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MĀKSLAS KOUČINGA SESIJA 

 

 

 

NOSAUKUMS IZVĒLES 

MĒRĶIS Pārliecināties, ka sieviete ir izdarījusi vai izdara labu karjeras izvēli. 

GAIDĀMIE MĀCĪBU 

REZULTĀTI 
Lielāka skaidrība par karjeras izvēli, iegūta izpratne, ko darīt, lai virzītos uz 
mērķi.  

MĒRĶGRUPA Migrantu sievietes, kuras vēlas atrast darbu. 

ILGUMS 90 minūtes 

VIETA 
Telpa 10 – 12 cilvēkiem. Piezīme: klusa vieta, kur dalībnieki var netraucēti 
domāt. 

RESURSI 

Metaforiskās kārtis “Mans veiksmes stāsts”, katram dalībniekam A4 papīra 
lapas, pildspalva. 
*Ja sesija tiek organizēta tiešsaistē, būs nepieciešam dators, internets, 
tikšanās platforma (Zoom, Skype, MS Teams u.c.). 

SAGATAVOŠANĀS 
Vadītājam jāsagatavo telpa un visi nepieciešamie resursi. * Ja sesija tiek 
organizēta tiešsaistē, tad jānosaka nodarbības datums, laiks un 
dalībniekiem jānosūta ielūgums - saite uz nodarbību. 

ĪSTENOŠANA  

 IEVADS 

Vadītājam jāiepazīstina ar sesiju un jāorganizē iesildīšanās 
aktivitāte, lai savstarpēji iepazīstinātu dalībniekus un 
radītu mierīgu atmosfēru. 
Vadītājam jāatgādina galvenie noteikumi darbam grupā: 

✔ Cienīt vienam otru. 

✔ Visiem grupas dalībniekiem jāizdara vienāds 

darbu daudzums. 

✔ Esiet atvērts kompromisiem. 

✔ Efektīva komunikācija. 

✔ Laika menedžments. 

✔ Jūties ērti un komfortabli. 

 
AKTIVITĀŠU 

POSMI 

1 posms (40 min.) 
Vadītājs aicina dalībniekus padomāt par savu 
izvēlēto/vēlamo karjeru. Izmantojiet pielikumu nr. 1  
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“Mobilitātes rats”. Tā centrā ierakstiet savu mērķi, ko 
vēlaties sasniegt karjerā.  
Vadītājs lūdz dalībniekus rast atbildes uz jautājumiem, 
izvēloties “Mans veiksmes stāsts” kārtis, un liekot tās uz 
apļa attiecīgās sadaļas. Pēc tam atbildiet uz šiem pašiem 
jautājumiem uzrakstot pozitīvu saistošu stāstu. 

✔ Kas ietekmē jūsu karjeras izvēli? 
✔ Kas jūs iedvesmo sasniegt savu mērķi? 
✔ Kas šajā procesā būs vispatīkamākais?  
✔ Kādas ir jūsu stiprās puses?  
✔ Ko tieši jūs darīsiet, lai sasniegtu savu mērķi?  

2 posms (20 min.) 
Katrs dalībnieks klusībā pārlasa savu stāstu un tad, ja vēlas, 
prezentē iedvesmojošākos un spēcīgākos citātus, kas 
radušies, atbildot uz jautājumiem. 

 

REFLEKSIJA
S 

(20 min.) Vadītājs aicina dalībniekus atskatīties uz sesijas 
gaitu un analizēt to. Katram dalībniekam ir viena minūte. 

✔ Kā jūs jutāties šodien skalā no 1 līdz 10?  

✔ Ko jūs iemācījāties no šīs sesijas? 

✔ Kas jums padarīja šo sesiju vērtīgu? 

IEDVESMAI/ATSAUCES Aidan Tod “A life of choice?”   

IDEJAS PIELIETOJUMAM 
Šī sesija ir lieliska aktivitāte pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, 
karjeras konsultantiem, ko izmantot darbā ar mērķgrupu, runājot par 
karjeru. 

PIELIKUMI Pielikums nr. 1  
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Pielikums nr. 1 

 

Mobilitātes rats 
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Piemērs: aizpildīts Mobilitātes aplis 
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MĀKSLAS KOUČINGA SESIJA  

 
 
 

NOSAUKUMS KARJERAS REDZĒJUMS  

MĒRĶIS 
Noteikt darbības, kas nepieciešamas veiksmīgai sievietes karjerai īstermiņā, 
vidējā termiņā un ilgtermiņā. 

