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Ievads                                                                       
 
 
Šis metodiskais materiāls ir izstrādāts Nordplus Pieaugušo sadarbības 
projekta „Mācību programmas supervīzijā un mācību metodes NPAD-
2013/10014” (Nordplus Adult Collaboration Project “Supervizion training 
programme curriculum and toolkit NPAD-2013/10014“) ietvaros. 
 
Sadarbības partneri 

Trīs organizācijas, kuras piedalījās projektā, bija sekojošas: Starptautiskais 
supervīzijas un koučinga institūts (Igaunija), Lillehammeres Universitātes 
koledža (Norvēģija) un Latvijas Supervizoru apvienība (Latvija). 
 
Kas ir supervīzija? 

Supervīzija ir refleksija par jautājumiem, kas ir saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Galvenais 
supervīzijas rezultāts ir profesionālās efektivitātes paaugstināšana. Supervīzija var ietvert dažādu jautājumu 
risināšanu, piemēram, izprast savas profesionālās robežas, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa 
faktoru samazināšanai un profesionālās izdegšanas novēršanai, utt. 

Valstīs ar labi attīstītu sociālās labklājības un veselības aprūpes sistēmu supervīzija ir neatņemama speciālistu 
darba daļa, kas palīdz nodrošināt  klientiem kvalitatīvus pakalpojumus. 
 
Projekta mērķi 

Galvenais projekta mērķis nozares līmenī bija: 
- izveidot jaunas supervīzijas mācību programmas pieaugušajiem Igaunijā un Latvijā un pārskatīt 

programmu Norvēģijā; 
- attīstīt supervizoru kā speciālistu, kas strādā ar cilvēkiem, galvenās kompetences un prasmes. Tas 

uzlabotu supervīzijas pieejamību un pakalpojumu kvalitāti sociālās labklājības un veselības aprūpes 
jomā, kam būs  tieša pozitīva ietekme uz darbinieku darba rezultātiem un dzīves kvalitāti. 

 
Galvenais projekta mērķis institucionālā līmenī bija: 
- dalīties ar metodēm, idejām un tehnikām turpmākai mācību programmu supervīzijā attīstībai;  
- izveidot starptautisku treneru tīklu, lai uzlabotu mācīšanas kvalitāti. 

 
Galvenais projekta mērķis dalībnieku līmenī bija: 
- attīstīt personīgās kompetences jauno supervizoru izglītošanā (trenera/pasniedzēja kompetences) 
- iegūt strukturētas, modernas metodes trenera un supervizora darbam. 

 
Projekta mērķis bija izstrādāt 3 produktus: 
1) jaunu metodisko materiālu (mācību materiāli, metodes, metodes) supervizoru sagatavošanai, 
2) jaunas mācību programmas supervīzijā pieaugušajiem Igaunijā un Latvijā, 
3) multikulturāli sensitīvas mācības programmas supervīzijā izveide pieaugušajiem Norvēģijā. 
 
Metodiskais materiāls supervizoru mācībām  

Šajā metodiskajā materiālā ir apkopota partnerinstitūciju pieredze kā arī metodes no citām Baltijas un 
Ziemeļvalstu kultūrām. Tādējādi jaunais metodiskais materiāls palīdzēs uzlabot supervizoru mācību 
programmu kvalitāti un bagātinās pieaugušo mācīšanās pieredzi un zināšanas. Supervīzijas programmas kopā 
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ar metodisko materiālu veido pamatu ilgtspējīgai izglītībai supervīzijā un atbalsta sistēmai sociālās labklājības 
un veselības aprūpes organizācijās strādājošajiem visās partnervalstīs. 

Metodiskajā materiālā ir ietvertas 29 dažādu autoru aprakstītas metodes, kas atklāj supervīziajas stilu 
dažādību. Katrs autors izvēlējās aprakstīt metodes, kuru izmantošanā jūtas pārliecināts un pieredzējis. 

 
Autori: 
Anne-Marie Aubert  

Ester Väljaots  

Evija Apine  
Inese Stankus-Viša  
Kaidi Peets 
Kaupo Saue  
Kristīne Mārtinsone  
Mårten Kae Paulsen  

Piret Bristol  

Signe Vesso  
Sigrid Melts 
Tiina Merkuljeva  
Triin Vana 
 
Dizaineri: 
Lelet-Katrin Pere 
Kertu Peet 
 
Šis metodiskais materiāls galvenokārt ir veidots mācību programmu supervīzijā un koučingā pasniedzējiem. 
Vienlaikus supervizori un kouči var izmantot šīs metodes savā darbā ar klientiem.  

Metodiskā materiāla izstrādes procesā autori izveidoja supervizoru kompetenču sarakstu. Kompetenču 
matrica palīdzēs pasniedzējam atrast metodiskajā materiālā piemērotas metodes, lai koncentrētos uz 
noteiktu kompetenču attīstību. Lai izveidotu metodisko materiālu, projekta komanda tikās trīs divu dienu 
garās sanāksmēs Tallinā un Rīgā. Starp semināriem lielākā daļa darbu tika veikta individuāli, ko pēc tam tālāk 
attīstīja metodiskā materiāla izstrādes grupa. 

Metodes tika pārbaudītas semināros un darbā ar supervīzijas studentiem. Projekta rezultāti tika izplatīti 
semināros Tallinā, Rīgā un Lillehammerē. 

Apjomīgais darbs, kuru projekta komanda ir veikusi, ir devis lielu gandarījumu un daudzas iespējas mācīties. 
Metodiskā materiāla izstrādes komanda izsaka pateicību visiem projekta komandas dalībniekiem. 

Kaupo Saue, Triin Vana, Piret Bristol un Kaidi Peets 

 

No angļu valodas tulkoja: Evija Apine 
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Galvenās kompetences supervīzijā  
 

Kompetences ietver zināšanas, prasmes, attieksmes un vērtības, kas ir nepieciešamas ilgtspējīgiem darba 
rezultātiem. Kompetences var apgūt un izmērīt. 

 
PERSONĪBA 
1. Ētiskā kompetence: ētikas normas, vērtības, integritāte, utt. 
2. Vērīgums un klātbūtne (angļu val. – Mindfulness: presence). 
3. Sevis apzināšanās, pašrefleksija. 
4. Rūpes par sevi, stresa vadība. 
5. Ķermeņa apzināšanās. 
 
KOMUNIKĀCIJA 
6. Klausīšanās. 
7. Efektīva jautājumu uzdošana. 
8. Efektīva atgriezeniskā saite. 
9. Emociju/jūtu atspoguļošana. 
 
PROCESS 
10.  Supervīzijas pamata izveidošana: vienošanās. 
11.  Uzticamu, drošu un efektīvu darba attiecību izveidošana. 
12.  Mērķu izvirzīšana. 
13.  Realitātes pārbaudīšana, reflektēšana. 
14.  Resursu kartēšana: zināšanas, kompetence, pieredze.  
15.  Darbs ar panākumiem un pozitīvo pieredzi. 
16.  Jaunu iespēju un risinājumu meklēšana.  
17.  Dažādība supervīzijā: atšķirību atzīšana un spēja saprast citus. 
18.  Praktiskas rīcības plānošana. 
19.  Atgriezeniskās saites veicināšana.  
20.  Grupas biedru iesaistīšana gadījuma apspriedē.  
21.  Attīstības sekmēšana un atbildība.  
22.  Grupas dinamikas izpratne. 
23.  Grupas darba procesa posmu pārzināšana. 
24.  Organizācijas kultūras un komunikācijas procesu organizācijā vai komandā izpratne. 
25.  Sistēmiskā domāšana un intervence. 
26.  Pārmaiņu vadība komandās un organizācijās. 
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Kompetenču matrica 

  



 

6 

 

1. Vienošanās process  
 Inese Stankus-Viša 
 

Pamats / teorija 
 

Teorijas par grupas dinamiku, komunikācijas teorijas. 
Kad uzsāk darbu ar grupu un jaunu supervīzijas procesu, ir svarīgi noskaidrot vajadzības. 

Mērķis 
 

 Attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai slēgtu vienošanos ar grupu; 

 Apzināties savas prasmes grupas vadīšanā; 

 Nodrošināt vienošanās procesa grupā pieredzi. 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Komunikācija: klausīšanās un efektīva jautāšana  

 Process: grupas supervīzijas procesa vadība; supervīzijas pamata veidošana; 
vienošanās; mērķa izvirzīšana 

Materiāli Tāfeļpapīrs, marķieri, krāsainais papīrs 

Laiks 90 min: 15 min individuālais darbs par izaicinājumiem un mērķiem, 45 min darbs grupās 
(5 dalībnieki grupā) un vienošanās 

Instrukcijas 
 

Svarīgi: ļaujiet grupai pieredzēt un attīstīt vienošanās procesa prasmes 
 
Uzdevums sastāv no četrām daļām: instrukcijas, individuālā darba un darba grupās, 
uzticot supervizora, grupas dalībnieku un novērotāja lomas grupas locekļiem, refleksija 
lielajā grupā.  

Darbības apraksts 
 

1. Pasniedzējs iepazīstina ar metodes kontekstu, runā par grupas dinamiku un vienu no 
pirmajiem soļiem – vienošanos par sadarbību. 

2. Dalībnieki uzraksta savas darba problēmas uz krāsainā papīra vienas puses, atbildot uz 
jautājumu: „Ar kādiem izaicinājumiem jūs šobrīd darbā sastopaties?” 

3. Dalībnieki izveido grupas pa pieciem vienā grupā (vai cits skaits atkarībā no grupas 
lieluma). 

4. Dalībnieki vienojas, kurš uzņemsies supervizora un novērotāja lomas. 
5. Pasniedzējs dod norādījumus, supervizoriem un novērotājiem.  
6. Grupas vienošanās process mazajās grupās. Grupas apspriež, pārrunā un slēdz 

vienošanos. 
7. Refleksija mazajās grupās par procesu. 
8. Refleksija visiem kopā lielajā grupā. 

Instrukcijas  
supervizoram 

1. Ļauj katram runāt un nosaukt savus izaicinājumus un problēmas darbā. 
2. Pajautā, kā supervīzijas process varētu palīdzēt atrisināt viņu darba problēmas. 
3. Uzraksta visas minētās problēmas uz lielajām lapām. Piemēram:  

Darba un personīgās dzīves līdzsvars – kaut ko darīt, lai saprastu, kā 
to  panākt. 

4. Noskaidro, vai kaut kas vēl trūkst, pat ja tas nav uzrakstīts uz individuālajām lapām. 
5. Noslēgumā jums ir jābūt panāktai vienošanās par supervīziju saturu sešām grupas 

tikšanās reizēm.  

Instrukcijas 
novērotājam 

Novērotājam ir jānovēro sekojošais: 

 Kādas grupas procesa vadības prasmes supervizors izmanto vienošanās procesā; 

 Kuras supervizora darbības palīdz/atbalsta supervizējamos, lai tie spētu  vienoties; 

 Kuras supervizora darbības nepalīdz/neatbalsta supervizējamos vienošanās 
panākšanā. 

Refleksija par 
uzdevumu 

 Par supervizora lomu: 
- Ko bija grūti izdarīt? 
- Ko bija viegli izdarīt? 
- Kuras grupas procesa vadības iemaņas izdodas sekmīgi pielietot vienošanās procesā? 
- Kuras grupas procesa vadības prasmes tev vajag pilnveidot, lai labāk risinātos 
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vienošanās process? 

 Par supervizējamā lomu: 
- Kuras supervizora darbības palīdzēja/atbalstīja tevi vienošanās izstrādē? 
- Kuras supervizora darbības nepalīdzēja/neatbalstīja tevi vienošanās izstrādē? 

 Par novērotāja lomu: 
- Kuras grupas procesa vadīšanas prasmes supervizors izmantoja vienošanās procesā? 
- Kuras supervizora darbības palīdzēja/atbalstīja tevi vienošanās izstrādē? 
- Kuras supervizora darbības nepalīdzēja/neatbalstīja tevi vienošanās izstrādē? 

 Visiem:  
- Uzdevuma stiprās un vājās puses. 
- Visas citas refleksijas ir laipni gaidītas. 

Ieteikumi Aicināt ikvienu (arī tos, kuri uzņēmās supervizora un novērotāja lomu) dalīties ar saviem 
izaicinājumiem darbā.  
Šī uzdevuma ietvaros izveidotās vienošanās var izmantot turpmāk mācību procesā citos 
uzdevumos. 
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2. Atklātā un slēptā vienošanās 
Piret Bristol  
 

Pamats / teorija 
 

Vienošanās ir noruna starp divām pusēm, kam ir tiesisks raksturs, kas ietver abpusēju 
labumu, un kam pilnībā piekrīt abas puses. Tas ir atklātais process. Līdztekus tam ir 
dažādas slēptās vienošanās, un tās, ja tās laiku pa laikam netiek apzinātas, ietekmē 
psihoterapijas, konsultēšanas, vadības un supervīzijas procesu. 
Lasiet vairāk ieteikumos pasniedzējam metodes apraksta beigās. 
Avots: Julie Hewson “Training Supervisors to Contract in Supervision” 

Mērķis 
 

Šī vingrinājuma mērķis ir parādīt, ka vienošanās nav mehānisks un mākslīgs process, bet 
ir pastāvīgs dialogs. Tā ir mijiedarbību virkne, kas noved pie vienošanās starp abām 
pusēm par to, kam ir jābūt sadarbības uzmanības centrā. 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Supervīzijas pamata izveidošana: vienošanās 

 Ētiskā kompetence: ētikas normas, vērtības, integritāte, utt. 

