” (Lewin, 1944). Dažādu elementu/ dalībnieku spēki var
atšķirties pēc intensitātes un virziena. Tādējādi “spēka lauks” ir attiecīgo elementu/
dalībnieku relatīvais “spēku sadalījums”, kas katrā konkrētajā brīdī nosaka situāciju
(Lewin, 1944, 39. lpp.).
Tāpēc Levina spēka lauks ir dinamisks, neaizsargāts pret izmaiņām, mainoties spēku
sadalījumam. Viņa lauka teorija veido pamatu izpratnes veidošanai par plānoto
pārmaiņu trīspakāpju modeli (Burnes & Cooke, 2013). Lauka teorijas lietderība
pārmaiņu izraisītājiem ir visu iesaistīto elementu/ dalībnieku un viņu spēku lomas
izskaidrošana situācijas noteikšanā.
Levina modeļa pieņēmums ir pārvaldīt pārmaiņu procesu tā, lai tā rezultāts būtu ne
tikai virspusēja uzvedība, bet arī pastāvīga attieksmes maiņa (internalizācija). Šis
modelis ietver 3 fāzes:

1.

Atkausēšana: rodas nepieciešamība mainīt pašreizējo stāvokli
indivīdu un grupu apziņā.

2.

Attieksmes/ uzvedības mainīšana: veidošanas posms – ar
dažādu paņēmienu palīdzību – jauni uzvedības modeļi, uzskati,
procedūras, struktūras utt.

3.

Iesaldēšana: ieviesto uzvedības un attieksmes modeļu
nostiprināšana, tos pozitīvi pastiprinot (apbalvojot, slavējot,
parādot ieguvumus) un negatīvās nevēlamās uzvedības
izskaušanu.

Analizējot spēka lauku, nākas saskarties ar pretējiem spēkiem: labvēlīgi (virzoši) un
ierobežojoši (kavējoši) iecerētā mērķa sasniegšanu. Var pieņemt, ka pat
visstatiskākā sistēma ir noteikta labvēlīgu un satraucošu faktoru līdzsvara ietekmē.
Līdzsvara princips darbojas arī Levina modelī, kur jo lielāks spiediens, jo spēcīgāka
pretestība (Biernacka, 2016).

Lai izmantotu spēka lauka analīzi, konkrētā problēma jāaplūko kā divu spēku grupu
sistēma. Ja mēs cenšamies mainīt pašreizējo situāciju, mums ir jāizjauc esošais
līdzsvars. Tomēr vispirms jums jāidentificē stimuls un kavējošie spēki, un pēc tam
jāizlemj, kuri no tiem ir jāmaina. Tas būs atkarīgs no daudziem apstākļiem. Tomēr
parasti tiek pieņemts, ka ierobežojošos spēkus ir vieglāk mainīt. Vislabākā
pretestības pārvarēšanas metode ir novērst pavadošās bailes un raizes (Biernacka,
2016).
Tā kā Spēka lauka analīze ir balstīta uz vizuālu attēlojumu, tā cilvēkiem dod iespējas
domāt par spēkiem, kas ietekmē attiecīgo problēmu. Sāk skaidroties pat problēmas,
kas izskatās diezgan neskaidras. Spēkus kvantificē un to spēku vizuāli attēlo. Tas ļauj
dalībniekiem vieglāk domāt, kā ar viņiem cīnīties, lai panāktu pārmaiņas. Kļūst
acīmredzams, ka jāpalielina virzošo spēku un jāsamazina ierobežojošo spēku
apjoms. Šie lēmumi tiek pieņemti kopīgi, ņemot vērā pieejamos resursus, citus
ierobežojumus utt. Bieži vien sāk rasties risinājumi šķietami nepārvaramām
problēmām (Kumar, 1999).
PĀRMAIŅU SPĒKI

