PROJEKTA “IZGLĪTOTĀJI UN INOVATORI BIBLIOTĒKĀS” DARBSEMINĀRA MATERIĀLI
(3.tēma)

Darbsemināra
nosakums:

Kā ģenerēt idejas, izmantojot SCAMPER tehniku

Mērķauditorija:

Pieaugušie un jaunieši – bibliotēkas lietotāji (ieteicams: līdzīga
vecuma) – līdz 30 cilvēkiem
Šī darbsemināra mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus bibliotēkas filiāles
attīstības un tranformācijas procesā. Ieteicams publiskajām
bibliotēkām ar filiālēm, kurai nepieciešama modernizācija (piemēram,
filiāle darbojas neefektīvi vai pastāv slēgšanas risks).

Kopsavilkums:

SCAMPER ir prāta vētras metode, ko iespējams izmantot kā pamatu
ideju ģenerēšanai un radošu problēmrisinājumu veicināšanai. Šīs
tehnikas pamatprincips ir, ka ikviena jauna ideja ir kādas jau
eksistējošas idejas modifikācija, bet tā ir jāadaptē īpašiem apstākļiem,
prasībām vai ekspektācijām. Tehnikas nosaukums ir akronīms, kas
sastāv no septiņu angļu vārdu pirmajiem burtiem:
S – Substitute (Aizstāt/Aizvietot)
C – Combine (Kombinēt/Apvienot)
A – Adapt (Adaptēt/Pielāgot)
M – Modify/Magnify (Mainīt/Palielināt)
P – Put to other use (Izmantot savādāk)
E – Eliminate (Likvidēt/Izslēgt)
R – Reverse/Rearrange (Apvērst/Pārkārtot)
Katrs burts pārstāv atsevišķu prāta vētras posmu, kurā tiek apskatīta
eksistējoša problēma ar mērķi rast risinājumu vai nākt klajā ar jaunu
radošu ideju.
Bibliotekāram, kurš organizēs un vadīs darbsemināru, pirms tā norises
vajadzētu iepazīties ar SCAMPER metodi, izmantojot saites uz papildus
materiāliem (skat. zemāk Papildus resursi, piem., definīcijas, saites
un tiešsaistes resursiem, projekta mācību materiāli u.c.
(bibliotekāriem)).
Semināra laikā dalībnieki tiek iedrošināti ģenerēt idejas, lai atrisinātu
konkrētu problēmu: Kā mums jāpārveido bibliotēkas fililāle, lai tās
paklpojumi būtu iedzīvotājiem noderīgāki, iesaistošāki un atraktīvāki?
Semināram var tikt izvēlēta konkrēta bibliotēkas filiāle, piemēram,
kāda, kurai nepieciešama modernizācija, kas nedarbojas efektīvi, kas
domā par attīstību, vai arī tāda, kurai pastāv slēgšanas risks.
Sākumā dalībnieki tiek iepazīstināti ar SCAMPER metodi un tās
principiem. Pēc tam tie izmanto tehniku testa problēmas risinājumu
ģenerēšanai, piemēram: Kā modernizēt publiski pieejamos soliņus, lai
palīdzētu vecāka gada gājuma cilvēkiem pārvietoties apkārtnē?
Izmantojot testa problēmu, dalībnieki iepazīsies ar tehnikas darbību
un trenēs ideju prātvētrošanu, izmantojot semināra vadītāja
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ieteikumus un palīdzību.
Pēc tam tie turpina ideju ģenerēšanu, kas vērsta uz galvenās
problēmas risināšanu: Kā pārveidot bibliotēkas fililāli, lai tās
paklpojumi būtu iedzīvotājiem noderīgāki, iesaistošāki un atraktīvāki?
Rezultātā idejas tiek piefiksētas, izpētītas un novirzītas ieviešanai
konkrētajā bibliotēkas filiālē.
Mērķi:

Prasmes,
kompetences,
izturēšanās:

Darbseminārā
izmantotie
prezentācijas
veidi (izvēlieties
visus, kas
piemēroti):
Nepieciešamie
materiāli un
resursi:

Izdales materiāli
un papildus
piezīmes
(dalībniekiem):
Papildus resursi,
piem., definīcijas,
saites un
tiešsaistes
resursiem,



