GREENT Nodarbī ba
36. Uzņēmējdarbī bas projekta
septī tais posms – Noslēguma
prezentācijas
I.

Ī ss kopsavilkums

●

Nodarbības ilgums: 60 minūtes (to var organizēt kā atsevišķu pasākumu skolā, ārpus
parastajiem stundu laikiem, jo tā ir kursa pēdējā nodarbība)

●

Ko skolēni iemācīsies?
o

●

●

●

●

Kā aizraujoši pasniegt viņu ilgtspējīga uzņēmuma ideju

Ko skolēni darīs nodarbībā?
o

Sniegs prezentācijas par viņu ilgtspējīgā uzņēmuma idejām

o

Atbildēs uz žūrijas jautājumiem par viņu uzņēmuma ideju

o

Saņems atsauksmes no īstiem uzņēmējiem

Kādas spējas skolēni uzlabos?
o

Efektīvu saziņu

o

Spēju darboties komandā

o

Prezentēšanas spējas

o

Atsauksmju saņemšanu

Saistītie priekšmeti:
o

Ģeogrāfija

o

Ekonomika / Uzņēmējdarbība

o

Svešvalodas

o

Filozofija

o

Pilsoniskā izglītība

Nepieciešamie materiāli:
o

Projektors

o

Klēpjdators / dators ar skaļruņiem

o

Interneta pieslēgums klasē (ja nav interneta pieslēgums, ir iespējams iepriekš

lejupielādēt šīs nodarbības tiešsaistes videoklipus un atnest tos zibatmiņā, vai arī ir
iespējams prasīt skolēniem sadalīties grupas un izmantot savus viedtālruņus / tabletes
lai skatītos videoklipus)

II.

Sākums (10 min.) (GALVENĀ DARBĪ BA)

Pārliecināties, ka jūs esat visu uzstādījuši pirms nodarbības. Sūtiet uzaicinājumus cilvēkiem, kurus jūs
vēlaties uzaicināt kā žūriju vismaz vienu nedēļu iepriekš. Ja jūs vēlaties uzaicināt citus viesus, arī viņus
pabrīdiniet nedēļu iepriekš. Jūs varat vērsties vietējā JA birojā, lai varētu palīdzēt noteikt atbilstošos
cilvēkus, kuri varētu būt žūrijā. Vislabāk būtu, ja žūrijā būs 3 vai 5 cilvēki. Vismaz vienam ir jābūt
uzņēmējam ar savu uzņēmumu. Tie var būt vietēja uzņēmuma augstākā līmeņa vadības pārstāvji,
institūciju pārstāvji, NVO pārstāvji vai mediji. Jūsu uzaicinājuma vēstulē informējiet viņus par
piedalīšanās nozīmi un kas tiek no viņiem sagaidīts – klausīties komandu prezentācijas, uzdot
jautājumus, pasākuma beigās sniegt komandām vispārīgas atsauksmes un noteikt uzvarētāju.
Klasei ir jābūt aprīkotai ar projektoru un ekrānu, kā arī ar datoru, no kura jūs demonstrēsiet komandu
prezentācijas. Piemērots istabas izkārtojums būtu atstāt vietu priekšā, kas būs skatuve, kur skolēni
sniegs savas prezentācijas. Arī ir jābūt žūrijas krēsliem, kas ir vērsti pret skolēniem un ekrānu uz kura
tiks rādīti slaidi. Pārējā telpa var būt sakārota krēslu rindās, kur sēdēs visi skolēni un viesi.
Jums arī vajadzētu iepriekš sagatavot skolēniem sertifikātus par veiksmīgu GREENT kursa pabeigšanu.
Jūs varat saņemt veidni no vietēja JA biroja. Būtu labi arī sagatavot sertifikātus žūrijai.
Neaizmirstiet arī atnest plakātus, kurus skolēni pirmajā nodarbībā sagatavoja – tie lieliski liecinās par to,
cik ļoti viņi ir līdz GREENT kursa beigām attīstījuši savas zināšanas un spējas.
Stundas sākumā sveiciniet visus skolēnus un viesus. Sakiet, ka šī ir pēdējā GREENT kursa nodarbība un
tajā būs komandu īsto, ilgtspējīgo uzņēmumu ideju prezentācijas, kuras paši skolēni ir izstrādājuši. Tā kā
šī ir pēdējā nodarbība, skolēniem būs iespēja aizpildīt novērtējumu – pēcpārbaudi.
Dodiet 10 min., lai aizpildītu anketu.
Augstas tehnoloģijas iespēja: Ja jūs varat veikt šo nodarbību skolas informātikas kabinetā, kur katrs var
būt
pie
datora
un
dodiet
viņiem
testa
elektronisko
versiju:
http://jabulgaria.org/limesurvey/index.php/389357?lang=en. Ļaujiet skolēniem tiešsaistē anonīmi
atbildēt. Jūs varat no jūsu nacionālā vai reģionālā JA biroja saņemt klases kodu.
Zemas tehnoloģijas iespēja: Jūs varat izprintēt anketu un dot to katram skolēnam. Kad skolēni ir
aizpildījusi anketu, savāciet viņu atbildes un iesniedziet tās jūsu vietējā JA birojā.
Kamēr skolēni aizpilda savus novērtējumus, izmantojiet šo laiku, lai pastāstītu žūrijai un viesiem vairāk
par GREENT kursu, dodot pārskatu par to, ko skolēni ir līdz šim iemācījušies un kādas aktivitātes viņi ir
veikuši.
Vai arī jūs varat pirms pēdējās nodarbības uzdot skolēniem mājās aizpildīt novērtējumu – pēcpārbaudi.