SPĒKI PRET PĀRMAIŅĀM

IEROSINĀTĀS
IZMAIŅAS

6.1. att. Spēka lauka analīzes koncepcija
Mentoringā problēmsituāciju rašanās ir bieži sastopama un tāpēc ir vajadzība pēc
pārmaiņām. Arī mentori, kas sadarbojas ar pieredzes pārņēmējiem un ievieš
pārmaiņas, sastop ierobežojošos spēkus. Spēka lauka analīze var būt efektīvs veids,
kā pārvarēt pretestību, koncentrējoties uz pieredzes pārņēmēju baiļu un bažu
novēršanu vai vismaz to mazināšanu. Tā vietā, lai atbildētu “kā pastiprināt manu
argumentu?” ir vajadzīgs plāns “kā iepazīt un kliedēt, vai mazināt viņas/ viņa
bažas?”.

Spēka lauka analīzi var veikt izmantojot šādus desmit posmus
(Kumar, 1999) - attēls

1.

Problēmas formulēšana

2.

Problēmas vizualizācija, ieskaitot virzītājspēkus un ierobežojošos
spēkus

3.

Krāsu kartītēs norādot vienu spēku kopumu

4.

Viena spēka kopuma sadalīšana vadīšanai un ierobežošanai

5.

Iespēja veikt izmaiņas spēku sadalījumā

6.

Svaru piešķiršana spēkiem, dažādojot attālumu, līdz problēma

7.

Darbību noteikšana, lai atbalstītu virzītājspēkus un novērstu
ierobežojošos

8.

Problēm situācijas analīze

9.

Problēm situācijas risināšana

10.

Novietojiet diagrammu uz papīra

6.2. att. Spēka lauka analīzes posmi
Spēka lauka analīzes pirmais posms ir problēmas rakstīšana vai uzzīmēšana uz
papīra lapas, kuru mentors un pieredzes pārņēmējs vēlas apspriest. Mums jācenšas
padarīt problēmu pēc iespējas kvantitatīvi izsakāmu.
Otrajā posmā mums ir jātur papīra lapa ar tajā uzrakstīto/ attēloto problēmu
dalībnieku priekšā un jālūdz viņiem koncentrēties uz problēmu. Mums jāprasa viņus
vizualizēt problēmu situāciju pagaidu līdzsvara stāvoklī, ko uztur divi pretēju spēku
kopumi – viens, dod priekšroku pārmaiņām (virzošie spēki), bet otrs – pret tām
(ierobežojošie spēki). 1. diagrammas izmantošana var būt noderīga.