GAIDĀMIE MĀCĪBU 

REZULTĀTI 
Izveidots plāns un identificētas darbības, kas nepieciešamas īstermiņā, 
vidējā termiņā un ilgtermiņā, lai īstenotu nākotnes karjeru. 

MĒRĶGRUPA Migrantu sievietes, kuras vēlas atrast darbu. 

ILGUMS 60 minūtes  

VIETA 
Telpa 10 – 12 cilvēkiem. Piezīme: klusa vieta, kur dalībnieki var netraucēti 
domāt.  

RESURSI 

Katram dalībniekam: divas A3 vai A4 papīra lapas, pildspalva, krāsainie 
zīmuļi vai krītiņi. 
*Ja sesija tiek organizēta tiešsaistē, būs nepieciešam dators, internets, 
tikšanās platforma (Zoom, Skype, MS Teams u.c.). 

SAGATAVOŠANĀS 
Vadītājam jāsagatavo telpa un visi nepieciešamie resursi. * Ja sesija tiek 
organizēta tiešsaistē, tad jānosaka nodarbības datums, laiks un dalībniekiem 
jānosūta ielūgums - saite uz nodarbību. 

ĪSTENOŠANA  

 IEVADS 

Vadītājam jāiepazīstina ar sesiju un jāorganizē iesildīšanās 
aktivitāte, lai savstarpēji iepazīstinātu dalībniekus un 
radītu mierīgu atmosfēru. 
Vadītājam jāatgādina galvenie noteikumi darbam grupā: 

✔ Cienīt vienam otru. 

✔ Visiem grupas dalībniekiem jāizdara vienāds 

darbu daudzums. 

✔ Esiet atvērts kompromisiem. 

✔ Efektīva komunikācija. 

✔ Laika menedžments. 

✔ Jūties ērti un komfortabli. 

 AKTIVITĀŠU 

POSMI 
1 posms (20 min.)  
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Izmantojiet pielikumus nr. 1; 2; 3; 4.  un uzzīmējiet četrus 
zīmējumus, kas attēlotu jūsu nākotnes karjeru.  Zīmējiet 
tos katru savā lapā, attiecinot uz noteiktu laika periodu: 
‘nākamais gads’/ ‘2 gadi’/ ‘5 gadi’ un ‘10 gadi’.  Katrā lapā 
atbildiet uz jautājumiem, kas izvietoti lapas apakšā:  

✔ Kāds būs jūsu statuss karjerā?  
✔ Kur jūs strādāsiet (vieta, valsts)?  
✔ Kādi būs jūsu ienākumi, finansiālā situācija?  
✔ Kādas savas prasmes, zināšanas un kompetences 

jūs būsiet pilnveidojis?  
✔ Kas būs jūsu kolēģi? Kādas būs jūsu attiecības ar 

kolēģiem?  
2 posms (30 min.) 

Vadītājs aicina dalībniekus dalīties un analizēt savu 
nākotnes karjeru, atbildot uz šādiem jautājumiem: 

✔ Kas jums nāk prātā pārskatot savu nākotnes 

karjeru? (Fokusējieties uz lietām, kas atkārtojas un 

uz atšķirībām.) 

✔ Ko jūs darīsiet vispirms, lai īstenotu savus plānus?  
✔ Kas būs jūsu galvenais atbalsts, lai sasniegtu savus 

mērķus?  
 

REFLEKSIJAS 

(10 min.) Vadītājs aicina dalībniekus atskatīties uz sesijas 
gaitu un analizēt to. Katram dalībniekam ir viena minūte. 

✔ Kā jūs jutāties šodien skalā no 1 līdz 10?  

✔ Ko jūs iemācījāties no šīs sesijas? 

✔ Kas jums padarīja šo sesiju vērtīgu? 

IEDVESMAI/ATSAUCES Diana Hogbin-Mills “Career visioning”  

IDEJAS 

PIELIETOJUMAM 
Šī sesija ir lieliska aktivitāte pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, karjeras 
konsultantiem, ko izmantot darbā ar mērķgrupu, runājot par karjeru. 