Iesaistīt iedzīvotājus bibliotēkas filiāles transformācijas
procesā,
 Izpētīt iedzīvotāju vajadzības un ekspektācijas,
 Ieviest jauna veida pieaugušo lietotāju izglītojošo aktivitāti
(radošuma apmācības) un tādējādi piesaistīt jaunus
bibliotēkas lietotājus,
 Iepazīstināt cilvēkus ar SCAMPER metodi – efektīvu ideju
ģenerēšanas līdzekli,
 Dot cilvēkiem iespēju attīstīt radošumu un trenēt radošās
spējas,
 Apkopot (un kopīgi ģenerēt) idejas bibliotēkas pakalpojumu
attīstībai.
Semināra dalībnieki:
 Iepazīsies ar SCAMPER metodi un iemacīsies to izmantot,
 Iemācīsies, kā ģenerēt jaunas idejas,
 Attīstīs savas radošās prasmes,
 Iemācīsies, kā radīt jaunas, netradicionālas idejas un
risinājumus,
 Trenēsies, kā rast risinājumu specifiskai problēmai,
 Iemācīsies, kā diskutēt idejas grupā,
 Trenēsies, kā attiekties atvērti pret citu cilvēku uzskatiem un
viedokļiem.
 Vizuālā prezentācija,
 Mazo grupu diskusijas,
 Publiskā prezentācija.

Prezentācijas slaidi – PowerPoint vai PDF (lai palīdzētu semināra
vadītājam izklāsīt galvenos tematus, ieteikumus un instrukcijas grupu
aktivitātēm), papīra tāfele ar statīvu (flip chart), papīra lapas,
flomasteri, pildspalvas, post-it līmlapiņas. Mācību telpā jābūt iespējai
viegli pārvietot galdus.
Izdales materiāli ar instrukcijām un papildus materiāliem (SCAMPER
tehnikas posmu saraksts un izmantojamie jautājumi)
SCAMPER.
Improving
Products
and
Services:
https://www.mindtools.com/pages/article/newCT_02.htm
(SCAMPER. Produktu un pakalpojumu uzlabošana / angļu valodā)
A Guide to the SCAMPER Technique for Creative Thinking:
2

PROJEKTA “IZGLĪTOTĀJI UN INOVATORI BIBLIOTĒKĀS” DARBSEMINĀRA MATERIĀLI
(3.tēma)

projekta mācību
materiāli u.c.
(bibliotekāriem)

Riski un
iespējamās
barjeras

http://www.designorate.com/a-guide-to-the-scamper-technique-forcreative-thinking/
(Ceļvedis SCAMPER tehnikā radošai domāšanai / angļu valodā)
How
to
use
the
SCAMPER
technique:
http://www.brainstorming.co.uk/tutorials/scampertutorial.html
(Kā izmantot SCAMPER tehniku / angļu valodā)
Dablībnieki var nebūt pazīstami viens ar otru vai arī būt kautrīgi. Tāpēc
ieteicams izmantot tā saucamos “ledlaužus” (angliski: “ice-breakers),
lai veicināti, ka semināra dalībnieki jūtas komfortabli un palīdzētu
viņiem iekļauties grupā.
Lai veicinātu, ka tiek ģenerētas pēc iespējas vairāk lietderīgu ideju,
ieteicams uz semināru aicināt gan “problemātiskās” bibliotēkas
lietotājus, gan cilvēkus, kas šīs bibliotēkas pakalpojumus neizmanto
(nelietotājus). Iespējams, ka būs grūti iedrošināt nelietotājus, ka
bibliotēkas filiāles pārveide ir nepieciešama un lietderīga. Tāpēc
svarīgi norādīt, ka SCAMPER tehnikas izmantošana ir liederīga
dažādās sfērās un kontekstos, un ka seminārā tā tiks apgūta ne tikai,
lai palīdzētu bibliotēkai, bet būs noderīga arī dalībnieku pašu
personīgajai attīstībai.
Pastāv iespēja, ka seminārā laikā ģenerētās idejas būs nereālas vai
grūti īstenojamas.
Semināra darba kārtības paraugs