Nākamajā posmā mums vajadzētu lūgt dalībniekus uzskaitīt vienu spēku kopumu,
kam vispirms seko otrs. Katru no tiem var rakstīt/ attēlot uz mazām kartītēm. Spēka
vadīšanai un ierobežošanai var izmantot dažādu krāsu kartītes. Precizējiet, ka, ja
šķiet, ka spēks sastāv no vairākiem elementiem, katrs komponents kā spēks
jāuzskaita atsevišķi.
Kartīšu izmantošana ir elastīgāka, nekā, vienkārši uzskaitot spēkus uz papīra lapas.
Te var rasties arī lielāka līdzdalības diskusija, jo ar kartītēm rakstīšanu/ zīmēšanu var
veikt daudzas personas, un kontrole nav viena cilvēka rokās.
Ceturtais posms ir turēt papīra lapu ar tajā uzrakstīto problēmu centrā un uzzīmēt
tai apkārt līniju. Izklājiet kārtis ar ierobežojošiem spēkiem zem līnijas, bet tās, kurās
attēloti virzošie spēki, virs līnijas.
Piektajā posmā lūdziet dalībniekus apskatīt kartītes un noskaidrot, vai viņi vēlētos
veikt kādas izmaiņas.
Nākamajā posmā lūdziet dalībniekiem piešķirt katram spēkam svaru. Viņiem
jānovieto katra spēka kartīte dažādos attālumos no problēmu līnijas/ pašreizējās
statusa līnijas tā, lai attālums apzīmētu spēka stiprumu. Jo lielāks attālums, jo
lielāka spēka uztvertā ietekme uz problēmu.
Septītais posms ir aktivitāšu noteikšana virzošo spēku atbalstam un ierobežojošo
spēku novēršanai. Dalībniekiem jāuzskaita šīs darbības katram spēkam.
Nākamajā posmā notiek pārbaude, vai dalībnieki ir apmierināti ar diagrammu. Šajā
posmā mums vajadzētu lūgt dalībniekus pārrunāt, kā viņi var mainīt situāciju. Kurus
no virzošajiem spēkiem var pastiprināt un kādus ierobežojošos spēkus mazināt?
Devītajā posmā būtu jāatrisina problēmu situācija. Šeit var izmantot prāta vētras
paņēmienus. Mazākas, vēlams, dažādu krāsu kartītes var izmantot, lai pierakstītu
iespējamos iejaukšanās gadījumus katram virzītājspēkam, lai palielinātu/
samazinātu tā lielumu. Katru no iespējamām iejaukšanās reizēm var vēl izsvērt,
ņemot vērā dažādus faktorus.
Beigās mums vajadzētu uzlikt diagrammu uz papīra. Ja dalībnieku skaits ir liels,
viens izplatīts veids ir sadalīt tos mazākās grupās un pēc tam lūgt viņus strādāt ar
Spēka lauka analīzi atsevišķi. Rezultāti vēlāk tiek pārrunāti starp dažādām grupām.
Piedāvātā metode ir ļoti noderīga, analizējot mentoringa procesā ieviesto izmaiņu
priekšrocības un trūkumus.

Spēka lauka analīzes priekšrocības
Tas ļauj jums redzēt plašos izmaiņu noteicošos faktorus.
Tas parāda šķēršļus.
Tas ļauj prognozēt faktorus, kas jāņem vērā ieviešanas posmā.
Tas var norādīt uz noderīgiem pasākumiem problēmas
risināšanai.

AKTIVITĀTE
Lūdzu, izlasiet tālāk aprakstīto situāciju par izmaiņām, ko nepieciešams
ieviest mentoringa procesā. Analizējiet ierosinātās izmaiņas, izmantojot
spēka lauka analīzi.
Toms ir ražošanas vadītājs ar 30 gadu pieredzi darbā lielā uzņēmumā, kas ražo
detaļas automobiļu rūpniecībai. Piecus gadus viņa uzņēmums sadarbībā ar reģiona
tehniskajām universitātēm īsteno mentoringa programmu. Tajā darbojas pēdējā
kursa studenti un absolventi.
Tomam bija izstrādāta sadarbības metode ar mentoriem, kuras pamatā bija
regulāras tikšanās, tiešs kontakts un saziņa. Viņš apsprieda ražošanas procesa
gaitu, izskaidroja mašīnu un ierīču darbību. Pieredzes pārņēmējam bija iespēja
uzzināt par ražošanas infrastruktūras darbības principiem. Viņiem bija jāveic mājas
darbi, kas sastāv no ziņojumu sagatavošanas un problēmu situāciju risināšanas,
par kuriem viņi pēc tam ziņoja, tiekoties ar mentoru.
COVID-19 pandēmijā uzņēmuma darbības principi ir pilnībā mainījušies, ko izraisījis
sanitārais režīms. Tomam mentoringa procesā bija jāapsver jauns saziņas veids ar
pieredzes pārņēmējiem, kura pamatā būtu attāli kontakti, lai līdz minimumam
samazinātu pieredzes pārņēmējiem tiešo dalību sanāksmēs uzņēmumā. No vienas
puses, šādas izmaiņas ieteica uzņēmuma vadība, kas piedāvāja virkni kursu par
komunikācijas platformas izmantošanu.
No otras puses, šādam komunikācijas modelim priekšroku deva jaunie pieredzes
pārņēmēji, kuri universitātē jau bija pieraduši pie attālās komunikācijas un pārzināja
attālinātās komunikācijas rīkus. Toms bija ļoti skeptisks par šo priekšlikumu. No
vienas puses, viņš nezināja par attālinātās saziņas iespējām, no otras puses,
projekcijas mehānisms viņam bija ļoti spēcīgs. Viņš pieņēma, ka, ja jaunie studenti
un absolventi nenonāks uzņēmumā, tieši neievēros ražošanas procesu un netiks
pakļauti Toma tiešai kontrolei, viņi neko nemācīsies.