PIELIKUMI Pielikumi nr. 1; 2; 3; 4 
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Pielikums nr. 1 

NĀKAMAIS GADS 

 Kāds būs jūsu statuss karjerā?  
 Kur jūs strādāsiet (vieta, valsts)?  
 Kādi būs jūsu ienākumi, finansiālā situācija?  
 Kādas savas prasmes, zināšanas un kompetences jūs būsiet pilnveidojis?  
 Kas būs jūsu kolēģi? Kādas būs jūsu attiecības ar kolēģiem?  
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Pielikums nr. 2 

2 GADI 

 Kāds būs jūsu statuss karjerā?  
 Kur jūs strādāsiet (vieta, valsts)?  
 Kādi būs jūsu ienākumi, finansiālā situācija?  
 Kādas savas prasmes, zināšanas un kompetences jūs būsiet pilnveidojis?  
 Kas būs jūsu kolēģi? Kādas būs jūsu attiecības ar kolēģiem?  
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Pielikums nr. 3 

5 GADI 

 Kāds būs jūsu statuss karjerā?  
 Kur jūs strādāsiet (vieta, valsts)?  
 Kādi būs jūsu ienākumi, finansiālā situācija?  
 Kādas savas prasmes, zināšanas un kompetences jūs būsiet pilnveidojis?  
 Kas būs jūsu kolēģi? Kādas būs jūsu attiecības ar kolēģiem?  
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Pielikums nr.  4 

10 GADI 

 Kāds būs jūsu statuss karjerā?  
 Kur jūs strādāsiet (vieta, valsts)?  
 Kādi būs jūsu ienākumi, finansiālā situācija?  
 Kādas savas prasmes, zināšanas un kompetences jūs būsiet pilnveidojis?  
 Kas būs jūsu kolēģi? Kādas būs jūsu attiecības ar kolēģiem?  
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 MĀKSLAS KOUČINGA SESIJA 

 
 
 

NOSAUKUMS OSCAR* 

MĒRĶIS Fokusēties uz vēlamo mērķi sievietes karjerā un veidiem kā to sasniegt.  

GAIDĀMIE 

MĀCĪBU 

REZULTĀTI 

Paaugstinātas un uzlabotas sievietes pašizpausmes spējas un profesionālā 
efektivitāte.  

MĒRĶGRUPA Migrantu sievietes, kuras vēlas atrast darbu. 

ILGUMS 110 minūtes 

VIETA 
Telpa 10 – 12 cilvēkiem. Piezīme: klusa vieta, kur dalībnieki var netraucēti 
domāt. 

RESURSI 

Katram dalībniekam: veca grāmata (dalībnieka dzimtajā valodā vai citā, 
dalībniekam labi zināmā valodā), krāsainie zīmuļi, akvareļu krāsas, 
dekorācijas, otas, līme, šķēres.  
*Ja sesija tiek organizēta tiešsaistē, būs nepieciešam dators, internets, 
tikšanās platforma (Zoom, Skype, MS Teams u.c.). 

SAGATAVOŠANĀS 
Vadītājam jāsagatavo telpa un visi nepieciešamie resursi. * Ja sesija tiek 
organizēta tiešsaistē, tad jānosaka nodarbības datums, laiks un 
dalībniekiem jānosūta ielūgums - saite uz nodarbību. 

ĪSTENOŠANA  

 IEVADS 

Vadītājam jāiepazīstina ar sesiju un jāorganizē iesildīšanās 
aktivitāte, lai savstarpēji iepazīstinātu dalībniekus un 
radītu mierīgu atmosfēru. 
Vadītājam jāatgādina galvenie noteikumi darbam grupā: 

✔ Cienīt vienam otru. 

✔ Visiem grupas dalībniekiem jāizdara vienāds 

darbu daudzums. 

✔ Esiet atvērts kompromisiem. 

✔ Efektīva komunikācija. 

✔ Laika menedžments. 

✔ Jūties ērti un komfortabli. 
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AKTIVITĀŠU 

POSMI 

1 posms (80 min.) 
Vadītājs aicina dalībniekus padomāt un iztēloties kā varētu 
izskatīties viņu ideālā, vēlamā karjera. Izmantojot 
pielikumu nr. 1 (katram dalībniekam sava kopija), atbildiet 
uz dotajiem jautājumiem. Grāmatā atrodiet atslēgas vārdus 
- atbildes un iekrāsojiet tos. Tekstu, kas netiek izmantots, 
izkrāsojiet mākslinieciskā veidā. 
P.S. lūdzu, iezīmējiet vārdus secīgi, atbilstoši jautājumu 
kārtas numuriem. 
2 posms (20 min.) 
Vadītājs aicina dalībniekus aprakstīt savu vēlamo karjeru. 

Katrs dalībnieks stāsta ne ilgāk kā divas minūtes.  

 

REFLEKSIJA
S 

(10 min.) Vadītājs aicina dalībniekus atskatīties uz sesijas 
gaitu un analizēt to. Katram dalībniekam ir viena minūte. 

✔ Kā jūs jutāties šodien skalā no 1 līdz 10?  

✔ Ko jūs iemācījāties no šīs sesijas? 

✔ Kas jums padarīja šo sesiju vērtīgu? 