 Vērīgums un klātbūtne 

 Komunikācija: klausīšanās 

 Komunikācija: efektīva jautājumu uzdošana  

Materiāli Papīrs un zīmuļi piezīmēm, tāfeļpapīrs  

Laiks 60-90 minūtes  

Grupas lielums 5-20 cilvēki 

Sagatavošanās Uzzīmējiet shēmu uz tāfeles vai iepriekš izdrukājiet to priekš katra 

Instrukcijas un 
darbības apraksts  

1. Sadaliet grupu mazākās grupās no 4-5 personām katrā.  
2. Aiciniet katru grupu pārrunāt, ar kādu gadījumu katrs dalībnieks vēlētos strādāt.  
3. Katra grupa izraugās vienu gadījumu. 
4. Viena persona uzņemas supervizora lomu, bet pārējie būs refleksijas grupas 

dalībnieki. 
5.  Supervizors aptuveni 15 min intervē gadījuma īpašnieku. 
6. Refleksijas grupa skaita, cik reizes supervizors vienojas ar supervizējamo, un 

koncentrējas uz visiem vienošanās brīžiem.  
7. Intervijas procesa pārtraukums. Refleksijas grupa apspriež to, ko viņi ir pamanījuši un 

kas pēc viņu domām ir īstais jautājums vai problēma.  Supervizors un supervizējamais 
tikai klausās, neiesaistoties grupas diskusijā. 

8. Supervizors turpina strādāt ar supervizējamo apmēram 15 minūtes. 
9. Neliela grupas refleksija par vienošanos.  

Jautājumi refleksijai  Kas tika darīts atklātās vienošanās ietvaros?  

 Ko pamanījāt attiecībā uz slēpto vienošanos? 

 
IETEIKUMI PASNIEDZĒJAM: 
 
Ieteikumi studentiem: 

 „domājiet” gan ar savām sajūtām, gan arī ar savu intelektu;  

 apzinieties slēptos mērķus un uzaicinājumu spēlēt spēles;  

 pamaniet, ko jūs uztverat, pateicoties intuīcijai;  

 pievērsiet uzmanību sociālajam, politiskajam, organizatoriskajam un profesionālajam kontekstam, kurā jūs 
strādājat (un tam, no kādas vides nāk jūsu klienti);  

 pamaniet nelielas pārmaiņas gaidās, par kurām neesat vienojušies;  
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 sekojiet starp jums un klientu valdošajām attiecībām, lai slepeni „nevienotos” par transferences (pārneses) 
vajadzību apmierināšanu;  

 esiet skaidrībā par savu filozofiju, vērtībām un pārliecībām un pārbaudiet, vai tās saskan ar to, ko pieprasa 
supervizējamie (vienošanās ir divpusējs process, un supervizoriem arī ir izvēles tiesības). 

 
 

 

 

ORGANIZĀCIJA 

SUPERVIZORS SUPERVIZĒJAMAIS 

Kādas ir supervizora 
attiecības ar organizāciju? 

Kādas ir viņa instinktīvās 
nojausmas vai intuīcija par 

atklātiem un slēptiem 
“līgumiem”, uzskatiem un 

ētisko atbildību?  

Kā supervizējamais iederas 
organizācijā? Vai attiecības 
raksturo abpusēja cieņa 
vai pretēji? Vai tas noved 
pie slēpta aicinājuma 
supervīzijā organizāciju 
uzskatīt  par sliktu? 

Kādas ir supervizora  un 
supervizējamā attiecības? Kāda ir 

supervizora vienošanās? Kurā 
līmenī ir supervizējamais? Ko 

viņai/viņam vajag? Kā mēs varam 
noteikt vajadzības atbilstoši 
kontekstam un tās efektīvi 

apmierināt? 
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3. Somatiskās un emocionālās apzināšanās attīstīšana 
Piret Bristol 
 

Pamats/teorija 
 

“Zem virsslāņa, katra pieredze sevī ietver apjomīgu smalku emocionālo un somatisko 
(sajūtamu, sajūtās balstītu) pieredzi, pret kuru mēs varam kļūt jūtīgāki un laika gaitā 
varam attīstīt spēju to labāk apzināties. Spēja apzināties, kas notiek ar mums zem šī 
virsslāņa, ir visnepieciešamākais vērīguma attīstīšanai. Spēja šo apzināšanos ietvert mūsu 
pārrunu telpā ir pamatā uz vērīgumu balstītai supervīzijai (angļu val. – mindful 
supervision).” 
Avots: Doug Silsbee “Mindful Coach” 

Mērķis 
 

 Apzināties 3 pieredzes sfēras: sajūtas, emocijas un domas. 

 Trennēt vērīgumu. 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Vērīgums un klātbūtne 

 Sevis apzināšanās, pašrefleksija 

Kas Materiāli Papīrs un zīmuļi piezīmēm, tāfeļpapīrs 

Laiks 40 – 60 minūtes.  

Grupas lielums 10-25 cilvēki 

Sagatavošanās Uzrakstiet uz tāfeles jautājumus. 

Instrukcijas 
 

Sarunājieties pēc kārtas ar 2 vai 3 jūsu grupas dalībniekiem. Sarunām vajadzētu būt par 
kaut ko jums abiem nozīmīgu un saistošu. Pēc katras sarunas aptuveni 10 minūtes sēdiet 
klusā vietā un pierakstiet, ko jūs sevī pamanījāt neatkarīgi no sarunas satura. 
 
Mēģiniet atbildēt uz šādiem jautājumiem: 

 Kādus patīkamus emocionālos stāvokļus ievērojāt? 

 Kā jūs piedzīvojāt saikni vai intimitāti ar otru? 

 Kā jūs izjutāt bažas vai pretestību, vai vēlmi aizsargāt sevi? 

 Kur savā ķermenī jūs sajutāt kaut kādu spriedzi, nemieru un diskomfortu? 

 Kādas sajūtas jūs pamanījāt: enerģijas pieplūdumu, sajūtas, kas rodas jūsu rokām vai 
plaukstām kustoties, spiediena sajūtu pret sēdekli, kad ķermenis sēdēja, vai kāju 
spiediens pret grīdu, siltuma vai vēsuma sajūtas? 

 
Galvenais ir būt ieinteresētam un novērot. Jo centīgāk virzīsiet savu interesi un uzmanību 
uz norisēm sevī, jo vairāk sāksiet pamanīt. Ieraudzīsiet sevī pastāvīgi klātesošu plašu 
emocionālo nokrāsu un sajūtu diapazonu. Tas nekas, ja tagad nevarat atbildēt uz visiem 
jautājumiem. 

Darbību apraksts 
 

1. Izveidojiet pārus un 5 min risiniet jums abiem nozīmīgu sarunu. 
2. Aptuveni 10 minūtes sēdiet klusā vietā un pierakstiet, ko jūs sevī pamanījāt neatkarīgi 

no sarunas satura. 
3. Mainiet partneri un atkal sarunājieties. 
4. Rakstiet piezīmes tāpat kā pēc iepriekšējās sarunas. 
5. Mainiet partneri un atkal sarunājieties. 
6. Rakstiet piezīmes tāpat kā pēc iepriekšējās sarunas. 
7. Refleksija lielajā grupā. 

Jautājumi refleksijai 
 

 Kā jūs piedzīvojāt dažādos sarunu biedrus? 

 Ko jūs atklājāt, atbildot uz jautājumiem un rakstot piezīmes? 

 Vai apzinājāties kaut ko jaunu/pārsteidzošu? 

 Vai jūs varējāt pamanīt pieredzes dažādos līmeņus? 
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4. Kategorijas mūsu pasaules modeļos 
Mårten Kae Paulsen 
 
Mērķis 
Parādīt atšķirības un līdzības tajā, kā cilvēki kategorizē realitāti savos pasaules modeļos. 
 
Pamats/teorija 
Gregorijs Beitsons (Gregory Bateson) vērsa uzmanību uz faktu, ka „nosaukums nav nosauktā lieta, bet pavisam cits 
loģiskais tips, kas ir augstāks nekā tā lieta, kuru ar to apzīmēja”. Komunikācijā starp cilvēkiem bieži vien lieta un tās 
nosaukums tiek sajaukti. Sekas ir pārpratumi un konflikti. Kad mēs pievēršam uzmanību tam, kā cilvēki kategorizē 
realitāti atbilstoši saviem pasaules modeļiem, mēs kā supervizori iegūstam nozīmīgas zināšanas par to, kā mēs 
varam palīdzēt supervizējamam bagātināt viņa pasaules modeli. 
 
Kādas kompetences attīsta  
Apgūst spēju redzēt un dzirdēt, kā pasaules fenomenu kategorizācija atšķiras cilvēku starpā. 
 
Vingrinājums „Mans kuģis ir piekrauts ar …” 
Grupas: 5-7 dalībnieki grupā. 
Sēž aplī 
Materiāli: tenisa bumbiņa vai līdzīgas formas objekts 
Vingrinājumam ir piecas daļas:  

 Ievads ar demonstrējumu 

 Konkrētu jēdzienu izpēte 

 Abstraktu jēdzienu izpēte 

 Refleksija par pieredzi 

 Dalīšanās ar refleksiju par pieredzi 
 
Pirmā daļa: 
Supervizors demonstrē vingrinājuma pirmo daļu kopā ar asistentu visai grupai. Skatiet nākamo daļu. 

  
Otrā daļa: 
Norādījumi konkrētu jēdzienu izpētei: 
  
Vienam grupas loceklim ir bumba. Viņš izvēlas konkrētu jēdzienu, teiksim, „ābols”. Viņam ir trīs alternatīvas 
iespējas, ko lūgt grupai: 
„Es gribu "ābolu" vienu loģisko līmeni augstāk.” 
„Es gribu "ābolu" vienu loģisko līmeni zemāk.” 
„Es gribu "ābolam" līdzīgu jēdzienu tajā pašā līmenī.” 
 
Viens veids kā turpināt ir, ka viņš saka: „Es gribu "ābolu" vienu loģisko līmeni augstāk.” Tad viņš izvēlas grupas 
dalībnieku, kuram ir jāreaģē uz izteikto vēlmi, un met tam bumbiņu. 
 
Persona, kas saņem bumbiņu, atbild, piemēram: „auglis”. Viņa turpina: „Es gribu "auglim" līdzīgu jēdzienu tajā 
pašā līmenī.” 
Viņa tad met bumbiņu tam grupas dalībniekam, kuru aicina atbildēt uz savu lūgumu. Šis dalībnieks sniedz atbildi, 
kas viņam ienāk prātā, piemēram, „mašīna”. Viņš turpina, metot bumbiņu citam dalībniekam un aicinot viņu 
atbildēt ar jaunu jēdzienu vienu līmeni augstāk, zemāk vai tajā pašā līmenī. 
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Šajā spēlē nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Galvenais mērķis ir pētīt, kā atšķiras dalībnieku objektu 
kategorizēšanas veids viņu pasaules modelī. Visi veidi, kā reaģēt, ir atbilstoši. 
  
Ja dalībnieks konstatē, ka grūti atbildēt, viņš var piespēlēt bumbu citam grupas dalībniekam. 
  
Šī daļa ilgst līdz desmit minūtēm. 
 
Trešā daļa:  
Abstraktu jēdzienu izpēte 
 
Process ir tāds pats kā otrajā daļā. Atšķiras jēdzienu izvēle. Šoreiz grupa izvēlas abstraktus jēdzienus, piemēram, 
mīlestība, rūpes, uzticība, mācīšanās utt. Grupa izpēta vismaz trīs dažādus jēdzienus. 
 
Šī daļa ilgst līdz desmit minūtēm. 
 
Ceturtā daļa:  
Refleksija par pieredzi. 
 
Supervizors aicina grupas apspriest līdzības un atšķirības attiecībā uz to, kā cilvēki kategorizē realitāti savos 
pasaules modeļos. Kāda ir nozīme kategorizācijas atšķirībām profesionālajā darbā? 

  
Piektā daļa: 
Supervizors aicina grupas dalīties ar savām refleksijām par pieredzēto un viedokļiem lielajā grupas aplī. Kādas 
līdzības un atšķirības ir grupu starpā? 
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5. Izcilības aplis 
Mårten Kae Paulsen 
 
Mērķis 
Vingrinājuma mērķis ir vadīt supervīziju, lai supervizējamais spētu pārvarēt pieredzētos ierobežojumus un 
turpmāk strādāt izcili. Šajā vingrinājumā dalībniekus aicina atcerēties to pieredzi no supervīzijas sesijas, kas 
nesniedza vēlamo rezultātu (tas bija mazliet neērti). 

Pamats 
Vingrinājums piedāvā procesu, pēc kāda strādā ar supervizējamiem NLP kopienā. 

Kādas kompetences attīsta 
Kā sasniegt, uzlabot un uzturēt resursiem bagātu emocionālo un garīgo stāvokli darbības laikā. 