III.

Praktiskā darbī ba (50 min.) (GALVENĀ DARBĪ BA)

Kad anketas ir aizpildītas, var sākties prezentēšana.
Vispirms paziņojiet pēc kādiem kritērijiem žūrija novērtēs prezentētās idejas. Komandas jau kopš
uzņēmējdarbības projekta otrā posma zina šos kritērijus. Kritēriji ir:
1. Īstas ilgtspējības problēmas risināšana (maks. 20 punkti): komanda ir demonstrējusi, ka viņu
risinājumam pastāv īsta problēma.
2. Inovācija (maks. 15 punkti): tā var būt inovācija pastāvošā precē/pakalpojumā/procesā/
tehnoloģijā vai pilnīgi jauna lieta.
3. Praktiskā piemērojamība (maks. 25 punkti): ideja ir lielākoties apdomāta, tā nav pārāk
vispārīga vai fantastiska, šeit tiek ņemti vērā tādi elementi kā finanšu plāns, mārketings,
izplatīšanas kanāli un citi uzņēmuma modeļa rāmja elementi.
4. Mērogs (maks. 10 punkti): cik daudzus cilvēkus tas ietekmē vai kāds ir tā potenciāls ietekmēt.
5. Prezentācija (maks. 10 punkti): vai komandai izdevās pārējiem paskaidrot ideju tā, ka to varēja
saprast un iedomāties.
6. Vizualizācija un prezentācijas spējas (maks. 10 punkti): vai viņi izmantoja vizuālus materiālus
un cik veiksmīgi tie ir izveidoti; cik prasmīgi ir prezentētāji.
7. Atbilstošas atbildes uz žūrijas jautājumiem (maks. 10 punkti): vai viņi saprata jautājumu, vai
viņi pārliecinoši aizstāvēja savu skatupunktu, vai viņi pieradīja, ka viņi savu ideju zina un saprot
līdz sīkākajām detaļām.
Jūs varat izvēlēties nejaušā veidā kādā secībā komandas prezentēs un attiecīgi izsaukt komandu, kura
prezentēs nākošā.
Komandām prezentācijai ir 4 minūtes. Jūs varat sagatavot zvaniņu vai viedtālruņa atgādinājumu, kas
noteiks katras prezentācijas beigas. Atgādiniet komandām, ka viņiem ir stingri jāiekļaujas laika
ierobežojumos. Tad žūrija var 2 min. laikā uzdot jautājumus.
Kad visas prezentācijas ir pabeigtas, žūrijai būs jāizvēlas uzvarētājs balstoties uz augstākminētajiem
kritērijiem.
Šīs nodarbības papildus materiālos ir pieejamas Excel rezultātu lapas, kurās var automātiski aprēķināt
punktus.
Kad komandu izvērtēšana ir noslēgusies, prasiet žūrijai dot vispārīgas atsauksmes par katras komandas
sniegumu un ideju un novērtēt vai tai ir labs potenciāls kļūt par īstu uzņēmumu.
Ļaujiet žūrijai paziņot vietas un aiciniet katru komandu nākt saņemt savus sertifikātus par piedalīšanos
GREENT kursā. Pateicieties visiem par viņu aktīvo piedalīšanos un viņu ieguldījumu un it īpaši apsveiciet
skolēnus ar viņu neatlaidību un darbu visa mācību kursa garumā.

