
1. modulis –
Ikigai

ENGAGE — 1. modulis 
“IESAISTIES savā kopienā”



Ikigai – lai 
izpētītu savu 
aicinājumu
● Kas tev padodas? Šeit jums ir jādomā par 

savām personīgajām stiprajām pusēm un 
prasmēm. Padomājiet par sevi un nosakiet 
pēc iespējas vairāk stiprās puses, tostarp 
tādas vispārējas prasmes kā laipnība, 
pacietība utt.

● Ko tu mīli? Padomājiet par iespējami 
vairākām darbībām un aktivitātēm, kas jums 
patīk, piemēram, filmas, dziedāšana, 
skriešana, futbols utt.

● Kas ir nepieciešams jūsu kopienai/pasaulei? 
Šeit jums vajadzētu padomāt par to, kas ir 
nepieciešams jūsu kopienai (darba vietas, 
izmaiņas, telpas utt.). Uzskaitiet visu, kas 
ienāk prātā.

● Par ko es varu saņemt darba samaksu? 
Izpētiet pašreizējās darba iespējas savā 
kopienā un citur vai padomājiet par jauniem 
darbiem, par kuriem jums varētu maksāt.



Ko es mīlu? Par ko es varu saņemt samaksu?

Kas man padodas? Kas pasaulei vajadzīgs?



Ikigai vingrinājums - soļi

• Izmantojiet 4 laukumus/jautājumus un sagatavojiet atbildes individuāli.

• Apvienojieties pārī ar kādu citu skolēnu un apspriediet un analizējiet viens otra atbildes.

• Pārbaudiet, vai jūsu atbildēm laukumos ir līdzības (kopīga tēma), piemēram, kaut kas, kas 
parādās visos 4 laukumos, vai kaut kas tāds, ko var apvienot vienā tēmā.

• Izpētiet, kas jums jādara, lai apvienotu 4 laukumus/jautājumus Ikigai modelī. Vai man ir 
jāiegūst īpašas prasmes vai zināšanas, piemēram, jāiemācās kļūt par mājas lapu veidotāju 
vai cilvēktiesību juristu utt.?
• Kas atbilst manām interesēm? 

• Kas man padodas? 

• Kas pasaulei vajadzīgs? 

• Par ko es varu saņemt samaksu?

• Izmantojiet tukšu Ikigai veidlapu, lai aizpildītu rezultātu.



Četras tēmas un 
iezīmes, kas 
pārklājas

Aizraušanās, 
kas attiecas uz 

to, kas jums 
patīk un kas 

jums padodas

Misija attiecas 
uz to, kas jums 

patīk un kas 
pasaulei 
vajadzīgs

Profesija, kas 
attiecas uz to, 

kas jums 
padodas un par 
ko varat saņemt 

samaksu

Aicinājums 
attiecas uz to, 

par ko jūs varat 
saņemt 

samaksu un kas 
pasaulei ir 
vajadzīgs



Lauki, kas pārklājas

3 no 4 nav slikti jeb kas pietrūkst?

∙ Kas man patīk un kas man padodas un par ko es varu saņemt 
samaksu? – Gandarījums, bet nederīguma sajūta, jo šķiet, ka 
pasaulei tas nav vajadzīgs.

∙ Kas man padodas un par ko varu saņemt samaksu un kas 
pasaulei vajadzīgs? – Komfortabli, bet tukšuma sajūta, jo tev 
nepatīk to darīt.

∙ Kas man patīk un kas pasaulei vajadzīgs un kas man padodas? –
Prieks un piepildījums, bet ne bagātība, jo par to nevar saņemt 
samaksu.

∙ Par ko es varu saņemt samaksu un kas pasaulei vajadzīgs un ko 
man patīk darīt? – Aizrautība, apmierinātība, taču nenoteiktības 
sajūta, jo jūs, iespējams, neesat īstais cilvēks, lai to darītu.



Intervē klasesbiedru

Intervijā aizpildiet tukšumus (aplī) Ikigai veidlapā viens otram, 
pamatojoties uz secinājumiem par 4 laukumu vingrinājumu, ko veicāt 
sev, un to, ko jau zināt par Ikigai.

Atcerieties sekojošo:

• Aktīva klausīšanās, patiesi klausieties un mācieties.

• Pārdomājiet vai pārfrāzējiet, lai palielinātu izpratni un 
attīstītu sarunu.

• Parādiet empātiju (iejūtību, ieinteresētību).

• Uzdodiet atklātus jautājumus (nevis JĀ vai NĒ jautājumus).

• Koučings, nevis konsultācijas.

• Ļaujiet cilvēkiem pašiem atrast savas patiesības.

• Tam nav jākļūst par tavu dzīves mērķi ☺





Es un mana kopiena

Visa klase pārdomā šādus jautājumus:

• Kas pasaulei vajadzīgs – mans mērķis sabiedrībā, 
ko es/mēs varam dot?

• Vai mums/jums ir kaut kas kopīgs?

• Vai jūsu Ikigai (ja definēts) ir saistīts ar konkrētu 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi un kopienas 
vajadzībām?

• Kādai sociālajai iniciatīvai vai inovācijai mēs 
varam pielietot savas personīgās stiprās puses 
un mērķtiecību?