Vingrinājums 
Šo vingrinājumu veic grupās pa trim: 
A - Supervizors 
B - Supervizējamais 
C - Novērotājs 

1. A lūdz B īsumā atsaukt atmiņā gadījumu vai situāciju, kad viņa rīcība nedeva vēlamo rezultātu. 
2. A jautā B, kādi resursi viņam ir pieejami un kādus ir izmantojis pagātnē, kuri spētu adekvāti sniegt vēlamo 

rezultātu tajā gadījumā vai situācijā. A lūdz B atrast verbālu vai neverbālu simbolu katram resursam. 
3. A aicina B uz grīdas iztēloties neredzamu, pietiekami lielu apli, lai tajā varētu iekāpt. A palīdz B iztēloties, ka 

viņš stāv šajā aplī. Tad B iztēlojas, kā viņš izskatās, kad viņam ir katrs no resursiem. 
4. A aicina B iekāpt aplī un iemiesoties tajā sevī, kurš tika iztēlots kā resursu bagāts, un pilnībā izbaudīt un 

piedzīvot, kā tas ir, būt cilvēkam, kuram ir šis resurss. A aicina B pieredzēt katru resursu pēc kārtas atsevišķi pa 
vienam. 

5. A jautā B, kādas korekcijas viņš vēlētos veikt resursu atspoguļojumā. A gaida atbildi. A lūdz B izkāpt no 
iedomātā apļa. Ja B vēlas izdarīt korekcijas, atkārtojiet procesu, sākot no 3. soļa. Ja B ir tāds izcilības aplis, par 
kura pilnību ir pārliecināts, tad turpiniet ar nākamo soli. 

6. No pozīcijas izcilības apļa ārpusē A lūdz B vēlreiz atsaukt atmiņā gadījumu vai situāciju, kuru atcerējās 1.solī, 
un nekavējoties iekāpt izcilības aplī un pieredzēt, kā tas ir tagad, būt tajā gadījumā vai situācijā ar visiem 
pieejamajiem resursiem. A dod B tik daudz laika, lai viņš pieredzētu, kas notiek. 

7. A lūdz B izkāpt no apļa un jautā, vai viņš piedzīvoja kādus uzlabojumus kā mijiedarboties šajā gadījumā vai 
situācijā. Ja ir šaubas vai protests, tad atgriežas 3. solī un veic korekcijas. Ja ne, pāriet uz nākamo soli. 

8. A lūdz B ieiet izcilības aplī un sniedz iespēju B izvēlēties situāciju tuvākajā nākotnē, kurā viņš grib, lai resursi 
būtu pieejami. A aicina B atrast kādu zīmi, kas viņam esot situācijā atgādinās, ka šie resursi viņam ir pieejami. 

 A var lūgt C palīdzību un ieteikumus, kā turpināt vingrinājumu un rīkoties. C uzdevums ir novērot, kāda veida 
komunikācija veicina vai kavē procesa virzību. 

Mainieties lomām. Visi trīs iziet šo procesu. 

Pieredzes apmaiņa:  
Kā es tevi piedzīvoju?  
Kā tu piedzīvoji mani? 

Reflektējiet par pieredzi: 
Kāda ir šī vingrinājuma saistība jeb nozīme profesionālajā darbā? 
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6. Stresa vadības rīks darba ietekmes uz profesionāli izzināšanai 
 Triin Vana 
 

Pamats/teorija 
 

Darbinieku spēja sniegt pienācīgu atbalstu saviem klientiem ir tieši saistīta ar darbinieka 
paša emocionālo labsajūtu. Ja darbinieki nespēj atpazīt un tikt galā ar savām emocijām 
un stresu, tad pastāv maza iespēja, ka viņi spēs palīdzēt to izdarīt citiem. 
 
Mēs varam reālistiski un efektīvi tikt galā ar stresu, ja mēs pietiekami daudz par to zinām 
un jūtam, ka spējam to izdarīt. „Sociālie darbinieki spēlē šarādes viens ar otra problēmām 
un stresiem. Ir tāda kā slepena vienošanās par to nerunāt”. (Fineman, 1985) 
Avots: Tony Morrison “Staff Supervision in Social Care” 

Mērķis 
 

 Pētīt jūtas, uzvedību un vajadzības, kādas mūsos izraisa darbs; 

 Atrast stratēģijas, lai tiktu galā ar jūtām un apmierinātu neapmierinātās vajadzības.  

Kādas kompetences 
attīsta 

 Sevis apzināšanās, pašrefleksija 

 Rūpes par sevi, stresa vadība 

 Emociju/jūtu atspoguļošana 

 Resursu kartēšana: zināšanas, kompetence, pieredze  

Materiāli Tāfeļpapīrs un 3 dažādu krāsu flomāsteri, krēsli, pietiekami daudz vietas telpā darbam 
pāros, lai pāru sarunas netraucētu cita citai. 

Laiks 45 min. 

Instrukcijas un 
darbību apraksts  

1. Uzrakstiet uz tāfeļpapīra loksnes atslēgas vārdus, kas atspoguļo darbu, ko darāt vai 
klientu grupu, ar kuru strādājat, piemēram, psihiski slimi cilvēki, seksuāli izmantoti 
bērni, veci cilvēki utt. 

2. Aiciniet grupu pārdomāt, kādas jūtas varētu pārdzīvot šī klientu grupa. Ar prāta vētras 
palīdzību atrodiet pēc iespējas daudz jūtu. Uzmanieties, lai neiekļautu uzvedību vai 
domas. 

3. Uz tās pašas lapas ar citu krāsu uzrakstiet visas idejas par šai klientu grupai raksturīgo 
uzvedību, kas izriet no iepriekš minētām jūtām. 

4. Citā krāsā uz tās pašas lapas uzrakstiet šai klientu grupai raksturīgās vajadzības. 
5. Tagad aiciniet grupu atskatīties uz izveidoto jūtu sarakstu un lūdziet atbildēt, kuras no 

jūtām var būt raksturīgas tiem, kas strādā ar konkrēto klientu grupu. Viņi ātri sapratīs, 
ka ir tikai dažas jūtas, kuras piedzīvo tikai klienti un kuras nepieredz tie, kuri strādā ar 
šo klientu grupu. 

6. Atkārtojiet 5.soli, bet šoreiz vērsiet uzmanību uz to, kuras no minētām uzvedībām 
dažkārt var būt novērojamas tiem, kuri strādā ar šo klientu grupu. 

7. Atkārtojiet 5.soli, bet tagad pievēršaties līdzīgām vajadzībām. 
8. Tagad lūdziet dalībniekus individuāli uzrakstīt savu uzvedību, emocijas un vajadzības, 

kuras katrs pieredz sava darba rezultātā. Tas ir spēcīgs mudinājums katram izpētīt 
individuālās ar darbu saistītās stresa reakcijas, lai arī neviens no mums nedalīsies ar 
visām uzrakstītajām jūtām un uzvedību.  

9. Aiciniet cilvēkus pāros dalīties ar 8 (vai ar tik, cik jūtas ērti) uzrakstītajām emocijām, 
uzvedību, vajadzībām. It īpaši aiciniet pārrunāt, kā viņu reakcijas ietekmē viņu darbu 
un kādas viņu patreizējās vajadzības patlaban netiek piepildītas. 

Jautājumi refleksijai 
 

 Lūdziet sniegt atgriezenisko saiti par vajadzībām vispārīgā formā un apspriediet  
stratēģijas, kā grupa varētu palīdzēt apmierināt vajadzības.  

 Kā jutāties, izmantojot šo metodi? 

 Diskutējiet par supervizora „slazdiem” un izaicinājumiem, kā darbinieku pašu jūtas, 
vajadzības un uzvedība var atklāties un ietekmēt supervīzijas procesu.  
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7. Lomas manā dzīvē 
Piret Bristol 
 

Pamats/teorija 
 

Lai būtu efektīvs, supervizoram var nākties uzņemties daudzas dažādas lomas un 
izmantot dažādas intervences stratēģijas, tehnikas, uzsvarus un supervīzijas aspektus. 
Izšķir vairākas supervizora lomas: izglītotājs, parauga sniedzējs, izaicinātājs, konsultants, 
novērtētājs un mentors. Lai būtu efektīvs, supervizoram jāizlemj, kādu lomu uzņemties 
supervīzijas sesijas laikā. Spēja elastīgi ieņemt atbilstošu lomu ir būtiska efektīvai 
supervīzijai.  
 
Vispirms supervizoram ir jāapzinās, kādas lomas viņš dzīves gaitā ir izstrādājis un kā tās 
ietekmē viņa supervizora lomu. Šī metode ir piemērota, lai iegūtu skaidru priekšstatu par 
supervizējamā dzīvi, lai ieraudzītu pašreizējo dzīves situāciju un paskatītos uz to no malas. 
Dalīšanās ar lomu karti mazajās grupās, rada iespēju dziļākai izpratnei par supervizējamā 
dzīves lomām, lomu proporciju, trūkstošajām lomām utt. 
 
Supervizors šo metodi var izmantot, strādājot ar lomu konfliktiem, lomu sajukumu, 
resursiem un izmaiņām. 
Avots: Jane M. Campbell “Becoming and Effective Supervisor” 

Mērķis 
 

 Iegūt skaidru izpratni par: 
- lomām dzīvē; 
- citu personu gaidām attiecībā uz katru lomu;  
- funkcijām, kuras veic katras lomas ietvaros.  

 Mācīties strādāt ar supervizējamā lomu konfliktu. 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Sevis apzināšanās, pašrefleksija, 

 Rūpes par sevi, stresa vadība  

 Realitātes pārbaudīšana, reflektēšana,  

 Resursu kartēšana: zināšanas, kompetence, pieredze 

Materiāli A3 papīrs, materiāli kartes veidošanai, piemēram, dažāda lieluma lelles, figūras,  
mazas rotaļlietas, citas lietas telpā vai personīgās mantas 

Laiks Lomu kartes veidošanai no 20-30 minūtēm;  
Diskusija grupās pa 3 cilvēkiem - 30 minūtes.  

Grupas lielums 3-18 cilvēki 

Instrukcijas 
 

Izveidojiet karti, kurā attēlojiet svarīgākās lomas savā dzīvē (personīgās un profesionālās), 
un pēc tam pastāstiet par savu karti mazajās grupās (3 personas grupā) 

Darbību apraksts 1. Izmantojiet A3 lapu kā savas kartes pamatu. 
2. Atrodiet simbolu, kas attaino jūs pašu un katru lomu.  

Jūs varat izmantot visas uz grīdas noliktās lietas vai atrast šajā telpā un jūsu 
personīgajās mantās. 

3. Novietojiet sev izvēlēto simbolu papīra lapas centrā un atrodiet atbilstošu vietu katrai 
lomai tā, lai tas atspoguļotu jūsu attiecības ar šo lomu un lomu savstarpējās attiecības. 

4. Izveidojiet grupas pa 3 personām grupā. 
5. Pastāstiet par savu lomu karti mazajā grupā un noklausieties pārējo 2 grupas biedru 

refleksijas.  
6. Refleksija lielajā grupā. 

Jautājumi  
refleksijai  
 

 Kā jūs redzat un ko domājat par lomām savā dzīvē, kad skatāties uz tām no malas? 

 Kādas ir jūsu lomu stiprās un vājās puses? 

 Cik daudz laika jūs veltāt dažādām lomām? 

 Cik līdzsvarotas ir lomas? 
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 Kuras no lomām atbalsta jūsu personību un attīstību? 

 Kuras lomas var būt kā šķēršļi jums? 

 Ko jūs vēlētos mainīt šajā kartē? 
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8. Naratīvā (stāstā) balstīta vērtību izpēte  
Anne-Marie Aubert 
 

Pamats/teorija 
 

Naratīvā teorija. Teorija par biogrāfijas izmantošanu. Teorija par attiecībām. Teorija par 
profesionālo attīstību. Psihodinamiskā teorija. Piesaistes teorija (Tavistock Institute 
Lielbritānijā) utt.  
 
Lai attīstītos kā profesionālis palīdzošajās profesijās, piemēram, supervīzijā vai 
konsultēšanā, izšķiroša nozīme ir savu vērtību zināšanai un izpratnei. Šīs vērtības bieži 
vien sakņojas personīgajā pieredzē un personīgajā un profesionālajā biogrāfijā. Šāda 
vērtību izzināšana palīdz attīstīt un izpaust ētiskos standartus1, kuri izriet no 
personības. Ķermenis un emocijas ir iesaistīti šajā metodē.  

Mērķis 
 

 Attīstīt spēju apzināties2, kā paša personīgā un profesionālā biogrāfija3 var 
ietekmēt vērtības profesionālajā darbā; 

 Izveidot profesionālu ētisko pamatu supervīzijai un konsultēšanai dažādās grupās.  

Kādas kompetences 
attīsta 

 Ētiskā kompetence: ētikas normas, vērtības, integritāte, utt. 

 Sevis apzināšanās, pašrefleksija 

Materiāli Tāfele vai papīrtāfele, zīmēšanas papīrs, zīmuļi, marķieri 

Laiks 75 minūtes - 3 stundas vai vairāk, atkarībā no grupas lieluma (9 – 30) un darba 
dziļuma. 

Sagatavošanās Supervizoram ir jānosaka laika rāmis un darba metodes, kas atbilst grupas līmenim. 