Nosakiet izmaiņas, kas jāievieš
mentoringa procesā
Pēc tam veiciet visus Spēka lauka analīzes metodes posmus. Analīzei izmantojiet 1.
attēlu un nosakiet spēkus, kas veicinās izmaiņas, un tos, kas ir pret izmaiņām. Turklāt
identificējiet spēku ietekmes svaru un darbības, kuras var veikt, lai atbalstītu
pārmaiņu virzītājus, un darbības, kas mazinās ierobežojošo spēku ietekmi.
Piemēram, izmaiņas var saukt par attālās komunikācijas ieviešanu mentoringa
procesā, nevis tiešu saziņu - 6.3. attēls.
Šo izmaiņu spēcīgais virzītājspēks ir vīrusa izplatīšanās draudi tiešā kontaktā, kas tiks
saglabāts pandēmijas attīstības laikā. No otras puses, izšķirošs ierobežojošais spēks
var būt ierobežotas zināšanas par mentoringa procesu attālinātajā komunikācijā.
Vēlama darbība, lai mazinātu šī spēka ietekmi, var būt Toma dalība uzņēmuma
piedāvātajās apmācībās. Nosakiet citus spēkus un padomājiet par problēmas
risinājumu, lai ieviestu ierosinātās izmaiņas.

SPĒKI PRET PĀRMAIŅĀM

PĀRMAIŅU SPĒKI

Briesmas
izplatīt vīrusu
tiešā kontaktā

ATTĀLĀ SAZIŅA
MENTORINGA
PROCESĀ TIEŠĀS
KOMUNIKĀCIJAS
VIETĀ

Ierobežotas
mentora
zināšanas par
attālināto saziņu

6.3. att. Darbības spēka lauka analīzes paraugs

?

Jautajumi pašvērtējumam
Lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem:

1. Kas ir spēka lauka analīzes metode?
2. Kā spēka lauka analīzi var izmantot mentoringa procesā?
3. Kādi ir spēka lauka analīzes posmi?

6.3. SCAMPER PIEEJAS VADLĪNIJAS
SCAMPER tehnika - prāta vētras paņēmiens, kas izmanto virzītu jautājumu kopumu,
lai atrisinātu problēmu vai nogurušo ideju pārvērstu par kaut ko jaunu un atšķirīgu.
SCAMPER izmanto noteiktu jautājumu kopumu, kas palīdz kaut ko mainīt vai
modificēt. SCAMPER ir akronīms (no angļu valodas) vārdiem Aizstāt, Apvienot,
Piemērot, Pārveidot, Izmantot citādāk, Likvidēt un Apgriezt otrādi.
Prāta vētra - paņēmiens, kā atrast cilvēku grupas slēdzienu kādai konkrētai
problēmai, apkopojot ideju sarakstu, ko spontāni radījuši tās dalībnieki.

