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 MĀKSLAS KOUČINGA SESIJA 

 
 
 

NOSAUKUMS KAS JŪS MOTIVĒ DARBAM? 

MĒRĶIS Pārskatīt veiksmes stāstus migrantu sieviešu dzīvē. 

GAIDĀMIE 

MĀCĪBU 

REZULTĀTI 
Izanalizēti un noskaidroti personas sasniegumi un stiprās puses.  

MĒRĶGRUPA Migrantu sievietes, kuras vēlas atrast darbu. 

ILGUMS 90 līdz 120 minūtes 

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

RESURSI 

Metaforiskās kārtis “Mans veiksmes stāsts”, katram dalībniekam A3 papīra 
lapas, marķieri.  
*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. 
Piezīme: Lūdzam ņemt vērā, ka dažiem dalībniekiem var būt nepieciešams 
laiks, lai padomātu par sasniegumiem. Tiem nav jābūt grandioziem 
notikumiem, piemēri un tēmas var skart pavisam nelielus dzīves 
notikumus.  

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 (10 min.)  

Šis posms domāts, lai pārskatītu dažādas situācijas, kas ir 

notikušas personas dzīvē, un kurās sieviete ir labi jutusies, 

guvusi gandarījumu vai saņēmusi uzslavu, apbalvojumu. 

Padomājiet par saviem sasniegumiem dažādos laika 

posmos. Izvēlieties 3 – 5 kārtis, kuras reprezentē jūsu 

sasniegumus. Uz papīra novelciet līniju un atzīmējiet 

gadus, kad notikuši šie sasniegumi. Uzlieciet izvēlētās 

kārtis uz attiecīgajiem gadiem. 

2 posms (15 min.) 

Katrs dalībnieks atbilstoši katrai no kārtīm rakstiski atbild 

uz šādiem jautājumiem: 

- Kā jūs nokļuvāt šajā situācijā?  
- Ko jūs darījāt, kā rīkojāties attiecīgajā situācijā?  
- Kā jūs zinājāt, ka viss notiek labi?  
- Kā jūs jutāties, kad tas beidzās?  

- Kas to padara par sasniegumu jūsu acīs?  

3 posms (30 min.)  

Atrodiet saistību starp šiem notikumiem, kas ir vienojošie 
elementi. Strādājot grupā, atbildiet uz šādiem 
jautājumiem: 
- Kādas sakarības jūs ievērojāt?  
- Kuros laika periodos ir visvairāk piemēru?  

- Ko tas nozīmē jums tagad?  

4 posms (20 min) 

Lietojiet iegūto informāciju, lai veidotu nākotnes plānus. 
Pēc nejaušības principa izvēlieties divas kārtis un atbildiet 
uz jautājumiem, strādājot grupā: 

- Ko jūs iesāksiet ar šo informāciju?  

- Kā jūs varētu to izmantot savā labā? 

 

REFLEKSIJAS 

(15 min.) 
Vadītājs aicina dalībniekus atskatīties uz sesijas gaitu un 
analizēt to:  
- Kā jūs jutāties sesijas laikā?  
- Kas bija grūtākā/vieglākā sesijas daļa?  
- Ko jūs iemācījāties no šīs sesijas? 

IEDVESMAI/ATSAUCE

S 

Anna Anne Archer “FINDING WHAT MAKES YOU TICK AT WORK”  
Isbister, N. and Robinson, M. (1999) Who do you Think you Are? , London: 
HarperCollins. 

IDEJAS 

PIELIETOJUMAM 

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

PIELIKUMI 
Pielikums “Metaforiskās kārtis” (https://nordplus-wimtac.com/resources-
2/)  

 

https://nordplus-wimtac.com/resources-2/
https://nordplus-wimtac.com/resources-2/
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 MĀKSLAS KOUČINGA SESIJA 

 
 
 

NOSAUKUMS KAS JŪS MOTIVĒ DARBAM? 

MĒRĶIS Pārskatīt veiksmes stāstus migrantu sieviešu dzīvē. 

GAIDĀMIE 

MĀCĪBU 

REZULTĀTI 
Izanalizēti un noskaidroti personas sasniegumi un stiprās puses.  

MĒRĶGRUPA Migrantu sievietes, kuras vēlas atrast darbu. 