Instrukcijas 
 
 

Supervizors aicina dalībniekus individuāli paņemt papīra lapu un uzzīmēt sevi tās 
centrā. Tālākie norādījumi var būt sekojoši:  
 
„Ļaujiet personām no jūsu pagātnes, personām, kuras tā vai citādi ir jums bijušas 
nozīmīgas, īpašas un svarīgas jūsu dzīvē un attīstībā kā cilvēkam un profesionālim, 
ienākt jūsu apziņā.” (Ja supervizors izsaka šādu atvērtu aicinājumu, tad gan pozitīvās, 
gan negatīvās atmiņas par cilvēkiem var atklāties. Supervizors var koncentrēties tikai uz 
pozitīvo pusi, ja viņš vēlas mazināt iespēju izraisīt atmiņas par negatīvu ietekmi no 
pagātnes. Tomēr bieži vien pozitīvas vērtības rodas gan no negatīvas, gan pozitīvas 
attiecību pieredzes un tāpēc nav no tām jāizvairās).  
 
„Sadaliet papīra lapu divās daļās un atstājiet vietu 3 personām no jūsu privātās dzīves 
(draugiem, radiem) labajā pusē un 3 personām no jūsu profesionālās dzīves (izglītības 
un darba vietām) kreisājā pusē.” (Supervizors tajā pašā laikā to zīmē uz tāfeles, lai 
ilustrētu.)  
 
“Pierakstiet dažas piezīmes, lai atsauktu atmiņā šo personu īpašības, un mēģiniet 
atcerēties, kādā veidā tās ir bijušas nozīmīgas jums (tās var būt gan pozitīvā un/vai 
negatīvā veidā). Jūs drīkstat izmantot zīmēšanu, kolāžu, simbolus vai metaforas, lai 
papildinātu šo darbu.” (Ja supervizors atver iespēju vairāk izpausties radošuma 
aspektam, tad būtu jāieplāno vairāk laika).  
 

                                                           
1
 Kompetence 

2
 Gan kompetence, gan veids kā sasniegt pirmo kompetenci (Piezīme 1) 

3
 Gan kompetence, gan veids kā sasniegt pirmo kompetenci (Piezīmes 1 +2)
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Šajā vingrinājuma daļā radītais būs jāpārrunā ar vienu vai diviem cilvēkiem no grupas, 
bet ne ar visu grupu, un to ir jāpasaka pirms sāk pildīt uzdevumu (Ļoti svarīgi!). 

Darbības / darbības 
apraksts 
 

1. solis: instrukcijas (sk. iepriekš) (5 minūtes) 
2. solis: individuālais darbs (sk. iepriekš) (15 - 60 minūtes) 
3. solis: 2 vai 3 personas kopā (sk. iepriekš):  

„Pastāstiet par cilvēkiem, kuri ir individuālajā darbā attēloti.”   
(10 - 20 minūtes katrs) 

4. solis: “Pēc dalīšanās, individuāli reflektējiet par vērtībām, kuras šīs  personas jums 
atspoguļo. Meklējiet līdzības un atšķirības starp personām no jūsu privātās 
un profesionālās sfēras.”  
(5 minūtes) 

5. solis: Dalīšanās pāros vai grupās pa 3.  
“Vai ir iespējams identificēt vērtības, kuras jūs uzskatāt par svarīgām savā 
profesionālajā darbībā? Pierakstiet tās.”  
(pavisam 5 - 10 minūtes) 

6. solis: pēdējais solis lielajā grupā. Supervizors apkopo profesionālajam darbam 
nozīmīgas vērtības un raksta tās uz tāfeles, lai visi redz. (Tas ir atkarīgs no 
grupas lieluma un rīcībā esošā laika. Supevizors var lūgt nosaukt vienu 
vērtību no katras grupas (pāra) vai no dažām grupām un pārējos aicināt 
papildināt). Supervizors fasilitē grupas refleksiju.  
(25 - 60 minūtes). 

Jautājumi refleksijai4 
 

 Skatoties uz kopainu:  
- Vai ir kādas vērtības, kuras vēlaties pievienot savam sākotnējam vērtību 

apkopojumam?  
- Vai ir kādas vērtības, attiecībā uz kurām izjūtat spēcīgu pretestību tās apņemties 

ievērot?  
- Grupas diskusija.  
- Par ko vēl ir atlicis vienoties? (veidojot ētikas kodeksu šai grupai)  

 Paralēlie procesi:  
- Dažas vērtības var veidot kopīgu ētisko pamatu (tam, kas attiecas uz konkrēto 

grupu): 
- mācību supervīzijai 
- konsultantu supervīzijai 
- klientu konsultēšanai 

 Noslēdziet sesiju, aicinot reflektēt par šo metodi. 

 Darbs ar paša biogrāfiju – tā saistība ar profesionālo darbu? 

 Ķermeniskās pieredzes? 

 Emocijas? 

 

                                                           
4
 Šie jautājumi var būt vienlīdz svarīgi, esot skolotāja, supervizora vai konsultanta lomā 
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9. Dialoga kafejnīca  
Anne-Marie Aubert 

 

Pamats/teorija 
 
 

Grupas dinamika – dialogs – daudzveidības izpēte un nozīmes radīšana. 
 
Dialogs 
Dalīšanās ar domām, pieredzi un viedokļiem, lai uzlabotu izpratni un sapratni gan 
individuāli, gan grupā. Dialogā dalībnieki dalās, reflektē un pārskata savus pieņēmumus. 
Klausās, jautā un dalās ar nolūku attīstīt un paplašināt kopīgo izpratni par uzmanības 
centrā esošo jautājumu. Asociatīvā domāšana, kad savas domas attīstītām, balstoties uz 
cita izteiktajām domām, nevis pamatojam savu viedokli. Uzmanības centrā ir dalīšanās 
un atšķirību atklāšana, nevis atbilžu rašana un secināšana.  Mērķis nav uzvarēt, atrast 
patiesību vai pārliecināt citus. 
 
Kafejnīca 
Daudzi no mums ir kādreiz sēdējuši kafejnīcā ar vienu vai vairākiem draugiem vai 
kolēģiem un kopīgi attīstījuši kādas idejas un domas. Mēs esam zīmējuši uz salvetēm un 
galdautiem, lai izskaidrotu un neaizmirstu to, pie kā mēs esam nonākuši. Mēs 
klausāmies, dalāmies un iedvesmojam viens otru. Mēs virzām un ļaujamies plūsmai kā 
līdzcilvēki procesā, kurā radām jaunu jēgu. Atmosfēra ir relaksēta. Mums ir atvērta un 
pozitīva attieksme vienam pret otru, kas ir ļoti svarīgi, lai gūtu gandarījumu no kopā 
būšanas. 

Mērķis 
 

Vingrinājuma mērķis ir uzsākt un veicināt sarunu un refleksiju grupā par kopīgu tematu. 
Dialoga kafejnīca rada iesaistīšanos un apņemšanos. Var izstrādāt kopīgu izpratni. Attīsta 
dialoga veidošanas kompetences. 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Dažādība supervīzijā: atšķirību atzīšana un spēja saprast citus 

 Grupas biedru iesaistīšana gadījuma apspriedē 

Materiāli Telpa ar maziem galdiņiem, ap katru galdiņu 4 – 6 krēsli, tāfele vai tāfeļpapīrs; materiāli 
rakstīšanai: papīra loksnes, papīra galdauti, krītiņi, krāsainie zīmuļi, pildspalvas u.c. 

Laiks 90 - 120 minūtes atkarībā no tā, cik reizes 2. solis tiek atkārtots 

Sagatavošanās Šo metodi var izmantot situācijās, kad ir vēlme dalīties, radīt un veidot izpratni par 
konkrētu tēmu. Tas nodrošina ātru iesaistīšanos un grupas darbību. Dalīšanās un grupu 
darbs efektīvi un motivējoši attīsta tēmu. Dialoga kafejnīcu var izmantot grupās no 9 
cilvēkiem (3 grupas pa 3 cilvēkiem) līdz pat vairākiem simtiem. Tā ir „vienkārša” metode, 
un to labi var izmantot bez īpašām instrukcijām. 
 
Lai iesaistītu dalībniekus dialoga kafejnīcā, tematu ir jāizraugās tādu, kurš visiem ir 
interesants, kas piesaista ikvienu. Tematam, kuru supervizors piedāvā, ir jābūt nozīmīgam 
dalībniekiem. Ar dialoga palīdzību attīstās jauna izpratne, un tā kļūst pieejama visiem 
iesaistītajiem. 

Instrukcijas 
 

Ievads:  
Supervizors iepazīstina ar tēmu, mērķi un metodi.  
 
1 . solis 
Dalībnieki ieņem vietas ap galdiem (dažādībai var būt nozīme), izvēlas galdiņa 
saimnieku/saimnieci, un dialogs var sākties. Dialoga laikā dalībnieki var zīmēt un rakstīt 
uz galdautiem un lapām. Tas rada telpu attīstībai un palīdz atcerēties. Dalībnieki var 
izmantot simbolus, prāta kartes un diagrammas, lai ilustrētu savas idejas. Katra galdiņa 
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saimnieka atbildība ir dialoga laikā pierakstīt galvenās idejas un tēmas.  
 
2 . solis 
Pēc kāda laika (15-20 minūtēm) visi dalībnieki, izņemot galdiņa saimnieku, dodas prom 
no galda pie citiem galdiem pēc brīvas izvēles. Ir izveidojušās jaunas grupas. Pie katra 
galda apsēžas 4-6 viesi no dažādiem galdiņiem un satiek galda saimnieku. Saimnieks 
apkopo galvenos punktus no iepriekšējās grupas dialoga. Pēc tam grupa turpina dialogu 
par saimnieka pastāstīto un ienes tajā jaunas vēsmas no viesu iepriekšējiem galdiņiem. 
Tādējādi pieaug kopīgā darba vērtība. Šī vizīte var ilgt 15-20 minūtes. 
Saimnieks veic piezīmes jaunās grupas dialoga laikā tāpat kā minēts pirmajā solī. 
Supervizors/procesa vadītājs lūdz viesus pierakstīt vai iegaumēt domas un informāciju, ko 
viņi saņem, lai viņi var tās pēc tam atnest atpakaļ savam pirmajam galdiņam/grupai. 
 
2. + solis 
Atkarībā no laika supervizors izvēlas, cik raundus ar dalīšanos grupās un jaunu galdiņu 
apmeklēšanu viņš vēlas īstenot. 
 
3. solis 
Kad viesi ir dalījušies un guvuši jaunu izpratni ciemošanās pie citiem galdiņiem laikā, viņi 
atgriežas pie sava pirmā galdiņa. Te viņi cits ar citu dalās ar jaunu skatījumu un idejām, 
kuras ieguvuši apmeklējumu laikā. Saimnieks dalās ar savu pieredzi. Tagad mērķis ir 
aprakstīt, apkopot un secināt vai atrast simbolu, kurš raksturo to, kas ir atklāts, izstrādāts 
vai attīstīts. Katrs galdiņš sagatavo dažus galvenos aspektus, kas ir būtiski attiecībā uz 
izvēlēto dialoga tēmu, un iepazīstina pārējos grupā.  

Darbības apraksts 
 

 Ievads (5-10 minūtes) 

 Katra galdiņa saimnieka/saimnieces ievēlēšana 

 1. solis: Dialoga uzsākšana nelielās grupās (4-6 cilvēki) (15-20 minūtes) 

 2. solis: Katra galdiņa saimnieks paliek savā vietā, kamēr pārējie izklīst pie tik daudz 
galdiņiem, cik vien iespējams, jauni dialogi (15-20 minūtes) 

 2. + solis:  2. soli var atkārtot vairākas reizes (10-20 minūtes) 

 3. solis: Atgriešanās pie pirmās grupas un galdiņa, lai apstrādātu idejas, apkopotu un 
secinātu (15-20 minūtes) 

 4. solis: Noslēguma plenārsēde (15-30 minūtes). Vispirms katra grupa prezentē savus 
rezultātus, tad visus kopā aicina palūkoties uz kopīgo „bildi” un meklēt noderīgus 
veidus, kā plašāk kopīgi izprast doto tēmu. 

Jautājumi refleksijai 
 
 

Dialogu noslēdz/apkopo, aicinot katru galdiņu (vai dažus galdiņus, ja to ir ļoti daudz) 
izklāstīt galvenos dialogā rastos aspektus. Vai lielajai grupai ir  idejas, simboli, vērtības, 
izpratne, mērķi, stratēģijas, vai kaut kas cits, ar ko viņi var dalīties un kas ir bagātinājis 
viņu izpratni par tēmu? Tas var būt pamats jaunas kopīgas izpratnes par tēmu veidošanai. 
(Supervizors var ļaut katrai grupai prezentēt idejas katrreiz par vienu 
apakšpunktu/jautājumu, lai visas grupas varētu prezentēt jaunus uzskatus.  Supervizors 
vai asistents teikto pieraksta, lai visi varētu to redzēt.) 
 
Supervizors noslēdz sesiju, aicinot reflektēt par to, kā piedzīvoja šo metodi. 
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10. Saziņa bez vārdiem  
Anne-Marie Aubert 

 

Pamats/teorija 
 

Uz ķermeni orientētā pieeja (angļu val. – bodily approach) supervīzijā; Norvēģu 
psihomotorā fizioterapija, Eline Tornquist “Movement and Interaction: The Sherborne 
Approach and Documentation”; vērīguma (angļu val. – mindfulness) teorija, ķermeņa 
apzināšanās (angļu val. – awareness), komunikācija 

Mērķis 
 

Šo metodi vai vingrinājumu var izmantot vairākiem nolūkiem: 

 Lai panāktu attiecību veidošanos grupā, apzinātos sevi - otru un attiecības starp 
abiem; 

 Lai labāk iepazītu viens otru;  

 Jautrībai; 

 Pieredzētu dažādību;  

 Reflektētu par dažādību; 

 Atzinīgi novērtētu dažādību; 

 Stiprinātu sava ķermeņa apzināšanos; 

 Spētu sazināties bez vārdiem; 

 Pieskaņotos un vadītu komunikācijā. 