SCAMPER pieejas vadlīnijas

SCAMPER ir prāta vētras paņēmiens, kurā tiek izmantoti virzīti jautājumi, lai atrisinātu
problēmu vai nogurušo ideju pārvērstu par kaut ko jaunu un atšķirīgu. Tehnika
balstās uz ļoti vienkāršu pieņēmumu, ka tas, kas ir jauns, faktiski ir esošo veco lietu
modifikācija. SCAMPER palīdz atrast jaunu ideju, kaut ko mainīt vai pārveidot. Tas ir
pierādīts kā paņēmiens, kas, kā zināms, ir efektīvs, lai radītu lielu skaitu jaunu ideju.
Metode ir sānu domāšanas paņēmiens, kas veicina ideju ģenerēšanu, pamatojoties
uz jautājumu sarakstu prāta vētras sesijas laikā. Tas liek parādīties inovatīvām
idejām, kuras nebūs iespējams atrast tradicionālās domāšanas laikā.
SCAMPER ir septiņu soļu ideju radīšanas saīsinājums – septiņas dažādas
domāšanas pieejas. Tas ir akronīms (no agļu valodas) vārdiem Aizstāt, Apvienot,
Piemērot, Pārveidot, Izmantot citādāk, Likvidēt un Apgriezt otrādi. (6.4. attēls).
SCAMPER tehnikas izmantošana nenozīmē, ka ir nepieciešams izmantot visus
septiņus soļus – var izlemt, kuru pieeju un kādā secībā izmantot.

Substitute
Rearrange

R

S

Combine

C

SCAMPER
Eliminate
S - Aizstāt
Adapt
C - Apvienot
A - Piemērot
M - Pārveidot
Put to
Modify
P - Izmantot citādāk
other uses
E - Likvidēt
R - Apgriezt otrādi

E

A

P

M

6.4. att. SCAMPER tehnikas septiņu soļu ideja

Lai izmantotu SCAMPER tehniku, vispirms jānorāda problēma, kas jāatrisina, vai ideja,
ko attīstīt. Tas var būt jebkas: izaicinājums personīgajā dzīvē vai biznesā; produktu,
pakalpojumu vai procesu, kas jāuzlabo, vai problēmu, kuru jāatrisina. Pēc
izaicinājuma precīzas noteikšanas ir jāuzdod jautājumi par to, izmantojot SCAMPER
kontrolsarakstu kā vadlīnijas. Tehnika liek domāt par problēmu savādāk un galu
galā nākt klajā ar novatoriskiem risinājumiem.
SCAMPER varētu būt strukturēts veids, kā palīdzēt mentoram un pieredzes
pārņēmējam radošā darbā un risināt komunikācijas problēmas mentoringa tīklos.
Problēma tiek uztverta, kad mentors un pieredzes pārņēmēji apzinās būtisku
atšķirību starp komunikācijā vēlamo un to, kā patiesībā ir. Problēmu risināšana ir
process, kurā tiek analizēta situācija, noteikts efektīvs risinājums un veiktas
koriģējošas darbības. Problēmas risināšanas soļi ir parādīti 6.5. attēlā. Procedūru
var piemērot visām komunikācijas problēmām.

1.

Definējiet (vai precizējiet) komunikācijas problēmu

2.

Analizējiet cēloņus

3.

Ģenerējiet idejas (nosakiet alternatīvas)

4.
5.
6.
7.

Izsveriet idejas (novērtējiet alternatīvas)
Pieņemiet lēmumu (izvēlieties alternatīvu)

Nosakiet nākamos soļus, lai ieviestu risinājumu

Novērtējiet, vai problēma tika atrisināta vai nē

6.5. att. Komunikācijas problēmu risināšanas procedūra
mentoringa tīklos
(Avots: pamatojoties uz O. Serratu, The SCAMPER Technique. Zināšanu
risinājumi. Springer, Singapūra, 2017.)

SCAMPER metodes izmantošana var būt nozīmīga:

1.

Nodrošināt mentorus un pieredzes pārņēmējus ar efektīvu, vērtīgu un
radošu komunikāciju stratēģijas veidošanā.

2.

Iesaistīt mentorus un pieredzes pārņēmējus komunikācijas veidošanā
un uzlabošanā mentoringa procesā.

3.

Nodrošināt mentorus un pieredzes pārņēmējus ar metodi efektīvai,
vērtīgai un radošai komunikācijas problēmu risināšanai.