ILGUMS 90 līdz 120 minūtes 

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

RESURSI 

Metaforiskās kārtis “Mans veiksmes stāsts”, katram dalībniekam A3 papīra 
lapas, marķieri.  
*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. 
Piezīme: Lūdzam ņemt vērā, ka dažiem dalībniekiem var būt nepieciešams 
laiks, lai padomātu par sasniegumiem. Tiem nav jābūt grandioziem 
notikumiem, piemēri un tēmas var skart pavisam nelielus dzīves 
notikumus.  

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 (10 min.)  

Šis posms domāts, lai pārskatītu dažādas situācijas, kas ir 

notikušas personas dzīvē, un kurās sieviete ir labi jutusies, 

guvusi gandarījumu vai saņēmusi uzslavu, apbalvojumu. 

Padomājiet par saviem sasniegumiem dažādos laika 

posmos. Izvēlieties 3 – 5 kārtis, kuras reprezentē jūsu 

sasniegumus. Uz papīra novelciet līniju un atzīmējiet 

gadus, kad notikuši šie sasniegumi. Uzlieciet izvēlētās 

kārtis uz attiecīgajiem gadiem. 

2 posms (15 min.) 

Katrs dalībnieks atbilstoši katrai no kārtīm rakstiski atbild 

uz šādiem jautājumiem: 

- Kā jūs nokļuvāt šajā situācijā?  
- Ko jūs darījāt, kā rīkojāties attiecīgajā situācijā?  
- Kā jūs zinājāt, ka viss notiek labi?  
- Kā jūs jutāties, kad tas beidzās?  

- Kas to padara par sasniegumu jūsu acīs?  

3 posms (30 min.)  

Atrodiet saistību starp šiem notikumiem, kas ir vienojošie 
elementi. Strādājot grupā, atbildiet uz šādiem 
jautājumiem: 
- Kādas sakarības jūs ievērojāt?  
- Kuros laika periodos ir visvairāk piemēru?  

- Ko tas nozīmē jums tagad?  

4 posms (20 min) 

Lietojiet iegūto informāciju, lai veidotu nākotnes plānus. 
Pēc nejaušības principa izvēlieties divas kārtis un atbildiet 
uz jautājumiem, strādājot grupā: 

- Ko jūs iesāksiet ar šo informāciju?  

- Kā jūs varētu to izmantot savā labā? 

 

REFLEKSIJAS 

(15 min.) 
Vadītājs aicina dalībniekus atskatīties uz sesijas gaitu un 
analizēt to:  
- Kā jūs jutāties sesijas laikā?  
- Kas bija grūtākā/vieglākā sesijas daļa?  
- Ko jūs iemācījāties no šīs sesijas? 

IEDVESMAI/ATSAUCE

S 

Anna Anne Archer “FINDING WHAT MAKES YOU TICK AT WORK”  
Isbister, N. and Robinson, M. (1999) Who do you Think you Are? , London: 
HarperCollins. 

IDEJAS 

PIELIETOJUMAM 

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

PIELIKUMI 
Pielikums “Metaforiskās kārtis” (https://nordplus-wimtac.com/resources-
2/)  

 

https://nordplus-wimtac.com/resources-2/
https://nordplus-wimtac.com/resources-2/
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 MĀKSLAS KOUČINGA SESIJA 

 
 

NOSAUKUMS SMART MĀKSLA 

MĒRĶIS 
Izvirzīt uz karjeru attiecināmu, skaidri definētu, novērtējamu, sasniedzamu 
un noteiktā laikā īstenojamu mērķi.  

GAIDĀMIE 

MĀCĪBU 

REZULTĀTI 
Izvērtēti soļi mērķa sasniegšanai.  

MĒRĶGRUPA Migrantu sievietes, kuras vēlas atrast darbu. 

ILGUMS 90 līdz 120 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, zīmuļi. 

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 (5 min.) 

(S – specific/identificējams) Izvēlieties kārti, kas 

varētu būt atbildīga par jūsu karjeras mērķa 

identificēšanu, skaidru formulējumu. Mērķim jābūt 

skaidri definētam.  

Vadītājs uzdod jautājumus grupai: 
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- Ko es vēlos sasniegt? 

- Kur es vēlos to sasniegt? 