Materiāli Telpa, lai pārvietotos un novērotu; papīra tāfele vai tāfele; krēsli, lai apsēstos aplī un 
dalītos; signalizēšanai izmantojiet zvanu vai plaukšķiniet 

Laiks 45 – 60 minūtes.  

Grupas lielums  
 
 

8 - 32 (aptuveni) cilvēki 
Tā kā darbs norit pāros, var būt nepieciešama supervizora piedalīšanās. (Kad viņš 
piedalās, ja viņam ir neliela pieredze, tad ar savu ķermeni var izjust, cik daudz laika ir 
nepieciešams katram solim.) 

Instrukcijas 
 

1. solis – supervizors sniedz mutisku informāciju   
„Es gribu jūs aicināt piedalīties vingrinājumā klusumā, kura laikā jūs pieredzēsiet, 
reflektēsiet un dalīsieties atbilstoši manis sniegtajām instrukcijām.”  
(Komentārs: ir svarīgi aicināt, nevis pavēlēt, un ir atļauts pateikt „NĒ” un tad iziet no 
telpas uz vingrinājuma laiku.) 
 
2. solis - demonstrācija 
“Vispirms ļaujiet man jums parādīt, ko darīt. Man vajag brīvprātīgo, kurš var parādīt 
vingrinājumu kopā ar mani. (Kāds piesakās.) Kāds ir jūsu vārds? Tagad mēs nostāsimies 
kājās tā, lai mūsu pēdas būtu vērstas viena pret otru un tik tuvu, lai mūsu plaukstas var 
saskarties. Mēs aizveram acis un sākam kopā kustināt rokas.”  
Supervizors un brīvprātīgais kādu brīdi kustina rokas ar aizvērtām acīm, pēc tam apstājas 
un atver acis. Supervizors sper soli atpakaļ un pateicas brīvprātīgajam, nosaucot viņa 
vārdu un sakot „Paldies, ka pieteicies par brīvprātīgo!” 

Darbības apraksts 
 
 

1. solis:  
„Izveidojiet pārus un aptuveni 3 minūtes klusumā dariet to pašu.”  
Zvana signāls un mutiska dalīšanās ar savu pieredzi pāros. 
 
2. solis: 
“Atkārtojiet vingrinājumu ar to pašu partneri un mēģiniet koncentrēties uz izmaiņām 
sadarbības veidā. Kad tu vadi, un kad tu seko? Kas notiek, kad jūs maināt? Atcerieties: 
nesarunājieties – vienkārši dariet un piedzīvojiet.” (apmēram 2 minūtes).  
Zvana signāls un mutiska dalīšanās pāros. 
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3. solis:  
„Mainiet partneri un dariet to pašu vēlreiz (2 minūtes) un pārrunājiet.” 
 
4. solis:  
„Sadalieties divās grupās, paliekot kopā pāros, kuros tikko bijāt. Puse no grupas tagad 
vēlreiz pildīs uzdevumu un otra puse novēros. Pēc tam mēs mainīsimies. Sāciet darīt un 
sāciet novērot.” (2 minūtes) 
Zvans un pārrunāšana pāros – tie, kas veica uzdevumu, un tie, kuri to novēroja. 
 
„Mainieties – pildiet uzdevumu un novērojiet.”  
Zvans un dalīšanās pieredzē uzdevuma veicēju un novērotāju pāros. 

Jautājumi refleksijai 
 

Sēžam aplī un visi dalās piedzīvotajā (var veikt piezīmes par tematiem, kuri rodas 
attiecībā uz dažādajiem soļiem uzdevumā)  

 Kā piedzīvojāt pirmo soli? (Iepazināties ar otru) 

 Otrais solis: vai jūs labāk apzinājāties rīcības modeļus un izmaiņas, vairāk pētījāt? 
(mazliet jau zinājāt savu partneri)  

 Trešais solis: Mainījāt partneri, kā pieredze atšķīrās? Kādā veidā? 

 Ceturtais solis: Novērot – būt tam, kuru novēro. Cik atšķirīgi tas bija? Vai tas, ka mani 
vēro, mani ietekmēja vai neietekmēja? Novērošana – interpretēšana – validācija?  

 Citas tēmas apspriešanai: pieskāriens supervīzijā, uz ķermeni orientētā pieeja kā 
perspektīva, komunikācija, kā instrukcijas tika sniegtas, aizvērtas acis, robežas utt. 

 
Komentāri:  
 
Kad paskaidro uzdevumu angļu valodā grupai ar atšķirīgu dzimto valodu, var būt lietderīgi ļaut dalībniekiem 
dalīties ar pieredzi pāros savā valodā. Tas apgrūtina supervizora iespējas gūt ieskatu pāru refleksijās. Tas arī var 
apgrūtināt refleksijas kopīgajā aplī noslēgumā. Refleksiju aplī var izlaist, ja uz ķermeņa orientētā pieeja supervīzijā 
ir skaidra. Refleksijas aplī var organizēt angļu valodā vai arī to var vadīt kāds, kurš runā tajā pašā valodā, kurā 
dalībnieki. 
 
Šo metodi var paplašināt, pievienojot dažādas citas instrukcijas uzdevuma laikā. Piedāvāju dažas iespējas: pievērst 
uzmanību tam, kā tu stāvi, kā tu elpo, kustību amplitūdai/dažādībai/radošumam utt. To var arī sašaurināt, dodot 
tikai 1 vai 2 soļus, vai līdz pat 3 vai 4. Jūs varat arī aicināt visu grupu uz kopīgu refleksiju uzdevuma starpposmā.  
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11. Septiņu acu modelis  
Kaidi Peets 
 

Pamats/teorija Balstīts uz 7-acu (fokusu) supervīzijas modeli, kuru 1980-to gadu beigās izstrādāja Peter 
Hawkins and Robin Shohet. 
 
“Vienacains skatījums”, kas koncentrējas tikai uz vienu supervīzijas procesa aspektu, 
vienmēr noved pie daļējas un ierobežotas perspektīvas. Šis 7-acu modelis palīdz 
paskatīties uz situāciju no vairākiem dažādiem skatpunktiem, lai nodrošinātu, ka visi 
svarīgie situācijas aspekti ir ietverti un ņemti vērā.  
 
7 iespējamās jomas, uz kurām supervizoram un supervizējamam koncentrēties, kad 
pārskata supervizējamā praksi, ir šādas: supervizējamā klienta sistēma, supervizējamā 
intervences, attiecības starp klientu un supervizējamo, supervizējamā procesi, paralēlie 
procesi, supervizora process un, visbeidzot, plašāks konteksts. 
 
Sk. vairāk: 
http://coachesplus.com/2013/02/the-seven-eyed-coaching-model-a-process-model-of-
supervision/ 

Mērķis  Izzināt dažādās ietekmes uz supervīzijas norisi; 

 Praktizēt supervīziju par supervīziju. 

Kādas 
kompetences 
attīsta 

 Realitātes pārbaudīšana, reflektēšana  

 Sistēmiska domāšana un intervence 

 Sevis apzināšanās, pašrefleksija 

 Komunikācija: refleksija par emocijām/jūtām 

Laiks 90 min 

Instrukcijas 
 

1. Iepazīstināšana ar šo modeli 
7-acu modelis palīdz paskatīties uz situāciju no dažādām perspektīvām. 7 iespējamās  
supervizora un supervizējamā koncentrēšanās jomas ir šādas: 
1) klienta sistēma – problēma, kuras risināšanā klienta sistēma grib saņemt palīdzību; 
ko supervizējamais redzēja, dzirdēja, juta, cenšoties atšķirt faktiskos novērojumus no 
viņa pieņēmumiem, iepriekš izveidotiem uzskatiem un interpretācijām.  
2) supervizējamā intervences - kādas intervences supervizējamais veica un kādas bija 
alternatīvas rīcības iespējas, kuras varēja izmantot; dažas iespējamās intervences var 
izmēģināt lomu spēlē. 
3) attiecības starp klientu un supervizējamo - Kas notiek apzināti un neapzināti 
attiecībās starp klientu un supervizējamo;  supervizors palīdz supervizējamam būt 
„lidojošajai zivij”, lai viņš varētu ieraudzīt ūdeni, kurā pats parasti peld.  
4) supervizējamā procesi - kas notiek ar supervizējamo, kā viņš iesaistās un kādasir 
viņa reakcijas,  kā viņu ietekmē viņa darbs apzināti un neapzināti, kā viņa paša šķēršļi 
neļauj viņam veicināt izmaiņas klientā un klienta sistēmās.  
5) paralēlais process - kā supervizora - supervizējamā attiecības ietekmē 
supervizējamā - klienta attiecības; supervizējamais var neapzināti izturēties pret 
supervizoru tā, kā  klients izturas pret viņu. 
6)  supervizora procesi – šeit supervizoram jākoncentrējas uz savām jūtām, domām un 
fantāzijām, paralēli tam, ka viņš klausās supervizējamā stāstā; par tām var izteikt 
piesardzīgus komentārus un tās var piedāvāt kā iespējamas norādes tam, kas ir 
apslēpts attiecībās ar supervizējamo.  
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7) plašāks konteksts - šeit uzsvars ir uz organizācijas, sociālo, kultūras, ētisko un 
vienošanās kontekstu, kurā supervīzija risinās; kā sistēmiskais konteksts, ietekmē 
supervizējamā, klienta un supervizora uzvedību, domāšanas veidu, emocionālo 
pamatu un motivāciju. 

2. Darbs pāros atbilstīgi modelim 
Dalībnieki izveido pārus un supervizē viens otru par savu supervīzijas pieredzi ar 
klientu (t.i., supervīzija par supervīziju), izmantojot 7-acu modeli, t. i., apskata savu 
supervīzijas pieredzi no 7 dažādām perspektīvām. 

3. Dalīšanās lielajā grupā  
Dalībnieki dalās ar pieredzēto. 

Darbību 
apraksts 

1. Iepazīstināšana ar modeli (15 min) 
2. Darbs pāros atbilstīgi modelim (2 x 30 min) 
3. Dalīšanās lielajā grupā (15 min) 

Jautājumi 
refleksija 

 Kādi izaicinājumi ir saistīti ar katru no 7 skatupunktiem? 

 
 

 
 
 

4. SUPERVIZĒJAMĀ 
procesi 

1. KLIENTA 

sistēma 

6. SUPERVIZORA 
procesi 

7. Plašāks konteksts 

2. Intervences 

3. Attiecības 5. Attiecības 
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12. GROW modelis ar skalām  
Kaidi Peets 
 

Pamats/teorija 
 

GROW modelis ir vienkāršs koučingā un supervīzijā izmantojams process, kas nodrošina 
efektīvu un strukturētu metodi mērķu izvirzīšanai un problēmu risināšanai. Lai arī nevar 
skaidri identificēt vienu personu kā šī modeļa autoru,  Graham Alexander, Alan Fine, and 
Sir John Whitmore visi ir devuši nozīmīgu ieguldījumu modeļa attīstīšanā. 
 
GROW ir akronīms, kas apzīmē: 
GOAL = MĒRĶIS – tas ir galapunkts, kurā klients vēlas būt. 
REALITY/RESOURCES = REALITĀTE/RESURSI – tas ir punkts, kurā klients ir patreiz. Kādi 
izaicinājumi un resursi ir klientam? 
OBSTACLES AND OPTIONS = ŠĶĒRŠĻI UN IESPĒJAS - Kādi šķēršļi ir klientam? Kādas ir 
iespējas tos pārvarēt? 
WAY FORWARD = CEĻŠ UZ PRIEKŠU – Iespējas ir jāpārvērš rīcības soļos, kas klientu ved uz 
mērķi. 
Modelim ir vairāki varianti, un šis apraksts atspoguļo tikai vienu no GROW izmantošanas 
veidiem.  

Mērķis  Palīdzēt atrisināt problēmas un izvirzīt mērķus; 

 Vingrināties GROW modeļa lietošanā;  

 Trenēties efektīvā mērķu izvirzīšanā un jautājumu uzdošanā. 

Kādas 
kompetences 
attīsta 

 Mērķa izvirzīšana 

 Komunikācija: efektīva jautāšana  

 Realitātes pārbaude, reflektēšana 

 Resursu kartēšana: zināšanas, kompetence, pieredze  

 Jaunu iespēju un risinājumu meklēšana  

 Praktisku darbību izstrādāšana 

Materiāli GROW darba lapas un pildspalvas 

Laiks 120 min. 

Sagatavošana Sagatavojiet GROW darba lapu kopijas 

Instrukcijas 
 

1. Teorija. Pasniedzējs iepazīstina ar GROW modeli, teoriju par efektīvu mērķu izvirzīšanu 
un efektīvu jautājumu uzdošanu. Pasniedzējs izdala GROW darba lapas, uz kurām ir 
daži jautājumu piemēri un vadlīnijas par GROW modeļa izmantošanu 
supervizoram/koučam, un kopā ar dalībniekiem izskata šo modeli.  