Laiks
05 min
10 min

Aktivitāte

Nepieciešamie
materiāli
Prezentācijas
slaidi

Sagaidīšana un uzņemšana
Iepazīstināšana ar semināra vadītāju, galvenā
informācija par tēmu un semināru
“Ledlauža” (angliski: ice-breaker) un komandas Aplī salikti krēsli
veidošanas aktivitāte: Dalībnieku iepazīšanās
Vingrinājums “Kas mums ir kopīgs?”
Dalībnieki sēž aplī. Katrs dalībnieki pasaka savu vārdu
un pabeidz teikumu “Man patīk...”. Grupas dalībnieki
reaģē: dalībnieki, kuriem arī patīk minētā aktivitāte vai
lieta, paceļ rokas.
Piemēram: “Man patīk slēpošana” – visi cilvēki, kuriem
arī patīk slēpošana, paceļ rokas.

10 min

SCAMPER tehnikas prezentācija

Prezentācijas
slaidi

Semināra vadītājs prezentē SCAMPER tehniku, tās
principus un posmus. Viņš vai viņa izskaidro, ka
SCAMPER ir ideju ģenerēšanas metode, kas balstīta uz
pieņēmumu, ka ikviena jauna ideja ir kaut kā jau
eksistējoša modifikācija. Katrs burts šīs tehnikas
nosaukumā pārstāv atsevišķu posmu:
S – Substitute (Aizstāt/Aizvietot)
C – Combine (Kombinēt/Apvienot)
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A – Adapt (Adaptēt/Pielāgot)
M – Modify/Magnify (Mainīt/Palielināt)
P – Put to other use (Izmantot savādāk)
E – Eliminate (Likvidēt/Izslēgt)
R – Reverse/Rearrange (Apvērst/Pārkārtot)
Katrā posmā tiek izmantoti jautājumi, kas palīdz
ģenerēt idejas vai risinājumus. Dalībniekiem tiek
izdalīts materiāls ar burtu (posmiem) sarakstu un katrā
no tiem izmantojamo jautājumu sarakstu.
25 min

Tehnikas trenēšana, izmantojot testa problēmu
Dalībniekiem tiek dots uzdevums:
The task for participants: Kā modernizēt publiski
pieejamos soliņus, lai palīdzētu vecāka gada gājuma
cilvēkiem pārvietoties apkārtnē?
Dalībnieki sadalās (vai tiek sadalīti) septiņās mazās
grupās (3-4 cilvēki katrā grupā). Katrai grupai tiek
piešķirts viens SCAMPER burts (posms). Notiek darbs
grupās, mēģinot ģenerēt pēc iespējas vairāk ideju,
izmantojot konkrētajam posmam attiecīgos
jautājumus.
Testa problēma tiek izmantota, lai ilustrētu kā tehnika
pareizi izmantojama. Semināra vadītājs var palīdzēt
dalībniekiem to grupu darbā, iesakot dažas idejas vai
risinājumus.
Piemēriem izmantojamas idejas:
S – Substitute (Aizstāt/Aizvietot)
 Ergonomiski soliņi, kas īpaši dizainēti vecāka
gada gājuma cilvēkiem,
 Soliņš, kura pamatne spēj pielāgoties īpašām
vecāka gada gājuma cilvēku prasībām vai
vajadzībām,
 Īpaši soliņi, kuri paredzēti izmantošanai tikai
vecāka gada gājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām,
 Mobilie soliņi (tādi, kurus vecāka gada gājuma
cilvēki var paši viegli pārvietot),
 Publiski pieejamu ratiņkrēslu vai pasažieru
ratiņu (rikšu) sistēma, kas ļautu vecāka gada
gājuma cilvēkiem pārvietoties.

