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Modulis Nr. 1 “Iesaisties savā kopienā” 

(1,5-2 stundas) 

MĒRĶIS: Personīgo stipro pušu un mērķu apzināšanās savā kopienā 
 

MĀCĪBU REZULTĀTI UN KRITĒRIJI 

Tālāk ir uzskaitīti kritēriji, lai novērtētu īstenotās nodarbības mācību rezultātus. 

Zināšanas (Z)1 

• Ikigai pieeja ļauj izpētīt savas stiprās puses, vērtības un mērķus; 

• Mana kopiena – kā tā izskatās, kādi pakalpojumi ir pieejami, kādi uzņēmumi un organizācijas 

darbojas kopienā un kāda ir pārvaldes struktūra. 

Prasmes (P)2 

• Apzināt savas stiprās puses, intereses un aizraušanās, kā arī kopienas izaicinājumus; 

• Noteikt savu lomu vietējās kopienas uzturēšanā, pamatojoties uz viņu interesēm, atsaucoties 

uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem; 

• Aktīvās klausīšanās un ziņošanas prasmes, vadot intervijas un veicot to apkopojumu. 

Kompetences (K)3   

• Izrādīt empātiju un izpratni pret citiem; 

• Pašrealizācija un pilveidošanās, izmantojot Ikigai sev un citiem; 

• Pielietot personīgās stiprās puses kopienas vajadzībām. 

APMĀCĪBU METODES 

Uz problēmu risināšanu balstīta mācīšanās, dizaina 

domāšana un Ikigai personīgai attīstībai (sk. attēlu). 

Skolēni sagatavojas, individuāli atbildot uz 4 

galvenajiem jautājumiem 4 laukumos, pētot līdzības 

starp tiem. 

Skolēni intervēs viens otru un aizpildīs Ikigai veidlapu, 

lai kopā ar intervējamo definētu, kā viņi var izmantot 

savas personīgās stiprās puses, lai uzlabotu savu 

vietējo kopienu vai pasauli. 

Pēc tam viņi iepazīsies ar dizaina domāšanas pieeju un 

to, kā viņi var to izmantot, lai izvēlētos kopienas 

izaicinājumu vai problēmu, ko viņi vēlas definēt un sīkāk izpētīt 2. modulī. 

 
1 Zināšanas attiecas uz spēju lasīt, saprast un interpretēt informāciju un vadlīnijas. 
2 Prasmes attiecas uz spēju pielietot zināšanas, lai izpildītu uzdevumus, izvelēties atbilstošas darbības un novērtētu to 

efektivitāti. 
3 Dalībnieki/skolēni iegūs kompetences, lai iegūtās vispārējās zināšanas un prasmes pielietotu praksē. 
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PĀRSKATS 

Šis modulis ir izstrādāts kā turpinājums ENGAGE 1.modulim “Ilgtspējīgas attīstības mērķi un 

globalizācija”, izmantojot “Ikigai”, lai izpētītu personīgās stiprās puses, vērtības un mērķus savā 

kopienā/pasaulē un dizaina domāšanu, lai noteiktu kopienas izaicinājumus, ko izpētīt tālāk. 

Koordinators/skolotājs iepazīstina skolēnus ar Ikigai modeli un iedod viņiem darba lapas, lai pierakstītu 

atbildes uz 4 jautājumiem, izmantojot 4 lodziņu darba lapu, un pēc tam pārrunātu atbildes pa pāriem 

(2 un 2 kopā), pierakstot viens otra rezultātus. 

Galvenie jēdzieni 

Darba pamatā ir šādi galvenie jēdzieni, ar kuriem strādās skolēni: 

• Kas jums padodas? Palīdziet noteikt personīgās stiprās puses un prasmes, mudiniet viņus 

domāt ārpus rāmjiem un noteikt pēc iespējas vairāk stipro pušu, tostarp tādas vispārējas 

prasmes kā laipnība, pacietība utt. 

• Ko jūs mīlat? Palīdziet noteikt pēc iespējas vairāk darbību un aktivitāšu, kas viņiem patīk, 

filmas, dziedāšana, skriešana, futbols utt.    