2. GROW prakse (pāros). Dalībnieki sadalās pa pāriem un pēc kārtas viens otru supervizē 
ar GROW modeļa palīdzību. Dalībnieks, kas darbojas kā supervizors, palīdz savam 
partnerim (supervizējamam) izvēlieties, kādai problēmai vai mērķim viņš grib 
pievērsties un izstrādāt rīcības plānu.  Supervizors/koučs var izmantot GROW darba 
lapas, ja nepieciešams.  

3. Dalīšanās lielajā grupā. 

Darbību 
apraksts 

1. Teorija (20 min) 
2. GROW prakse (pāros) (2 x 45 min) 
3. Dalīšanās lielajā grupā (10 min) 

Jautājumi 
refleksijai 

 Kādas ir GROW modeļa priekšrocības/trūkumi? 

 Kā modeli var izmantot grupas supervīzijā/koučingā? 

 Kuri jautājumi tev bija visnoderīgākie un tevi iedrošināja? 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Fine_(writer)
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Whitmore_(business_coach)
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GROW darba lapa 
 
Daži jautājumu piemēri un vadlīnijas supervizoram/koučam: 
 
MĒRĶA IZVIRZĪŠANA 
Ko tu iegūsi, kad sasniegsi šo mērķi? 
Ko  tu zaudēsi, kad sasniegsi šo mērķi? 
Ko  tu zaudēsi, ja tu nesasniegsi mērķi? Ko vēl? 
Ja tu to nesasniegsi, kurš tad sasniegs? 
Ja tu to nedarīsi tagad, tad kad? 
Kādas prasmes un zināšanas mērķa sasniegšana palīdzēs tev attīstīt? 
Kā mērķis saskan ar tavām vērtībām? 
Kā  mērķis palīdzēs tev kļūt par tādu cilvēku, par kādu vēlies būt (piemēram, ļoti īpašu cilvēku saviem ģimenes 
locekļiem, kolēģiem, draugiem utt.)? 
Iedomājies, ka tu esi sasniedzis savu mērķi. Kas ir mainījies tavā dzīvē? Detalizēti apraksti, ko redzi, kā tu jūties, 
kādas jaunas attiecības tev ir, kā tavas dzīves kvalitāte ir uzlabojusies. 
Kādā ziņā tavs mērķis ir konkrēts/laikā ierobežots/izmērāms/izaicinošs?  
Kā tu varētu pateikt savu mērķi vienā teikumā (tā, lai tev būtu vieglāk to atcerēties)? 

Palūdziet supervizējamam/koučējamam pierakstīt savu mērķi.  
 

REALITĀTES UN RESURSU IZPĒTE 
Pajautājiet supervizējamam/koučējamam, kādi resursi viņam ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, un pierakstiet 
tos (piemēram, prasmes, zināšanas, pieredze, citi cilvēki, laiks, nauda, tehniskais aprīkojums, ticība sev, drosme, 
neatlaidība, utt.). 
 
Aiz katra resursa lūdziet supervizējamo/koučējamo uzzīmēt skalu no 1 līdz 10:  
 

nauda 1-----------------------------------10 
laiks 1-----------------------------------10 
u.c.  

 
Kuri resursi un cik lielā mērā ir pieejami tev ŠODIEN, lai sasniegtu mērķi? 
1 - ļoti maz; 10 - ļoti daudz. 
 
ŠĶĒRŠĻU UN IESPĒJU IZZINĀŠANA 
Kuri ir tie 2 vissvarīgākie resursi, kuri tev trūkst? 
Kādu vienu soli tu vari spert, lai palielinātu šos 2 būtiskos resursus? 
Ko vēl tu vari darīt? 
Kā tu esi pārvarējis līdzīgus šķēršļus vai atrisinājis līdzīgas problēmas citās savas dzīves jomās (izglītības, sporta, 
darba, atpūtas, biznesa utt. jomās)?  
 
CEĻA UZ PRIEKŠU PLĀNOŠANA 
Kādi ir nākamie 3 soļi, kurus tu plāno spert? 
Ko vēl tev vajadzētu darīt? 
Kad tu spersi šos soļus? 
Kas ir tā viena lieta, kuru tu vari darīt jau šodien, lai nokļūtu tuvāk savam mērķim? 
Ar kuru cilvēku tu dalīsies par šo mērķi? 

Lūdziet supervizējamo/koučējamo pierakstīt darbības un aiz katras darbības norādīt datumu un to personu vārdus, 
kuras ir atbildīgas par konkrēto rīcību. 
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13.  Četru lomu aplis 
Kaidi Peets 
 

Pamats/teorija 
 

Šī metode ir izstrādāta, pamatojoties uz lomām, kuras ir aprakstījis Roger von Oech 

grāmatā “A Kick in the Seat of the Pants: Using Your Explorer, Artist, Judge, and 

Warrior to be More Creative.” 

 
Metode palīdz analizēt mūsu radošumu, noteikt mūsu izaicinājumus un stiprās puses 
attiecībā uz radošumu un ideju īstenošanu, kā arī kā būt radošākam un veiksmīgākam 
savu ideju īstenošanā un sapņu pārvēršanā par realitāti.  
 
Pēc Roger von Oech domām radošumu var sistemātiski veicināt, sevī attīstot sekojošas 
4 lomas: pētnieks, mākslinieks, tiesnesis un cīnītājs. 

Mērķis  Attīstīt sevis-apzināšanos (angļu val. – self-awareness) un trenēt pašrefleksiju 

 Attīstīt radošumu un prasmes, kas vajadzīgas sekmīgai savu (jauno) ideju 
īstenošanai 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Sevis apzināšanās, pašrefleksija 

Materiāli Supervizora darba lapas un pildspalvas 

Laiks 90 min.  

Sagatavošanās Sagatavojiet darba lapu kopijas 

Instrukcijas 
 

1. Pārskats par lomām. Supervizors iepazīstina ar 4 lomām:  
Kad ir pienācis laiks meklēt jaunu informāciju, mums vajadzētu pieņemt Pētnieka 

domāšanas veidu. Pētnieks vāc informāciju, t. i., izejmateriālus radošumam, noejot 
no iestaigātās takas, bāžot savu degunu ārpus ierastās zonas, utt. Mākslinieks 
pārņem no Pētnieka izejmateriālus, kombinē tos jaunos veidos. Viņš spēlējas ar 
materiālu, uzdodot „ja nu...?” jautājumus, pārkāpjot noteikumus, skatoties uz 
lietām ačgārni, kaut ko pievienojot un kaut ko ņemot nost, utt. Tiesnesis pārbauda 
Mākslinieka idejas un nosaka, vai tās ir praktiskas, un vai ir pietiekami laika. Viņa 
uzdevums ir pieņemt lēmumu, ko darīt ar idejām. Viņš var noraidīt idejas, atdot tās 
atpakaļ Pētniekam vai Māksliniekam pārskatīšanai, vai nodot tās Cīnītājam izpildei. 
Cīnītāja uzdevums ir īstenot ideju, kuru ir apstiprinājis Tiesnesis. Cīnītāja uzdevums 
ir pārvarēt pretestību, būt drosmīgam, likvidēt aizbildinājumus un darīt to, kas ir 
vajadzīgs mērķa sasniegšanai. 

2. Pašnovērtējums. Supervizors izdala darba lapas, un katrs dalībnieks novērtē skalā 
no 0-10, cik lielā mērā viņš ir Pētnieks, Mākslinieks, Tiesnesis un Cīnītājs, atzīmējot 
krustiņu uz attiecīgās ass.  

3. Darbs grupās. Grupās pa trim dalībnieki, pārrunā: 
- kura(s) loma(s) viņiem labi padodas un ko tieši viņi dara, kas ļauj viņiem būt 

veiksmīgiem šajā(s) lomā(s);  
- kurā(s) lomā(s) rodas grūtības un kādas (t.i., ar katru lomu saistītie 

izaicinājumi);  
- ieteikumi pašiem sev attiecībā uz katru lomu; 
- kā viņi uztver citus grupas dalībniekus šajās lomās (t. i., sniedz viens otram 

atgriezenisko saiti par lomām).  
4. Dalīšanās un refleksija lielajā grupā 

Darbību apraksts 
 

1. Pārskats par lomām (15 min) 
2. Pašnovērtējums (5 min) 
3. Darbs grupās (50 min) 
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4. Dalīšanās un refleksija lielajā grupā (20 min) 

Jautājumi 
refleksijai 

 Kā var 4 lomu apli lietot individuālās un grupu supervīzijās/koučingā? 

 Cik lielā mērā tas, kā jūs uztver citi, atšķiras no jūsu paša vērtējuma? 

 Kā lomas ietekmē grupas dinamiku? 

 Kādi „slazdi” ir raksturīgi katrai no lomām? 

 Kā katru lomu var attīstīt? 
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4 LOMU APLIS 
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14. Dzīves koks  
Evija Apine 
 

Pamats/teorija 
 

Grupas vai komandas supervīzijas procesa sākumā ir svarīgi, lai supervizors iegūtu 
informāciju par grupas dalībnieku pagātnes pieredzi un nākotnes nodomiem. Grupas 
supervīzijas sākumā ir nepieciešams palīdzēt dalībniekiem iepazīties vienam ar otru, lai 
izveidotu grupas saliedētību. Dzīves stāstos ir līdzības, kas rada kopības izjūtu, un 
atšķirības, kas var izraisīt interesi un vēlmi iepazīt otru vairāk.  

Mērķis 
 

 Iepazīties ar supervizējamiem grupā;  

 Veicināt grupas saliedētību; 

 Veicināt izpratni par faktoriem, kas ietekmē pašreizējo dzīves situāciju un mērķu 
apzināšanos. 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Prasmi attīstīt uzticamas, drošas un efektīvas darba attiecības grupā. 

 Resursu kartēšana: zināšanas, kompetence, pieredze  

Materiāli A3 zīmēšanas papīrs, zīmuļi , marķieri 

Laiks 60 min: 15 min individuālais darbs + 30 min. dalīšanās + 15 min refleksija 

Instrukcijas 
 

Supervizors uzaicina dalībniekus veltīt laiku pašatklāsmei un uzzīmēt savas dzīves koku uz 
vertikāli noliktas papīra lapas, kas ir nosacīti sadalīta 3 daļās: apakšējā daļā jāattēlo 
saknes, vidus daļā stumbrs un augšējā daļā lapotne. 
 

 “Kad zīmējat saknes, domājiet par savu pagātni, un visām nozīmīgām ietekmēm – 
situācijām vai personām, kuras ir veidojušas jūs kā cilvēku un profesionāli.  

 Zīmējot koka stumbru, domājiet par savu pašreizējo dzīves situāciju, galvenajām 
lomām un pienākumiem, saviem iekšējiem un ārējiem resursiem. 

 Kad zīmējat lapotni, domājiet par nākotni un sasniegumiem - kas jūs esat; kāds jūs 
esat; kāda ir jūsu dzīves situācija; ko jūs esat sasnieguši. 

 
Kad esat beiguši zīmēt, pierakstiet dažus atslēgvārdus kā atgādinājums par tēmām, kas ir 
saistītas ar pagātnes notikumiem, tagadnes situāciju un vēlmēm nākotnei.” 

Darbības apraksts 
 

1. Dalībnieki zīmē dzīves koku. 
2. Dalībnieki pieraksta atslēgas vārdus vai zīmē dažus papildus simbolus. 
3. Dalībnieki parāda savus attēlus un dalās ar saviem stāstiem, izmantojot atslēgvārdus 
vai simbolus. 
4. Supervizors veicina grupas refleksiju. 

Jautājumi refleksijai 
 

 Kādas līdzības jūs novērojāt attēlos un stāstos, kurus tikko dzirdējāt? 

 Kādas atšķirības jums šķita interesantas attēlos un stāstos?  

 Kādi bija galvenie profesijas izvēli ietekmējošie faktori? 

 Kādi ir šīs grupas resursi? 

 Kā supervīzijas var palīdzēt virzīties uz nākotnes mērķiem? 

 



 

31 

 

 

15. Stresa avotu karte  
Evija Apine 
 

Pamats/teorija 
 

Teorijas par stresu, sistēmiskā pieeja, teorija par supervīziju sociālajā darbā. Avots: Allan 
Brown, Iain Bourne “The Social Work Supervisor”. 
 
Supervizori bieži tiekas ar profesionāļiem, kuri cieš no stresa un izdegšanas, un arī paši 
var ar to sastapties. Tādēļ ir nepieciešams izprast stresa avotus, to savstarpējo saistību 
un ietekmi, kā arī ietekmi uz personu, lai palīdzētu supervizējamam ieraudzīt un 
apzināties situāciju, sākt meklēt risinājumus.  