Izdales materiāls
ar burtu (posmu)
sarakstu un katrā
no tiem
izmantojamajiem
jautājumiem
Galdi un krēsli
izkārtoti tā, lai
vienlaicīgi
atsevišķi varētu
strādāt septiņas
mazās grupas
(Papildus/Neoblig
āti): attēli, kuros
attēloti
pakalpojumi,
produkti vai
idejas, kas ilustrē
tehnikas posmus
(piemēram, skapis
ar spoguli
Combine
(Kombinēt/Apvien
ot) posmam)

C – Combine (Kombinēt/Apvienot)
 Ērts soliņš, kas apvienots ar galdu,
 Soliņš ar klientu apkalpošanas punktu (kur
vecāka gada gājuma cilvēki varētu pasūtīt
maltīti, vai piezvanīt pēc palīdzības, izmantojot
īpašu kontrolpaneli),
 Soliņu tīkls ar “iebūvētu” komunikācijas
sistēmu,
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Soliņi ar pārvietojamām, regulējamām daļām
(piemēram, kājām),
“Dzīvniekiem draudzīgi” soliņi ar aprīkojumu
dzīvnieku turēšanai, barošanai utt.,
Soliņš, kas apvienots ar tirdzniecības
automātu, kurā iespējams iegādāties diētiskus
produktus, kas izstrādāti vecāka gada gājuma
cilvēkiem.

A – Adapt (Adaptēt/Pielāgot)
 Soliņš ar “iebūvētu” veselības pārbaudes
sistēmu, kas spēj diagnosticēt cilvēka slimības
vai novērtēt pašreizējo fizisko stāvokli,
 Soliņš ar sirds ritma vai asinsspiediena
mērītāju.
M – Modify/Magnify (Mainīt/Palielināt)
 Paplašināt publiski pieejamo soliņu tīkls,
 Lielāki, ērtāki soliņi,
 Soliņš “uz pasūtījumu”.
P – Put to other use (Izmantot savādāk)
 Māmiņām ar bērniem pielāgoti soliņi,
 Aptūtas soliņi šaha, galda spēļu spēlēšanai
 Attālināti vadāmi soliņi īpašai izmantošanai
(pirmās palīdzības sniegšanai, izmantošanai
satiksmes negadījumos u.c.)
E – Eliminate (Likvidēt/Izslēgt)
 Mazāk, bet labāki un ērtāki soliņi,
 Soliņi bez kājām (taisīti no materiāla, kas
pielāgojas),
 Soliņi nav pieejami ziemā, tā vietā nodrošinot
mobilus (mobilitātes) pakalpojumus.
R – Reverse/Rearrange (Apvērst/Pārkārtot)
 Pakalpojums “uz pasūtījumu”: soliņš “atrod”
cilvēku, nevis cilvēks meklē soliņu,
 Vecāka gada gājuma cilvēki, kas izmanto
soliņus, iesaka veidus, kā papildus izmantot
soliņus.
Kad idejas saģenerētas, katra grupa tās prezentē visu
dalībnieku grupai.
Piezīme: šī ir tikai testa problēma. Ja apkaimē ir kāda
reāla problēma, tā var tikt izmantota kā semināra testa
problēma šajā scenārijā ieteiktās problēmas vietā.
15 min

Pārtraukums
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10 min

“Ledlauzis” (angliski: ice-breaker) un radošuma
iesildīšanas vingrinājums
Šī vingrinājuma mērķis ir iesaistīt cilvēkus grupas
aktivitātē un veicināt dalībnieku radošo domāšanu.

Krēsli izkārtoti aplī
Maza spēļu
bumba

Dalībnieki sēž aplī. Semināra vadītājs sagatavo trīs
jautājumus, piemēram, “Kas mums vajadzīgs, lai...?”
un tad uzdod jautājumu grupai un met bumbu nejauši
izvēlētam dalībniekam. Cilvēks, kas noķer bumbu,
atbild uz jautājumu un met bumbu tālāk citam
dalībniekam, kurš pievieno savu atbildi. Tādā veidā
turpina, kamēr visi dalībnieki izteikušies.
Piemēram izmantojams jautājums :
Kas mums nepieciešams, lai uzkāptu Everestā?
Iespējamās atbildes:
 Labs veselības stāvoklis,
 Perfekta veselība,
 Īpašs aprīkojums,
 Uzticams partneris,
 Atbalstoša ģimene,
 Nauda, sponsori,
 Laba organizācija,
 Aklimatizēšanās lielos augstumos,
 Transports,
 Labi laika apstākļi,
 Izturība,
 Pacietība.
25 min

SCAMPER tehnikas izmantošana ideju ģenerēšanai
“problemātiskās” bibliotēkas filiāles transformēšanai
Dalībnieki atkal sadalās (vai tiek salīti) septiņās mazās
grupās. Vislabāk, ja grupas sadalās tā, ka dalībnieki
strādā pie cita SCAMPER tehnikas posma, nekā
iepriekšējā uzdevumā.
Dalībnieki strādā mazajās grupās, lai ģenerētu pēc
iespējas vairāk ideju, izmantojot konkrētajam posmas
atbilstošos jautājumus.
Problēma: Kā pārveidot bibliotēkas fililāli un mainīt tās
piedāvājumu, lai tā būtu iedzīvotājiem noderīgāka,
iesaistošāka un atraktīvāka?