4.

Palīdzot mentoriem un pieredzes pārņēmējiem rast jaunas idejas un
stimulēt jaunus domāšanas veidus par komunikācijas procesu.

5.

Veicināt mentoru un
komunikācijas procesā.

6.

Piešķirt mentoriem un pieredzes pārņēmējiem iespēju nodrošināt
alternatīvas, atšķirīgas pieejas komunikācijai mentoringa procesā.

7.

Palīdzēt mentoriem un apmācāmajiem attīstīt savas komunikācijas
prasmes, īpaši, ja viņi vēlas:

pieredzes

pārņēmēju

aktīvu

līdzdalību

Atrast jaunus mutiskus un / vai rakstiskus, verbālus un
neverbālus saziņas kanālus un rīkus;
Uzlabot esošos mutiskos un / vai rakstiskos, verbālos un
neverbālos saziņas kanālus un rīkus;
Uzlabot komunikācijas efektivitāti;
Palielināt sociālo iesaistīšanos mentoringa procesā.

Septiņu soļu SCAMPER procedūra
6.2. tabula
SCAMPER
tehnika

Apraksts

Aizstāt

Atmetiet daļu no
(Substitute) izvēlētās lietas,
koncepcijas, situācijas
vai procesa un aizstājiet
to ar kaut ko citu. Jebko
var aizstāt – procesa
posmus, produkta daļas,
cilvēkus un vietas. Tā ir
izmēģinājumu un kļūdu
tehnika, līdz ideja ir
pareiza.

S

Apvienot

(Combine)

C
Piemērot
(Adapt)

A

Jautājumi
Kuru vai ko var aizstāt, neietekmējot
procesu?
Ko jūs varētu darīt tā vietā?
Kurš cits tā vietā?
Vai kāda persona vai lieta var rīkoties kā
cita persona vai ieņemt tās vietu?
Vai jūs varat aizstāt kādu iesaistīto?
Kā procesa daļu varētu aizstāt ar kaut ko
citu?
Vai noteikumus var mainīt?
Vai var izmantot citus procesus vai
procedūras?
Vai jūs varat mainīt savas jūtas vai
attieksmi pret problēmu?
Kādu procesa daļu var aizstāt ar labākām
alternatīvām?

Padomājiet par
situācijas vai problēmas
elementu apvienošanu,
lai izdomātu kaut ko
jaunu vai uzlabotu to
sinerģiju. Šī ir radoša
tehnika, apvienojot jau
esošās lietas jaunā
veidā.

Ko varētu pievienot produktam, procesam
utt.?
Kas vai kurš varētu labi sadarboties?
Ko varētu apvienot kopā?
Vai jūs varētu apvienot divas vai vairākas
procesa daļas, lai izveidotu kaut ko jaunu
vai uzlabotu sinerģiju?
Kādas idejas, mērķus, vienības vai
problēmas jūs varētu apvienot?
Vai jūs varētu apvienot divus procesa
posmus?

Padomājiet, vai ir citas
problēmas risinājums,
kuru var pielāgot
pašreizējai problēmu
risināšanai. Kuras
procesa daļas varētu
pielāgot vai kā jūs
varētu mainīt procesa
raksturu.

Ko varētu pielāgot mērķim vai stāvoklim?
Kā jūs varat pielāgot lietu, lai tā būtu
labāka?
Kādu citu ideju jūs iesakāt?
Kam jūs varētu līdzināties?
Kādus procesus varētu pielāgot?
Kā jūs varat pielāgot procesu situācijai?

Pārveidot Paņemiet sākotnējo lietu,
Palielināt procesus un mainiet tos.
Mazināt Kādas idejas rodas, ja
pārveidojat, palieliniet vai
(Modify
maziniet savu problēmu.
Magnify
Padomājiet par procesa
Minify)
daļas vai visa procesa
maiņu vai tā sagrozīšanu
neparastā veidā.