- Kā tieši es to sasniegšu? 

- Kādus ierobežojumus, izaicinājumus es saskatu? 

Uzrakstiet atbildes uz papīra lapas.  

2 posms (5 min.) 

(M – measurable/novērtējams) Izvēlieties jaunu kārti, 

kas būtu atbildīga par jūsu karjeras mērķa pastāvīgu 

uzraudzību un novērtēšanu.  

Vadītājs uzdod jautājumus grupai: 

- Ko un cik daudz jums vajag, lai sasniegtu savu 

mērķi?  

- Nosakiet savu mērķi skaitļu/svara/naudas 

izteiksmē? 

- Kā jūs zināsiet, ka esat sasniedzis mērķi? 

Uzrakstiet atbildes uz papīra lapas.  

3 posms (5 min.)  

(A – attainable/sasniedzams) Izvēlieties jaunu kārti, 

kas būtu atbildīga par jūsu karjeras mērķa 

sasniedzamību.  

Vadītājs uzdod jautājumus grupai: 

- Vai šis mērķis patiesībā ir sasniedzams?  

- Cik reālistisks ir šis mērķis? Norādiet konkrētus 

ierobežojumus. 

Uzrakstiet atbildes uz papīra lapas.  

4 posms (5 min.) 

(R – relevant/nozīmīgs) Izvēlieties jaunu kārti, kas 

būtu atbildīga par jūsu karjeras mērķa nozīmīgumu. 

Vadītājs uzdod jautājumus grupai: 

- Vai tiešām ir vērts to sasniegt?  

- Vai šis ir īstais laiks, kad to uzsākt?  

- Vai gala rezultāts attaisnos pūles?  

Uzrakstiet atbildes uz papīra lapas.  

5 posms (5 min.)  

(T- timely/noteikts laikā) Izvēlieties jaunu kārti, kas 

būtu atbildīga par jūsu karjeras mērķa laika 

menedžmentu. 

Vadītājs uzdod jautājumus grupai: 

- Kādā laika posmā jūs īstenosiet savu mērķi?  

- Kad jūsu mērķim jābūt izpildītam?  

Uzrakstiet atbildes uz papīra lapas.  

6 posms (50 min.) 
Vadītājs dalībniekus sadala grupās, kur katrs prezentē 
savu mērķi saskaņā ar izpildīto S-M-A-R-T analīzi.  
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7 posms (ieteikumi mājas darbam) Vadītājs var ieteikt 
izvēlēties kārtis un izvietot tās saskaņā ar 
nepieciešamajiem resursiem, kas būtu nepieciešami, lai 
sasniegtu šo mērķi.  
Lai stiprinātu laika menedžmenta prasmes, vadītājs var 
ieteikt uzrakstīt darbības mērķa īstenošanai, kas būtu 
paveicamas tuvākās nedēļas laikā (pēc dalībnieku 
ieskatiem un brīvas izvēles). 

 

REFLEKSIJAS 

(15 min.) 
Vadītājs aicina dalībniekus atskatīties uz sesijas gaitu un 
analizēt to:  
- Kā jūs jutāties sesijas laikā?  
- Kas bija grūtākā/vieglākā sesijas daļa?  
- Ko jūs iemācījāties no šīs sesijas? 

IEDVESMAI/ATSAUCE

S 
https://www.jennidonato.com/life-coaching-basics-the-smart-model/  

IDEJAS 

PIELIETOJUMAM 

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

PIELIKUMI 
Pielikums “Metaforiskās kārtis” (https://nordplus-wimtac.com/resources-
2/)  

 

 

https://www.jennidonato.com/life-coaching-basics-the-smart-model/
https://nordplus-wimtac.com/resources-2/
https://nordplus-wimtac.com/resources-2/


 

 

 

 

MIGRANTU SIEVIEŠU INTEGRĀCIJA IZMANTOJOT MĀKSLAS KOUČINGU (WIMTAC) 

 

 Page 1 of 5  

 

 

 

 
 MĀKSLAS KOUČINGA SESIJA 

 
 
 

NOSAUKUMS WOOP* MĀKSLĀ 

MĒRĶIS Atklāt un īstenot vēlmes, noteikt prioritātes un mainīt ieradumus. 