• Kas ir nepieciešams jūsu kopienai/pasaulei? Kas, jūsuprāt, ir vajadzīgs jūsu kopienai (darba 

vietas, izmaiņas, vides uzlabojumi utt.) viss, kas jums ienāk prātā.  

• Par ko jums var maksāt? Pašreizējās darba iespējas jūsu kopienā un citur. 

 

Pēc tam skolēni prezentē un apspriež savus secinājumus grupās. Koordinators/skolotājs izmanto baltās 

tāfeles (vai tiešsaistes resursus), lai atzīmētu grupu stiprās puses (ko viņi mīl un kas viņiem padodas) 

un to, kas kopienai vai pasaulei ir nepieciešams, un pārrunā tēmas un izaicinājumus, kuriem pievērsties 

nākamajā posmā vai 2. modulī. 

 

Pielikumi: 

1. Ikigai darbas lapas un attēls, kas jāizmanto intervijām un apkopojumiem 

2. Prezentācija “ENGAGE - 1. modulis “Iesaisties savā kopienā”” 

 

Aktivitāte Metode un organizēšana Laiks 

Izaicinājumi:  

Skolēnu sevis 

pilnveidošana un 

realizācija. 

 

Lai saņemtu 

skaidrojumu, skatiet 

Ikigai darba lapas 

1) Koordinators izskaidro šīs sesijas daļu un to, kā tā ir saistīta ar ilgtspējīgas 

attīstības mērķu modulī gūtajām atziņām, dodot iespēju jautājumu 

uzdošanai un diskusijām. 

Ikigai moduļa prezentācija, izmantojot tāfeli un minot piemērus no sevis vai 

skolēna.  Skatīt prezentācijas “ENGAGE - 1. modulis “Iesaisties savā 

kopienā”” slaidus. 

2) Skolēnu iesaistīšana diskusijā par tēmām, lai sagatavotu viņus intervijām 

vienam ar otru un nodarbībās izdalīto darba lapu aizpildīšanai. 

Katrs skolēns izmantos darba lapu ar 4 lodziņiem un 4 jautājumiem un katrā 
lodziņā ieraksta visu, kas viņam ienāk prātā, saistībā ar katru no 4 
jautājumiem.  

 

15-20 

min. 

 

 

10-15 

min. 

https://nexgenteens.com/ikigai-teens-career/
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Aktivitāte Metode un organizēšana Laiks 

Jūsu Ikigai: skolēni 

aizpilda Ikigai darba 

lapu viens otram 

Interviju tehnikas 

apmācība, aktīva 

klausīšanās, empātijas 

un apkopojuma 

veidošanas prasmes. 

 

Rezultāti: individuāli 

rezultāti Ikigai darba 

lapā.  

 

1) Koordinators/skolotājs iepazīstina ar 2.daļas organizēšanu, aizpildot Ikigai 
darba lapu viens otram intervijās, ļaujot uzdot jautājumus un diskutēt, kā arī 
sniedz norādījumus klasē.  

Pievēršot skolēnu uzmanību 4 tēmu kopsakarībām, kas ir aizraušanās, 

misija, aicinājums un profesija, un visbeidzot Ikigai. Aktīvās klausīšanās un 

apkopojuma veidošanas skaidrošana, kas ir sagaidāms, katrai tēmai nosakot 

minimumu un maksimumu (katram 5). Skolēni var saņemt darba lapas 

aizpildīšanai papīra vai tiešsaistes versijās. 

Mudiniet skolēnus palīdzēt viens otram, ja nepieciešams, sniedzot 

konstruktīvu atgriezenisko saiti un idejas. 

2) Skolēni intervē viens otru pa pāriem. Katra intervija ilgs ne vairāk kā 15 

minūtes un pēc tam mainās. Pēc tam intervētājs nodod viņiem intervējamo 

rezultātus un otrādi. 

Ja skolēnu skaits nav vienāds, grupā iekļaut 3 skolēnus, katram skolēnam 

nodrošinot 12-15 minūtes intervijai. 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

20-30 

min. 