IEDVESMAI/ATSAUCE

S 

Paul Z. Jackson, Mark McKergow “Oscar coaching model” 
https://www.learningcultures.org/images/OSCAR_-
_Asking_effective_coaching_questions.pdf 
OSCAR* nozīme: outcome/iznākums, situation/situācija, choices and 
consequences/ izvēles un sekas, action/ rīcība, rewiew/pārskats.  

IDEJAS 

PIELIETOJUMAM 

Šī sesija ir lieliska aktivitāte pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, 
karjeras konsultantiem, ko izmantot darbā ar mērķgrupu, runājot par 
karjeru. 

PIELIKUMI Pielikums nr. 1; 2 

 

  

https://www.learningcultures.org/images/OSCAR_-_Asking_effective_coaching_questions.pdf
https://www.learningcultures.org/images/OSCAR_-_Asking_effective_coaching_questions.pdf
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Pielikums nr. 1 

IZNĀKUMS 
 

1. Kas ir jūsu karjeras vēlamais mērķis?   
2. Kā jūs saskatāt savus nākotnes panākumus, veiksmi?  
3. Kā jūs zināsiet, ka būsiet sasniedzis mērķi? Kas būs noticis?  
4. Cik svarīgi priekš jums ir sasniegt šo mērķi?  
5. Kādā laika periodā jūs vēlaties sasniegt šo mērķi?  

SITUĀCIJA 
 

6. Kāda ir šī brīža situācija jūsu karjerā?  
7. Kas notiek tieši šobrīd?  
8. Kādu iespaidu tas atstāj uz jums?  
9. Kādu iespaidu tas atstāj uz citiem?  
10. Kādas iespējamās problēmas vai riskus jūs saskatāt?   
11. Kādus risinājumus jūs varētu pielietot, ja rastos šādas problēmas vai riski?  
12. Kas liek jums domāt, ka vajadzētu mainīt šo situāciju?  

IZVĒLES UN SEKAS  
 

13. Ko jūs varētu darīt, lai sāktu mainīt šo situāciju?  
14. Kādas izvēles jums ir? Kādas ir šo iespēju priekšrocības? Kādas ir negatīvās puses?  
15. Kas jūs attur uzsākt rīkoties uzreiz?  
16. Kādu padomu jūs dotu citam līdzīgā situācijā? 
17. Ko vēl jūs varētu darīt?  
18. Kas vēl jums varētu palīdzēt?  
19. Ko jūs vēlētos darīt savādāk nekā parasti?  
20. Ko jūs darīsiet, ja nonāksiet situācijā, kuru nevarat kontrolēt?  
21. Kas ir sliktākais, kas varētu notikt?  
22. Kas ir labākais, kas varētu notikt?  
23. Kuras izvēles būtu vislabākās, lai jūs nokļūtu līdz mērķim? 

RĪCĪBA 
 

24. Kādas būs tās darbības, ko uzsāksiet? Ko jūs darīsiet, lai virzītos uz priekšu?  
25. Kādas noteiktas aktivitātes jūs esat gatavs veikt?  
26. Kad jūs tās veiksiet?  
27. Kāds atbalsts jums nepieciešams?  
28. Kur jūs saņemsiet šo atbalstu?  
29. Kā jūs uzturēsiet savu motivāciju?  
30. Kādu konkrētu rīcību jūs varētu uzsākt tuvākajās 24 stundās, lai virzītos uz priekšu?  
31. Cik apņēmīgs jūs esat uzsākt šo rīcību skalā no 1 līdz 10?  
32. Kas jūs attur novērtēt savu apņēmību ar 9 vai 10?  
33. Ko jūs darīsiet tālāk?  
34. Kā jūs vēlaties sadarboties ar mani kā vadītāju ceļā uz jūsu mērķi?  

PĀRSKATS 
 

35. Kā jūs veiksiet sava progresa pārskatu?  
36. Ko jūs darīsiet, lai pārbaudītu, vai jūsu veiktās darbības ved uz jūsu mērķi?  
37. Kā jūs izmērīsiet savus panākumus?  
38. Kad mēs kopīgi pārskatīsim jūsu progresu?  
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39. Ar kādiem jūsu sasniegumiem jūs vēlētos padalīties mūsu nākamajā tikšanās reizē?   
40. Kā jūs nosvinēsiet savus panākumus?  
41. Kā jūs saglabāsiet savu vēlmi virzīties uz mērķi?  
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Pielikums nr. 2 

Piemērs grāmatai 

 

 



 
 

 

  

 

 

MIGRANTU SIEVIEŠU INTEGRĀCIJA IZMANTOJOT MĀKSLAS KOUČINGU (WIMTAC) 

 

 

 Page 1 of 3  

 

 

 

 
 MĀKSLAS KOUČINGA SESIJA 

 
 
 

NOSAUKUMS STIPRĀS PUSES 

MĒRĶIS Celt sievietes pašvērtējumu karjeras mērķu sasniegšanai.  