Mērķis 
 

 Attīstīt izpratni par 4 stresoru grupām; 

 Veidot izpratni par stresoru savstarpējo saistību un to ietekmi vienam uz otru;  

 Izzināt un apzināties stresa avotus dalībnieku dzīvē. 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Rūpes par sevi, stresa vadība 

 Komunikācija: klausīšanās 

 Komunikācija: efektīva jautāšana  

Materiāli A3 papīra lapas vai daudz mazu papīra kartīšu vai līmlapiņas (izmērs aptuveni 7 x 10 cm), 
flomāsteri vai pildspalvas, tāfeļpapīrs vai tāfele 

Laiks minimums 130 min (vairāk laika varat paredzēt, ja plānojat arī darbu pāros) 

Sagatavošanās ( supervizors – perfekcionists - var sagatavot papīra kartītes vai līmlapiņas 4 dažādās 
krāsās, lai katru krāsu izmantotu vienai stresoru grupai) 

Instrukcijas 
 

Supervizors sniedz nelielu ieskatu tēmā stress un izdegšana, paskaidrojot, ka stresu 
izraisošos faktorus var iedalīt 4 kategorijās (pieraksta uz tāfeles): 
1) Darbinieks (personīgie stresori) 
Stresori, kas ir saistīti ar supervizējamā personīgo dzīvi (attiecību krīze, šķiršanās, 
problēmas ar bērniem, slimības, zaudējums un sēras, finansiālās grūtības utt.) 
2) Prakse 
Stresori, kas rodas supervizējamā praksē, kur viņš var būt cietušais (piemēram, 
vardarbības upuris, kad klients ir fiziski uzbrucis vai piedraudējis ar vardarbību u. c.) vai 
sastopas ar citu cilvēku pieredzi, kura izraisa spēcīgas emocijas (piem., atklāj 
varadarbību, klients pārdzīvo zaudējumu un sēras, ir nedziedināmi slims, jeb klienta 
dzīves situācija atspoguļo darbinieka personīgās dzīves situāciju, darbā ir smaga slodze 
un sarežģīti klientu gadījumi, utt.) 
3) Komanda 
Stresori, kuri ir saistīti ar supervizējamā sadarbību ar kolēģiem un komandā (personīgie 
konflikti, noniecināšana un mobings, vainošana visās nelaimēs vai citi disfunkcionāli 
grupas procesi, vientulības vai nenovērtētības sajūta, iesaistīšanās citu kolēģu darba 
sarežģījumos) 
4) Organizācija  
Stresori, kas rodas saistībā ar supervizējamā līgumu ar darba devēju (reorganizācija, 
konkurence, lai izvirzītos, nodaļu slēgšana, darbinieku atlaišanas draudi) 
 
Supervizors aicina dalībniekus domāt par dažādiem savas dzīves stresa faktoriem un 
uzrakstīt katru atsevišķi uz mazajām kartītēm (vienu stresoru katrā kartītē) vai rakstīt tos 
uz A3 papīra lapas, domājot par savstarpējām saiknēm starp tiem (kurš stresors ir saistīts 
ar citu, ir tā avots jeb rezultāts utt.). Ja persona izmanto kartītes, tad viņa tās izkārto uz 
galda vai grīdas tā, lai parādītu stresoru savstarpējo saistību, vai pielīmē līmlapiņas uz 
lielākas papīra lapas, atkal domājot par savstarpējām saiknēm un ietekmēm. 
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Supervizors aicina dalībniekus izveidot pārus un intervēt vienam otru par stresoru 
kartēm ar mērķi labāk izprast stresorus un to savstarpējo saistību (iespējams, ka daži 
jaunie stresori būs jāpievieno sarunas gaitā). Tie, kuri ir intervētāja lomā, uzdod atvērtos 
jautājumus, precizē, noskaidro utt., un pievērš uzmanību supervizējamā (stāstītāja) 
izjūtām, atspoguļojo tās. 
 
Iespējamās izmaiņas: stresoru karti veido supervizors un supervizējamais kopā intervijas 
laikā, kurā supervizors palīdz supervizējamam atklāt dažādos stresa avotus un to 
savstarpējās ietekmes. 
 
Piezīme: šī metode ir pirmais solis darbā stresu un izdegšanu. Nākamais solis būtu 
noskaidrot, kuri ir vissvarīgākie stresori un ar kuriem var kaut ko darīt, lai samazinātu to 
ietekmi. Var izmantot dažādas problēmu risināšanas tehnikas. 

Darbības apraksts 
 

1. Supervisora ievads tēmā (10 – 15 min. ) 
2. Individuālais darbs, pierakstot un veidojot stresoru karti (15 min)  
3. Dalībnieki izveido pārus. 
4. A intervē B par viņa stresa faktoru karti (30 min) 
5. B sniedz atgriezenisko saiti A par viņa klausīšanās un jautājumu uzdošanas prasmēm 

(10 min)  
6. B intervē A par viņa stresa faktoru karti (30 min) 
7. A sniedz atgriezenisko saiti B par viņa klausīšanās un jautājumu uzdošanas prasmēm 

(10 min)  
8. Supervizors veicina grupas refleksiju (20 min). 

Jautājumi refleksijai 
 

 Kādi ir jūsu secinājumi par saiknēm starp dažādiem stresa faktoriem? 

 Kura stresa faktoru grupa dominēja? 

 Kādas atšķirības pamanījāt starp to uzdevuma daļu, kad individuāli veidojāt savu 
stresa faktoru karti, un to, kad par karti runājāt ar otru? 

 Kāda intervētāja rīcība vai uzvedība bija noderīga un palīdzēja, kad jūs stāstījāt par 
savu stresoru karti? 
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16. Eņģeļi un velni  
Kaidi Peets 
 

Pamats/teorija Šī grupas supervīzijas metode balstās uz Eņģeļu un velnu modeli, ko ir aprakstījuši Tatiana 
Bachkirova, Peter Jackson un David Clutterbuck grāmatā „Coaching and Mentoring 
Supervision: Theory and Practice”, 2011.  

Mērķis  palīdzēt risināt problēmas un plānot nākamos soļus; 

 praktiski pielietot grupas supervīzijas modeli. 

Kādas 
kompetences 
attīsta 

 Realitātes pārbaudīšana, reflektēšana 

 Jaunu iespēju un risinājumu meklēšana 

 Grupas biedru iesaistīšana gadījumaapspriedē 

Laiks 90 min.  

Instrukcijas 
 

1. Iepazīstināšana ar modeli 
Supervizors iepazīstina ar modeli.  

2. Gadījuma izvēle 
Visi dalībnieki, kuriem ir gadījums, ar to īsi iepazīstina, kam seko balsošana. Viens 
dalībnieks uzņemas diskusijas veicinātāja (fasilitatora) lomu. 

3. Gadījuma izklāsts un nākamais solis 
Dalībnieks, kura gadījums ieguva visvairāk balsu, pastāsta par savu gadījumu un plānoto 
nākamo soli, tostarp arī ar domām un jūtām, kas ir saistītas ar nākamo soli.  

4. Jautājumi un atbildes 
Grupa pēc tam uzdod noskaidrojošus jautājumus par šo gadījumu. Gadījuma īpašnieks 
atbild uz jautājumiem. 

5. Velna advokāts 
Grupas locekļi darbojas kā velna advokāti un pauž jebkādas bažas, šaubas vai „piekasās” 
par nākamo soli (piem., „Es esmu satraukts par …”; „Es ievēroju, ka ...”). Gadījuma 
īpašnieks noklausās to visu klusējot un pats izlemj, ko no dzirdētā viņš ņems vērā un ko 
nē. 

6. Eņģeļa advokāts 
Grupa sniedz pozitīvu atgriezenisko saiti par gadījuma īpašnieka plānoto nākamo soli 
(piem., „Man patīk jūsu ideja par nākamo soli, jo…”) 

7. Nākamie soļi 
Gadījuma īpašnieks atbild un saka, ko viņš tagad domā un kādas papildu idejas viņam 
tagad ir par turpmāko rīcību. 

8. Apkopojums lielajā grupā. 

Darbības 
apraksts 

1. Iepazīstināšana ar modeli (10 min) 
2. Gadījuma izvēle (15 min) 
3. Gadījuma izklāsts un nākamais solis (10 min) 
4. Jautājumi un atbildes (10 min) 
5. Velna advokāts (10 min) 
6. Eņģeļa advokāts (10 min) 
7. Nākamie soļi (10 min) 
8. Apkopojums lielajā grupā (15 min) 

Jautājumi 
refleksijai 

 Kad darbojāties kā velna un eņģeļa advokāti, kā jūs ietekmēja citu grupas dalībnieku 
refleksijas?  

 Kā jums bija vieglāk darboties, kā velna vai eņģeļa advokātam?  

 Kāpēc, jūsuprāt, tas tā bija? 
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17. Mācāmies no veiksmes  
Signe Vesso 
 

Pamats/teorija 
 

Ja uzmanības centrā ir enerģija, spēks un iespējas nevis neiespējamības vai problēmas, 
tad grupa un darbinieks ātrāk iegūs skatījumu uz situāciju, kas būs iespējām bagāta. Šī 
metode nāk no pieejas Atzinīga izzināšana (angļu val. - Appreciative Inquiry).  
 
Avoti: De Haan, E. (2001) Leren met Collega’s Assen. Van Gorcum; Dewulf, I. (2004) 

Interview method “Appreciative Inquiry”. Gent: Kessels & Smit 

Mērķis Palīdzēt supervīzijas studentiem mācīties no veiksmes stāstiem. 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Sevis apzināšanās, pašrefleksija 

 Klausīšanās 

 Efektīva jautājumu uzdošana 

 Realitātes pārbaudīšana, reflektēšana 

 Resursu kartēšana: zināšanas, kompetence, pieredze  

 Darbs ar panākumiem un pozitīvo pieredzi 

 Jaunu iespēju un risinājumu meklēšana  

 Grupas biedru iesaistīšana gadījuma apspriedē 

Materiāli Papīrs un zīmuļi piezīmēm, tāfeļpapīrs 

Laiks 60-90 minūtes  

Grupas lielums 5-10 cilvēki 

Sagatavošanās Uzzīmējiet shēmu uz tāfeles pirms sākat uzdevumu 

Instrukcijas un 
darbības apraksts  
 

1. Solis: Iepazīšanās ar veiksmīgu pieredzi (15 minūtes) 
Viens dalībnieks detalizēti stāsta par savu veiksmīgo pieredzi, t. i., situāciju, kad viņa 
darbs veicās ļoti labi, par pieredzi, kad īsā laikā spēra lielu soli, vai kad viņa paša 
izaugsme risinājās ļoti ātri. 
Pārējie dalībnieki uzmanīgi klausās un pieraksta, kas pēc viņu domām ir tie faktori, kas 
šo veiksmi padarīja iespējamu. 

2. Solis: Veiksmes faktoru un konteksta faktoru inventarizācija (20 minūtes) 
Uz tāfeļpapīra uzraksta divās kolonnās: 

 Kreisajā kolonnā: tās personas, kuras veiksmes stāstu dzirdēja, iniciatīvas, īpašības, 
stiprās puses un rīcību; 

 Labajā kolonnā: konteksta faktorus un citu cilvēku sniegto atbalstu, kas palīdzēja gūt 
veiksmīgo pieredzi un panākumus. 
Persona, kas stāstīja par savu veiksmīgo pieredzi, piedalās faktoru noteikšanā kopā ar 
grupu, koriģē un papildina. 

3. Solis: Padziļināšana (15 minūtes) 
Aplis, kad uzdod jautājumus un klausās. Mēģiniet rast „atklāsmes” pateicoties jaunajai 
informācijai, kuru guvāt inventarizācijas laikā. Jauni, dziļāki jeb niansētāki veiksmes 
faktori ir jāuzraksta uz citas tāfeļpapīra lapas. 

4. Solis: Novērtēšana (10 minūtes) 
Dalībnieki pārrunā, ko viņi ir iemācījušies šī uzdevuma laikā. 

Jautājumi refleksijai  Ko mēs esam sapratuši vai iemācījušies? 

 Kā šī metode ietekmē mācību procesu? 

 Kā jūs varat izmantot šo metodi savā supervizora praksē? 
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18. „Man vajag..” (angļu val. – I should) 
Signe Vesso 
 

Pamats/teorija 
 

Šis uzdevums ir no geštalta terapijas. “Mēs visi esam internalizējuši noteikumus un 
vēstījumus, kuri ir vienmēr ar mums, lai kur mēs būtu. Geštalta pieejā šos vēstījumus 
sauc par introjektiem — kaut ko, ko mēs esam norijuši veselu un ko neesam pietiekami 
„sakošļājuši”, lai redzētu, vai tas patiesi ir mūsu pašu vēlme/noteikums, vai mēs tikai to 
esam pārņēmuši no ārpasaules. Katru reizi, kad jūs prātā dzirdat „man vajag..”, tā ir zīme, 
ka jums patlaban varētu būt darīšana ar introjektu — un tādējādi tas ir uzaicinājums jums 
to aplūkot tuvāk. 
 
Avots: Laura McGrath, http://readyforchange.ca/2011/09/01/exercises-self-awareness-
part-2-should-exercise/ 

Mērķis Palīdzēt supervīzijas studentiem labāk apzināties un izprast sevi. 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Sevis apzināšanās, pašrefleksija 

 Vērīgums: klātbūtne 

 Rūpes par sevi, stresa vadība  

 Refleksija par emocijām/jūtām 

 Klausīšanās 

 Efektīva jautājumu uzdošana  

 Realitātes pārbaudīšana, reflektēšana  

Materiāli Papīrs un zīmuļi piezīmēm 

Laiks 30-40 minūtes  

Grupas lielums 4-14 cilvēki 

Instrukcijas un 
darbību apraksts  
 

Pirmais solis: „Man vajag..” 
Veltiet apmēram 10 minūtes, lai pierakstītu visu, ko jums vajag vai ko jums nevajag, kas 
regulāri ienāk jums prātā. Piemēram: 

 Man jāatmaksā savu aizņēmumu. 