 

Grupas prasmju un 

stipro pušu 

apkopojums: stiprās 

puses, prasmes, 

aizraušanās un tas, ko 

mēs varam dot savai 

kopienai. 

 

Izmantojot tāfeles, 

apkopot un secināt: 

 

• Kas kopienai ir 

vajadzīgs? 

• Kā mēs varam dot 

savu ieguldījumu? 

 

 

 

  

Koordinators/skolotājs aicina pievērst skolēnu uzmanību un diskutēt par: 

• Kā gāja? 

• Vai tas bija viegli vai grūti? 

• Vai kaut kas tevi pārsteidza? 

• Vai noteici savu un sava partnera Ikigai? 

 

Pēc tam koordinators lūdz skolēnus ziņot un pārdomāt, kas viņu kopienai 

(ģimenei, apkārtnei, kopienai un pasaulei) ir nepieciešams, izmantojot tāfeli 

vai datoru, koordinators/skolotājs iziet cauri uzdevumam un veic piezīmes 

no skolēniem par (iespēja izvelēties skolēnu/skolēnus, lai veiktu piezīmes): 

• Kas ir vajadzīgs mūsu kopienai (vai pasaulei)? 

• Ko mēs varam dot savai kopienai vai pasaulei? 

• Vai mūsu ieguldījums ir saistīts ar kādiem ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem? (izmantojiet jautājumu, ja klase ir izpētījusi ilgtspējīgas 

attīstības mērķus iepriekšējā nodarbībā) 

 

MĀJASDARBS: Katrs skolēns pārdomā savu Ikigai modeli un domā par 

pakalpojumu, cilvēkiem (lietotājiem) un izaicinājumiem savā kopienā, kuru 

viņš vēlētos palīdzēt atrisināt. Katram skolēnam jāizdomā 2-3 izaicinājumi 

un jāņem līdzi uz nākamo nodarbību. 

15-25 

min 
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NOVĒRTĒJUMS UN ATSAUKSMES  

Tālāk ir sniegti daži vispārīgi kritēriji, lai novērtētu nodarbības procesu/rezultātus un skolēnu līdzdalību: 

1. Dalībnieku iesaistīšanās, visi ir iesaistīti. 

2. Komunikācija un sadarbība. 

3. Skaits: 

○ katrā sadaļā noteiktās tēmas; 

○ kopienas un pasaules vajadzības; 

4. Sesijas rezultāta kvalitāte 

○ “Ikigai darba lapas”, kas apkopotas no katra skolēna un no intervijām; 

○ Kopsavilkums par to, kas ir nepieciešams mūsu kopienai (kopienas izaicinājumi) un kas 

tiks sīkāk izpētīts 2. modulī; 

Iespējams iekļaut īsu skolēnu novērtējuma veidlapu. Skolotāji arī novērtēs katru skolēnu, pamatojoties 

uz tālāk norādītajiem mācību rezultātu aprakstiem. 

Skolēnam būtu jāapgūst šādi mācību rezultāti: 

 

APRAKSTS:  
zināšanas (Z), prasmes (P) un kompetences (K) 

Slikti  

(D) 

Vidēji  

(C) 

Labi  

(B) 

Izcili  

(A) 

(Z) par Ikigai pieejām, lai izpētītu savas stiprās puses, 

aizraušanos un mērķi 

    

(Z) par kopienu, kur viņi dzīvo un kā to var saistīt ar viņu dzīvi     

(Z) par ilgtspējas un ilgtspējīga dzīvesveida koncepciju un ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem labākai pasaulei. 

    

(P) identificējot savas stiprās puses, aizraušanās un 

iespējamos kopienas mērķus 

    

(P) definējot savu lomu, pamatojoties uz savām interesēm 

saistībā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

    

(P) aktīvās klausīšanās un ziņošanas prasmes, veicot intervijas 

un ziņojot par tām 

    

(K) izrādīt empātiju un izpratni pret citiem     

(K) pielietot pašrealizāciju un mērķtiecību     

(K) pielietot stiprās puses kopienas vajadzībām un 

izaicinājumiem 

    

 

SKOLOTĀJA/KOORDINATORA KOMENTĀRI:    