M

Izmantot
citādāk

(Put to
other use)

P
Likvidēt

(Eliminate)

E

Padomājiet, kā jūs varat
izmantot savu pašreizējo
ideju dažādiem
izmantošanas veidiem vai
ko varētu atkārtoti
izmantot citur, lai novērstu
problēmu. Dažreiz ideja
izrādās lieliska, ja to
izmanto citādi, nekā
sākotnēji tika iedomāts.
Plānojiet kaut ko izmantot
mērķim, kas pārsniedz
sākotnēji paredzēto.

Kā jūs to varētu izmantot citiem mērķiem?
Kādi ir jauni veidi, kā to izmantot?
Kā citi cilvēki to izmanto / organizē?
Kādi ir jauni veidi, kā to izmantot?
Ko vēl var izmantot?

Padomājiet, kas notiktu,
ja dažas jūsu idejas
daļas tiktu likvidētas vai
daži tās aspekti tiktu
samazināti vai
vienkāršoti. Atkārtota
ideju, procesu vai
produktu izslēgšana vai
apgriešana var izraisīt
sašaurinājumu šai
funkcijai vai daļai, kas ir
vissvarīgākā.

Ko jūs varētu atņemt?
Bez kā Jūs varētu iztikt?
Kas notiek, ja jūs to noņemat no visa
procesa?
Ko varētu darīt, lai process būtu labāks?
Ko jūs varētu nepietiekami novērtēt?
Vai to var vienkāršot?
Vai procesā ir nevajadzīgas darbības?
Kas nav būtisks vai nevajadzīgs?
Ko šajā procesā varētu izlaist?
Ko jūs darītu, ja jums būtu puse resursu?

Padomājiet, vai jūs
varētu kaut ko pārkārtot,
nomainīt komponentus,
(Reverse/
Rearrange) mainīt grafiku, mainīt
procesu kārtību, mainīt
virzienu vai virzienu pagriezt to iekšpusē,
otrādi vai atpakaļ.
Padomājiet par citu
plānu, shēmu vai
izkārtojumu.

Apgriezt/
pārkārtot

R

Kas notiktu, ja mainītu formu vai kvalitāti?
Kā jūs varat padarīt to minimālu, vājāku,
palielinātu, lielāku, stiprāku utt.?
Vai lietu var modificēt, lai tā būtu labāka?
Ko jūs varētu pievienot procesam?
Ko var dublēt?
Vai jūs varat mainīt procesu, lai tas
darbotos efektīvāk?

Kas notiktu, ja rīkojums tiktu mainīts?
Kas varētu tikt pārkārtots?
Vai jāmaina temps vai grafiks?
Vai lomas varētu mainīt?
Vai cēloni un sekas var transponēt?
Ko darīt, ja mēģināt rīkoties tieši pretēji
sākotnēji iecerētajam?

?
AKTIVITĀTE
Kā jūs varētu izmantot SCAMPER tehniku komunikācijas problēmu risināšanā
mentoringa tīklos? Pirmajā posmā instruktors vai mentors organizē tradicionālo
ideju vētru, lai identificētu idejas - problēmas risinājumus. Tad instruktors vai
mentors uzrāda burtus SCAMPER un paskaidro katru burtu - ko tas nozīmē S-Aizstāt,
C-Apvienot, A-Piemērot, M-Pārveidot, P-Izmantot citādāk, E-Likvidēt un R-Apgriezt
otrādi.). Pieredzes pārņēmēju tikšanās reizē dalībnieki apspriež šo jautājumu,
izmantojot papildu jautājumus. Var būt atlasīti tikai viens vai divi burti, nevis visi.
SCAMPER varētu būt radošas domāšanas stratēģija, ko izmanto komunikācijas
problēmu risināšanai, un jāapsver, kā sakaru procesu organizēt dažādos veidos.
Metodi var izmantot, uzdodot jautājumus, līdz katrā solī ir izsmeltas idejas, norādot
reakcijas laiku katrā posmā vai izejot katru posmu pēc kārtas, katrā kārtā izdomājot
vienu jautājumu.