GAIDĀMIE MĀCĪBU 

REZULTĀTI 
Stiprināts sievietes iekšējais spēks mērķu sasniegšanai.  

MĒRĶGRUPA Migrantu sievietes, kas vēlas atrast darbu. 

ILGUMS 100 minūtes 

VIETA 
Telpa 10 – 12 cilvēkiem. Piezīme: klusa vieta, kur dalībnieki var netraucēti 
domāt. 

RESURSI 
Katram dalībniekam: divas A4 papīra lapas, pildspalva, žurnāli, šķēres, līme. 
*Ja sesija tiek organizēta tiešsaistē, būs nepieciešam dators, internets, 
tikšanās platforma (Zoom, Skype, MS Teams u.c.). 

SAGATAVOŠANĀS 
Vadītājam jāsagatavo telpa un visi nepieciešamie resursi. * Ja sesija tiek 
organizēta tiešsaistē, jānosaka nodarbības datums, laiks un dalībniekiem 
jānosūta ielūgums - saite uz nodarbību. 

ĪSTENOŠANA  

 IEVADS 

Vadītājam jāiepazīstina ar sesiju un jāorganizē iesildīšanās 
aktivitāte, lai savstarpēji iepazīstinātu dalībniekus un 
radītu mierīgu atmosfēru. 
Vadītājam jāatgādina galvenie noteikumi darbam grupā: 

✔ Cienīt vienam otru. 

✔ Visiem grupas dalībniekiem jāizdara vienāds 

darbu daudzums. 

✔ Esiet atvērts kompromisiem. 

✔ Efektīva komunikācija. 

✔ Laika menedžments. 

Esiet laimīgs savā grupā. 

 AKTIVITĀŠU 

POSMI 
1 posms (40 min.) 
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Vadītājs aicina dalībniekus veidot kolāžu, kas atspoguļo 
viņu iekšējo es un ārējo es. Katrs dalībnieks paņem papīra 
lapu un pārloka to uz pusēm. Izmantojiet attēlus vai frāzes 
no žurnāliem, kas atsaucas jūsu iekšējam un ārējam es. 
Izgrieziet vai izplēsiet tos un uzlīmējiet uz papīra.  
Izmantojiet pielikumu nr. 1. 
2 posms (30 min.) 
Vadītājs aicina dalībniekus dalīties un analizēt savu 
izveidoto kolāžu, atbildot uz sekojošiem jautājumiem:  

✔ Kā jūs aprakstītu savu iekšējo es un ārējo es? 

✔ Kā jūs domājat, kuras ir jūsu personības labākās 

puses? 

✔ Padalieties ar kādu no savām pieredzēm vai 

sasniegumiem, kad jūs jutāties ļoti apmierināts 

ar sevi.  

✔ Kā jūs aprakstītu savas sajūtas, kad piedzīvojat 

panākumus?  

3 posms (20 min.)  
Vadītājs aicina katru dalībnieku padomāt un uzrakstīt uz 
papīra lapas vismaz desmit pozitīvas lietas par sevi. 
 

 

REFLEKSIJA
S 

(10 min.) Vadītājs aicina dalībniekus atskatīties uz sesijas 
gaitu un analizēt to. Katram dalībniekam ir viena minūte. 

✔ Kā jūs jutāties šodien skalā no 1 līdz 10?  

✔ Ko jūs iemācījāties no šīs sesijas? 

✔ Kas jums padarīja šo sesiju vērtīgu? 

IEDVESMAI/ATSAUCES Gill Dickers “A strengths and skills exercise” 

IDEJAS PIELIETOJUMAM 
Šī sesija ir lieliska aktivitāte pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, 
karjeras konsultantiem, ko izmantot darbā ar mērķgrupu, runājot par 
karjeru. 

PIELIKUMI Pielikums nr. 1 
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Pielikums nr. 1 

Iekšējais es un ārējais es 

Paņemiet vienu A4 papīra lapu, salokiet to kā jūs vēlaties. Izvēlieties attēlus vai frāzes no 

žurnāliem, kas atsaucas jūsu iekšējam un ārējam es. Izgrieziet vai izplēsiet tos un uzlīmējiet uz 

papīra, veidojot kolāžu.  

Papīra lapas locījumu piemēri 

 

Kolāžas piemēri 

 

 