Izdales materiāls
ar burtu (posmu)
sarakstu un katrā
no tiem
izmantojamajiem
jautājumiem
Galdi un krēsli
izkārtoti tā, lai
vienlaicīgi
atsevišķi varētu
strādāt septiņas
mazās grupas

Kad idejas ģenerētas, katra grupa tās prezentē visiem
dalībniekiem. Idejas tiek apspriestas lielajā grupā. Jūs
variet organizēt balsošanu, lai noteiktu, cik daudz
cilvēku no grupas būtu ieinteresēti konkrētās idejas
ieviešanā.
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10 min

Noslēgums (pārdomas + semināra noslēgšana)

Izdales materiāls ar burtiem (posmiem) un katrā no tiem izmantojamo parauga jautājumu
saraksts
S – Substitute (Aizstāt/Aizvietot)
Ko mēs varam aizstāt vai aizvietot esošajā risinājumā?
Kā mēs to varam aizvietot?
Kas (kādi elemenenti, atribūti, noteikumi, vārdi, vērtības, tehnoloģijas u.c.) varētu tikt
mainīts esošajā risinājumā?
C – Combine (Kombinēt/Apvienot)
Ko mēs varētu apvienot/kombinēt?
Kā mēs varētu kombinēt esošo risinājumu (pakalpojumus, produktus, idejas utt.) ar
citiem esošiem risinājumiem?
Kāda veida resursus mēs varētu izmantot?
Kādas (pašreiz neesošas/nepieejamas) tehnoloģijas mēs varētu pievienot šim
risinājumam?
Kādas daļas, materiālus, idejas utt. varētu tikt kombinētas kopā?
A – Adapt (Adaptēt/Pielāgot)
Kas varētu tikt pievienots vai adaptēts?
Vai ir pieejami līdzīgi pakalpojumi vai projekti? Ko mēs no tiem varētu “aizņemties”?
Ko mēs varētu “nokopēt” vai imitēt? Kādas citas idejas (ārpus nozares) mēs varētu
pievienot mūsu risinājumam?
Vai mēs varam pievienot papildus daļu, elementu, funkcionalitāti?
M – Modify/Magnify (Mainīt/Palielināt)
Ko mēs varētu palielināt vai maksimizēt?
Ko būtu nepieciešams stiprināt, padarīt lielāku, garāku, plašāku vai augstāku?
Kādu vērtību mēs varētu palielināt?
Which value could we increase? Ko mēs varētu duplicēt?
P – Put to other use (Izmantot savādāk)
Kā savāk mēs varētu izmantot šo risinājumu?
Kādos veidos mēs to varētu izmantot?
Vai tas būtu ieguvums vēl kādam citam?
Vai tas varētu tikt izmantots citos kontekstos, sfērās vai nozarēs?
E – Eliminate (Likvidēt/Izslēgt)
Kā mēs risinājumu varētu vienkāršot?
Ko mēs varētu izslēgt?
Kas šeit ir nevajadzīgs?
Vai mēs to varētu sadalīt mazākās daļās?
R – Reverse/Rearrange (Apvērst/Pārkārtot)
7

PROJEKTA “IZGLĪTOTĀJI UN INOVATORI BIBLIOTĒKĀS” DARBSEMINĀRA MATERIĀLI
(3.tēma)

Vai mēs varētu kaut ko sakārtot savādākā veidā?
Vai mēs varētu mainīt kārtību?
Vai mēs varētu darīt kaut ko pilnīgi pretēju esošajam risinājumam?
Vai kaut kas varētu tikt apvērsts, savīts, vai pagriezts ar kājām gaisā?
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