Vienkārša SCAMPER diagramma
6.3. tabula
SCAMPER DARBĪBA
Aizstāt

(Substitute)

S
Apvienot

(Combine)

C
Piemērot
(Adapt)

A

Ideja par problēmu risināšanu piemērs

Mēģiniet domāt, ko
komunikācijas procesā
varētu aizstāt - saziņas
kanālus un rīkus, terminus,
regularitāti, informācijas
apmaiņas veidu, daļu no
informācijas plūsmas.

Izmantojiet jaunu saziņas kanālu
vai rīku. Mainiet rakstisko saziņas
rīku uz mutisku.

Padomājiet par
komunikācijas problēmu
risinājumu elementu
apvienošanu, lai izdomātu
kaut ko jaunu. Atrodiet jaunu
veidu, kā iesaistīt mentorus
un pieredzes pārņēmējus
informācijas apmaiņā.

Lai apvienotu dažādus informācijas
avotus, savā mentoringa tīklā
organizējiet iekšējās komunikācijas
platformu, integrējot dažādus
informācijas apmaiņas avotus
(rokasgrāmatas, ziņojumus, ziņas).
Kombinējiet verbālos un neverbālos
saziņas kanālus vai rīkus.

Padomājiet par
iepriekšējām komunikācijas
procesa problēmām un
iespēju tās pielāgot
pašreizējai problēmai.

Izmantojiet pagātnes risinājumus
komunikācijas problēmu risināšanā
pašreizējai situācijai. Pielāgojiet vai
kopējiet risinājumu no cita
mentoringa tīkla.

Idea of problem solving – an
example

SCAMPER OPERATION
Pārveidot/
Palielināt/
mazināt
(Modify
Magnify
Minify)

M

Izmantot
citādāk

(Put to
other use)

P

Likvidēt

(Eliminate)

E

Apgriezt/
pārkārtot

(Reverse/
Rearrange)

R

?

Uzdodiet jautājumu - kādas
idejas varētu būt, ja
pārveidojat, palieliniet vai
samaziniet savu problēmu.
Vai jūs varētu vairāk uzsvērt
komunikācijas procesu?

Palieliniet mentora vai pieredzes
pārņēmēja iesaistīšanos
komunikācijas procesā. Paaugstiniet
pieredzes pārņēmēju iesaistīšanās
līmeni mentoringa procesā,
piemēram, no informēšanas līdz
konsultācijām.

Padomājiet par metožu vai
koncepcijas piemērošanu
citam problēmas
risinājumam.

Piemērojiet informācijas apmaiņas
procedūra citam saziņas kanālam.

Kā komunikācijas procesu
var vienkāršot? Vai
komunikācijas barjeras var
tik likvidētas?

Izceliet vienu - vissvarīgāko saziņas
kanālu. Likvidējiet faktorus, kas
nenodrošina komunikācijas
efektivitātes palielināšanu
mentoringa procesā.

Kā jūs varat mainīt,
pārkārtot vai mainīt saziņas
veidu?

Pārkārtojiet informācijas apmaiņas
veidu. Izmantojiet acīmredzamo
informācijas plūsmu. Iknedēļas divu
stundu ilgu tikšanās vietā ar
komandu, katru rītu vairākas minūtes
organizējiet sanāksmes.

Jautajumi pašvērtējumam
1. Paskaidrojiet, kas ir SCAMPER tehnika?
2. Nosauciet SCAMPER septiņas darbības. Vai jums ir jāizmanto visa
procedūra?
3. Kurš septiņu pakāpju SCAMPER procesa posms jums šķiet
vispiemērotākais komunikācijas problēmu risināšanai mentoringa
tīklos?
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