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Ievads
Moduli „Mācības, daloties ar idejām'' tēmas „Bibliotēku mārketings mūsdienu sabiedrībā’’ ietvaros ir
paredzēts pasniegt semināra formā, kam seko mājas uzdevums un darbseminārs. Šo moduli var pasniegt
atsevišķi vai kopā ar trim pārējiem moduļiem tēmas „Bibliotēku mārketings mūsdienu sabiedrībā” ietvaros.
Dalībnieku skaitam grupā nevajadzētu pārsniegt 20.
Mērķis
Galvenais mērķis šī moduļa ietvaros ir mācīties kā informēt sabiedrību par bibliotēku un mācīties kā
izmantot atsauksmes, kā arī dalīties ar zināšanām un idejām. Tāpat šis modulis sniegs dalībniekiem
iespēju uzzināt vairāk vienam par otra viedokli saistībā ar bibliotēkām un apmācīs viņus kā informēt
dažādus cilvēkus par savām bibliotēkām. Uzsvars ir likts uz pozitīvām atsauksmēm, tādējādi veicinot šo
cilvēku izaugsmi.
Mācību kursa plāns un iepriekš uzkrātās zināšanas
Kurss ir saplānots divās daļās. Viena daļa ir paredzēta īstenot semināra formā, izmantojot rīku biznesa
modeļa izstrādāšanai, savukārt, otrā daļa tiek īstenota darbsemināra formā. Apmācības ir iedalītas divos
segmentos, kur pirmais tiek izmantots, lai sniegtu pārskatu par bibliotēkām biznesa kontekstā, savukārt,
otrajā tiek sniegts pārskats par mārketinga iespējām un nozīmīgo lomu tam, kas ir klients/tirgus un
kombinācijā ar ko tie ir izskatāmi.
Lai veidotu darbsemināru, nepieciešamas zināšanas par NABC metodi un atsauksmju sniegšanas
kultūras jomā.

Grafiks
Šis ir ieteicamais laika grafiks.
Mācības,
daloties ar
idejām
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Materiāli
Vispārīga prezentācija par NABC modeli un idejas pasniegšanu. Šo var izmantot pirmā semināra
sagatavošanā.

NABC Future
Libarary 2014.pptx

Paraugs runas sagatavošanai

Pitch Future Library
2014.docx

Visu materiālu pamatā ir SRI (Stendfordas pētniecības institūts Palo Alto, ASV) izstrādātais NABC
modelis un vispārīgās zināšanas par dažādām prezentācijas metodēm.

Norādījumi pasniedzējiem
Šī kursa plāna izglītojošā ideja ir tāda, ka būtisks veids kā dalībnieki mācās ir mācības kopā ar citiem un
vienam no otra. Tādējādi kursa atslēgas elementi ir seminārs un darbseminārs, kuros dalībnieki
sadarbojas savā starpā kursa tēmu ietvaros.
Jūsu uzdevums moduļa ietvaros ir sniegt dalībniekiem pārskatu par prezentācijas/idejas pasniegšanas
rīku NABC un veicināt darbsemināra norisi, kurā dalībnieki aizstāvēs savas prezentācijas un saņems
atsauksmes par veikto darbu.
Pasniedzēja uzdevums ir:



vadīt seminārus (vai tīmekļseminārus): sniegt dalībniekiem atbalstu mācībās
mudināt dalībniekus mācību platformā/seminārā iepazīstināt pārējos dalībniekus ar sevi (ja vien
visi dalībnieki savā starpā jau nav pazīstami) (aptuveni (15-30 minūtes)
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atbildēt uz jautājumiem un pārraudzīt diskusijas mācību platformā (grupa var nolemt veidot
brīvprātīgas diskusijas) (nepieciešamais laiks ir atkarīgs no jautājumu un diskusiju skaita)
veikt kursa novērtējumu šādos veidos:
o reģistrēt dalībnieku aktīvu līdzdalību semināros
o novērtēt, vai visi dalībnieki ir aktīvi iesaistījušies savas idejas pasniegšanā

Sagatavošanās apmācībām
Sagatavojiet vienu prezentāciju par NABC rīku, izmantojot pievienoto prezentāciju „NABC nākotnes
bibliotēka 2014’’. To var atrast sadaļā „Materiāli’’.
Izdrukājiet prezentāciju vai pārliecinieties, ka studenti saņem tās kopiju, ko izmantot mājas uzdevumam.
Sagatavojieties darbsemināram, lai Jūs varat dot norādījumus, kā pareizi sniegt atsauksmi un plānot
prezentāciju. Ieteicamais darba plāns:





Norādījumi darbsemināram (atsauksmju komanda, laiks, mērķis)
4 minūšu runa, neiazmirstiet pajautāt, kuriem trim dalībniekiem prezentācija ir piešķirta
atsauksmju sniegšanai (viens dalībnieks sniedz tikai pozitīvu atsauksmi, otrs sniedz konstruktīvu
atsauksmi, bet trešais sniedz atsauksmi kā klients/persona, kurai runa ir paredzēta)
Kopsavilkums un diskusijas

Ņemiet vērā, ka atsauksme vienmēr jāsniedz pozitīvā tonī pat tad, ja tajā ir norādīti trūkumi veiktajā darbā.
Nav atļauts izmantot vārdu „bet''. Tā vietā vienmēr lietojiet „un''.
Atsauksme jāsniedz par runu, prezentāciju, tās saturu un dažādajām sadaļām (NABC).
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Apmācību rezultāti
Šis modulis ir izveidots, lai dalībnieki gūtu zināšanas šādās jomās:



NABC modelis (izstrādāts Stendfordas pētniecības institūtā Palo Alto, ASV)
Pozitīvas atsauksmes sniegšanas kultūra

Pēc kursa pabeigšanas dalībnieks pratīs

Apmācību rezultāti
Zināšanas

Prasmes

…..informēt sabiedrību par savu bibliotēku, izmantojot NABC modeli
Ātri definēt, radīt, un pasniegt
bibliotēkas sniegto augstāko vērtību.

klientiem

Analizēt bibliotēku NABC metodes ietvaros un
izmantot šo metodi idejas pasniegšanā. NABC
metode ir

...pozitīvas atsauksmes sniegšanas kultūra
Izmantot pozitīvas atsauksmes
kultūru dalībnieku runu laikā
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Moduļa vērtējums/sertifikāts
Modulis ietver semināru, darbsemināru un vienu rakstisku mājasdarbu.
No sekmīga kursa dalībnieka tiek sagaidīts, ka viņš ar apmierinošiem rezultātiem izpildīs šādus
uzdevumus:
1. Aktīva dalība gan seminārā, gan darbseminārā.
„Aktīva dalība'' izpaužas kā līdzdarbošanās grupas diskusijā un/vai tās veidotajās prezentācijās.
2. PowerPoint prezentācijas sagatavošana un mutiska prezentēšana, ievērojot NABC vadlīnijas.

Sagatavojiet sertifikātu 3. modulim „Mācības, daloties ar idejām” (nav obligāti).

Vērtēšana
Pieņemam, ka moduļa vērtēšanai ir pieejama standarta veidne, kuru Jūs varat izmantot.
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