GAIDĀMIE 

MĀCĪBU 

REZULTĀTI 

Izanalizēti un pārvarēti tie personiskie ierobežojošie uzskati, kas attiecas uz 
karjeru.  

MĒRĶGRUPA Migrantu sievietes, kuras vēlas atrast darbu. 

ILGUMS 60 – 90 minūtes 

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

RESURSI 
Žurnāli, laikraksti dažādās valodās atkarībā no valodas, kādu pārvalda 
dalībnieki, A4 papīra lapas katram dalībniekam, līme, šķēres, marķieri vai 
pildspalvas. Vadītājam nepieciešamas pāris A2 – A1 papīra lapas. 

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 (15 min.) 

Iedomājaties vēlēšanos, ko jūs gribētu sasniegt savā 

karjerā. Vizualizējiet to - sameklējiet žurnālā attēlu, kas 

atspoguļo jūsu vēlēšanos un uzlīmējiet to uz papīra. 
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Sadaļā ar nosaukumu “Vēlēšanās” 3 – 6 vārdos 

uzrakstiet savu vēlēšanos. 

2 posms (10 min.) 

Iedomājaties, kāds būtu labākais iznākums, ja 

piepildītos  jūsu vēlēšanās. Žurnālā atrodiet 3 līdz 6 

vārdus, kas attiecas uz šo iznākumu, izgrieziet tos un 

uzlīmējiet uz sadaļas ar nosaukumu “Iznākums”.  

3 posms (15 min.) 
Padomājiet par šķēršļiem, kas jūs varētu traucēt 
piepildīt šo vēlēšanos. Kas ir tie šķēršļi, ko jūs varat kaut 
daļēji kontrolēt? Atbildiet uz šādiem jautājumiem:   

- Kā jūs pats ar to varētu tikt galā?  

- Kuras ir tās neparedzētās situācijās, no kurām 

jums vajadzētu izvairīties? Ko jūs varētu darīt, 

lai tās nerastos? 

Žurnālos vai laikrakstos sameklējiet piemērotas 
fotogrāfijas un attēlus, kas reprezentē jūsu šķēršļus, 
izgrieziet tos un uzlīmējiet uz sadaļas ar nosaukumu 
“Šķēršļi”.  

4 posms (15 min.) 
Izstrādājiet plānu, lai pārvarētu šos šķēršļus. Uzrakstiet 
kur un kad, pēc jūsu domām, šie apstākļi varētu rasties. 
Tad uzrakstiet `ja – tad` plānu: “Ja ________________ 
(šķēršļi), tad es ____________ (rīcība)”. Atkārtojiet to 
vienreiz sev skaļā balsī. 

 

REFLEKSIJAS 

(30 min.)  

Katrs dalībnieks prezentē savu paveikto analīzi un 

atbild uz jautājumiem: 

- Kāda ir jūsu vēlēšanās, tāda, kas ir  izaicinoša, bet 

izpildāma? 

- Kāds būtu labākais iznākums, lai jūsu vēlēšanās 

būtu piepildījusies? 

- Kāds ir jūsu galvenais iekšējais šķērslis, kas attur 

jūs, lai piepildītu jūsu vēlēšanos?  

- Ko jūs varat darīt, lai pārvarētu šo šķērsli?  

- Vadītājs uzdod papildus jautājumus grupai:  

- Kā jūs jutāties sesijas laikā?  
- Kura bija grūtākā/vieglākā sesijas daļa?  
- Ko jūs iemācījāties no šīs sesijas?  

IEDVESMAI/ATSAUCE

S 

http://michaelbalchan.com/woop/  
https://cmcbp.co.uk/wp-content/uploads/2020/08/4-WOOP-
explained.pdf  
*WOOP nozīme: wish/vēlēšanas, outcome/iznākums, obstacle/škēršļi, 
plan/plāns. 

IDEJAS 

PIELIETOJUMAM 

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

http://michaelbalchan.com/woop/
https://cmcbp.co.uk/wp-content/uploads/2020/08/4-WOOP-explained.pdf
https://cmcbp.co.uk/wp-content/uploads/2020/08/4-WOOP-explained.pdf
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PIELIKUMI Pielikums nr. 2 WOOP mākslā darba lapa 
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Pielikums nr. 2 
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