 Man vajag vairāk naudas. 

 Man jābūt laikā. 

 Man kaut kas ir jādara savas māsas labā. 

 Man jāpspēj padarīt vairāk īsākā laikā. 

 Man jāizklaidējas. 

 Man jābūt kaislīgi aizrautai. 

 Man jābūt mīlošai un pieņemošai un garīgai. 

 Man savu laiku vajag labāk organizēt. 

 Man vajag atslābināties. 

 Man vairāk jātrenējas klavierspēlē. 

 Man ir jāatrod kārtīgs darbs. 

 Man ir jāatrod daži draugi. 

 Man ir jāmeditē. 

 Man jāpārstāj raizēties. 
 
Otrai solis: „Tev vajag..” 
Lūdzu atrodiet partneri, ar kuru kopā veikt nākamos soļus. 
Lūdziet kādu, kuram jūs uzticaties, nolasīt jums pēc kārtas pa vienam katru jūsu rakstīto 
apgalvojumu sekojošā veidā: „Tev vajag...”, „Tev jādara”. Piemēram, jūsu partnerim būtu 
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jāsaka: „Tev jāatmaksā savu aizņēmumu”. 
Pēc katra partnera nolasītā apgalvojuma, veltiet kādu mirkli, lai: 
- pamanītu jebkuras iekšējās jūtas vai emocijas, kuras rodas, dzirdot šo apgalvojumu; 
- pamanītu, vai uztverat to kā savu balsi, kaut ko tādu, ko jūs patiesi vēlaties darīt, vai arī 
tā ir kāda cita balss (piem., bieži apgalvojums par to, ko “vajadzētu”, patiesībā pieder 
mūsu vecākiem, un tiklīdz dzirdam šo pašu apgalvojumu no kāda cita, tad atpazīstam, ka 
šis ir mūsu vecāku uzskats nevis mūsu pašu iekšējais padomdevējs). 
 
Trešais solis: Izlemiet un piesavinieties. 
Pēc katra apgalvojuma, kuru jūsu partneris jums nolasa, izlemiet, vai „Es to darīšu” jeb 
„Es nedarīšu” un tad jauno apgalvojumu paziņojiet partnerim. 
Piemēram: 
Tavs partneris saka: „Tev jāatmaksā savu parādu.” 
Jūs sakāt: „Es atmaksāšu savu parādu.” 
(vai: „Es neatmaksāšu savu parādu.”) 
(vai: „Es atmaksāšu savu parādu piecu gadu laikā.”) 
(vai: „Es nekoncentrēšos uz sava parāda atmaksu līdz brīdim, kad es būšu pabeidzis 
studijas.”) 
Lai arī ko jūs izvēlaties — vai jūs to darīsiet, nedarīsiet, vai ar kādiem nosacījumiem — 
viss ir pieņemami. Galvenais ir panākt, lai jūs nestaigātu apkārt ar neizvērtētiem „man 
vajag..” apgalvojumiem, kas jūs nospiež un nosoda, un tā vietā jums tagad būtu lēmumi, 
kurus jūs esat paši pieņēmuši un kā īpašnieki esat. 

Jautājumi 
refleksijai 

 Ko jūs no šī uzdevuma mācījāties? 

 Kā jūs to varat izmantot savā supervīzijas praksē? 

 Kā jūs varat palīdzēt saviem klientiem labāk apzināties savus „man vajag..”? 

 Kas palīdz uzņemties atbildību? 
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19. Sociometrija  
Tiina Merkuljeva 
 

Pamats/teorija 
 

Džeikobs Moreno (Jacob Levy Moreno) radīja terminu sociometrija. Sociometrijai ir 
metodes savstarpējo attiecību mērīšanai, pētīšanai un attīstīšanai. Izmantojot datus, 
kurus iegūst ar šo metožu palīdzību, grupas dalībnieki piedalās grupas attīstīšanā, 
izvērtējot un reflektējot par savu uzvedību starppersonu attiecībās un attiecībās ar 
grupu. Sociometriska izpēte palīdz grupas dalībniekiem apzināties tos spēcīgos 
faktorus un spēkus, kas viņus ietekmē savstarpējās attiecībās vienam ar otru. 
Izmantojot interaktīvās mācību metodes, lai izpētītu, kas notiek konkrētās attiecībās, 
kā uztver vai kļūdaini uztver citus, grupas dalībnieki saprot, ka viņi nav vieni un ka paši 
ir daļa no kopīgas dinamikas. Apbruņojušies ar šo informāciju grupas dalībnieki ir paši 
stimulēti veidot jaunus uzvedības modeļus un mijiedarbību (Rostampoor-Vajari, 2012). 
 
Avots: Rostampoor-Vajari, M. (2012). What Is Sociometry and How We Can Apply It in 

Our Life? 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Vērīgums un klātbūtne 

 Sevis apzināšanās, pašrefleksija 

 Efektīva atgriezeniskā saite 

 Emociju/jūtu atspoguļošana 

 Uzticamu, drošu un efektīvu darba attiecību izveidošana  

 Realitātes pārbaudīšana, reflektēšana  

 Resursu kartēšana: zināšanas, kompetence, pieredze  

 Dažādība supervīzijā: atšķirību atzīšana un spēja saprast citus. 

Mērķis 
 

 Radīt labvēlīgu mācīšanās atmosfēru grupā; 

 Virzīt grupu, lai no izolētām personām veidotos grupa, kurā sadarbojas; 

 Integrēt domāšanu, jūtas un rīcību mācību procesā; 

 Izpētīt iekšējās grupas attiecības, kas veicina vai kavē studentu rezultātus; 

 Atklāt un risināt jautājumus, kas saistīti ar konfliktiem, uzticēšans un identitāti 
grupā. 

Materiāli Pietiekami daudz telpas bez mēbelēm. Visus vingrinājumus jāveic aktīvā kustībā. 

Laiks 90 – 120 minūtes 

Grupas lielums 6-12 cilvēku 

Instrukcijas un 
darbības apraksts  
 
 

1. Sociometrijas mērķa izvirzīšana 
Piemēram, sociometrijas mērķis ir radīt mācībām labvēlīgu atmosfēru grupā. 
 
2. Atlasiet kritērijus, kas attiecas uz grupu 
Kritēriji ir atkarīgi no tā, kāds ir sociometrijas izmantošanas mērķis. Kritērijus var 
izvēlēties kopā ar studentiem, ja viņiem ir kāda iepriekšējā pieredze sociometrijā. 
Instrukcija grupai: Kādi apstākļi jums ir nepieciešami, lai efektīvi mācītos? Nosakiet 3-4 
kritērijus (individuāli vai nelielās grupās).  
Piemēram, grupa var izvirzīt sekojošus kritērijus: 
zinātkāre, 
pieredze, 
atklātība, 
jūtas, 
saistība, 
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attīstība, 
atbalsts, 
ikviens izsaka savas domas un jūtas, 
dalīšanās, 
dot telpu, 
jautāšana un interese, 
ne-tik-ilga uzmanība, 
līdzdalība, 
konstruktivitāte, 
nenosodoša komunikācija. 
 
Kopā ar studentiem izvēlaties svarīgākos kritērijus. Piemēram: 
atklātība, dalīšanās, dot telpu, atbalsts, zinātkāre un interese, līdzdalība, nenosodoša 
komunikācija. 
 
Metožu kaskāde 
1. Metode: Skalas (0 līdz 10) 

Instrukcija grupai: iedomājieties, ka uz grīdas ir skala no 0 līdz 10 (atzīmējiet uz grīdas, 
kur ir 0 un kur ir 10). Atrodiet savu vietu uz skalas. 

 Cik lielā mērā jūs spējat atklāti paust savas jūtas un domas šajā grupā?  

 Cik lielā mērā jums ir iespēja dalīties?  

 Cik lielā mērā jums ir telpa/vieta šajā grupā? 

 Cik lielā mērā jūs saņemat atbalstu šajā grupā? 
 
Lūdziet studentus paskaidrot savu izvēli individuāli vai nelielās grupās. Šis process 
sniedz vairākus ieguvumus, piemēram, saliedē grupu, ļauj cilvēkiem uzzināt, kā citi 
interpretē šo jautājumu un padara procesu interaktīvu un uz attiecībām vērstu. 
 
2.Metode: Izvēles.  
Instrukcija grupai: izvēlēties vienu personu, kurai vēlētos kaut ko pajautāt, vai personu, 
kura jūs interesē. Ejiet pie šī cilvēka un uzdodiet savu jautājumu.  
 
Šis uzdevums ir jāveic vienlaikus visiem kopā. 
Šajā vingrinājumā ir svarīgi pievērst uzmanību cilvēkiem, kuri nav izvēlēti, piemēram, 
„Ja jūs varētu pajautāt Tīnai kādu jautājumu, ko jūs jautātu? Tīna, vai jūs gribat 
atbildēt? 
 
3.Metode: Skala (0 līdz 10) 
Instrukcija grupai: iedomājieties, ka uz grīdas ir skala no 0 līdz 10 (atzīmējiet uz grīdas, 
kur ir 0 un kur ir 10). Atrodiet savu vietu uz skalas. 

 Cik lielā mērā jūs jūtaties iesaistīti šajā grupā šobrīd? 

 Cik lielā mērā jūs jūtat nenosodošu komunikācija šajā grupā? 

 Cik lielā mērā jūs jūtat atbalstu, lai attīstītos kā supervizors? 

Jautājumi refleksijai  
lielajā grupā 

 Ko tu uzzināji par sevi šajā grupā?  

 Ko tu uzzināji par mūsu grupu? 

 
KARTES VEIDOŠANA 
Lūdzu, izveidojiet karti, kas attēlo, no kuras vietas katrs nāk. 
(studenti var izvēlēties piemērotu vietu telpā.) 
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Lūdzu pastāstiet kādam, kas jums ir blakus, no kurienes jūs nākat. 
 
DZIMŠANAS DIENU RINDA 
Lūdzu, izveidojiet dzimšanas dienu līniju. Tie, kas ir visjaunākie, lūdzu, dodieties uz labo pusi. Tie, kas ir vecākie, 
lūdzu, ejiet uz kreiso pusi. 
(Studenti izvēlēlas piemērotu vietu rindā.) 
 
IESPĒJAS IEPAZĪTIES 
Lūdzu, izvēlieties kādu, kuru jūs pazināt jau agrāk. Kur jūs abi pirmo reizi satikāties? 
Lūdzu, izvēlieties kādu, kuru jūs agrāk nezinājāt, un pastāstiet kaut ko par sevi. 
 
Atsauces 
 
Rostampoor-Vajari, M. (2012). What Is Sociometry and How We Can Apply It in Our Life? 

Advances in Asian Social Science (AASS) 570, Vol. 2, No. 4, 2012, ISSN 2167-6429, 

Copyright © World Science Publisher, United States, www.worldsciencepublisher.org 

 
 

http://www.worldsciencepublisher.org/
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20. Iekšējais stāsts 
Sigrid Melts 
 
PAMATS/TEORIJA 
Adaptēts no geštalta terapijas tukšā krēsla tehnikas, kuru attīstījis Fritz Perls, Dale Schwarz un Anne Davidson. 
Avots: Schwarz, D., Davidson, A. (2009) Facilitative Coaching. A Toolkit for Expanding Your Repertoire and 
Achieving Lasting Results.  
 
MĒRĶIS 

 Apzinātāk uzņemties atbildību par vienpusēju uzvedības kontroli; 

 Pamanīt un atpazīt, kā cilvēki paši uztur savas problēmas; 

 Attīstīt līdzjūtību pret sevi un citiem; 

 Atpazīt vienpusēju kontroli pret sevi kā priekšnoteikumu tam, lai redzētu, kā mēs vienpusēji cenšamies 
kontrolēt citus. 

 
MATERIĀLI 
Divi krēsli 
 
LAIKS 
45 – 60 minūtes 
 
INSTRUKCIJA UN DARBĪBAS APRAKSTS 
Šajā vingrinājumā supervizējamais risina iedomātu sarunu ar diviem savas identitātes aspektiem: vienpusēji 
kontrolējošo patību (angļu val. – unilaterally controlling self) un kopīgās mācīšanās patību (angļu val. – mutual 
learning self). 
 
1. solis: Palīdziet supervizējamam izveidot saikni ar un dot balsi savai vienpusēji kontrolējošai patības daļai, aicinot 
atcerēties situāciju, kad viņš vienpusēji kontrolēja sevi. 
„Atsauciet atmiņā situāciju, kurā jūs izturējāties vienpusēji pret sevi. Piemēram, jūs sagaidījāt nepamatoti augstus 
sasniegumus no sevis vai likāt sev nevajadzīgi konkurēt.” 
 

 Ko jūs jūtat? 

 Pievērsiet uzmanību ķermeņa sajūtām. 

 Ievērojiet, kur jūsu ķermenī dzīvo vai rezonē vienpusējā daļa. 

 Kādas sajūtas jūs pamanāt? 

 Kā šīs sajūtas ir saistītas ar jūsu jūtām? 

 Ja jūs dotu iespēju runāt vienpusējai daļai, ko tā teiktu? 
Ļaujiet šai sevis daļai pateikt vienu vai divus teikumus pirmajā personā. Piemēram, „Es esmu vienpusēji 
kontrolējošā Mērijas daļa. Es ceru, ka viņa darīs vairāk, neskatoties uz visu to, ko viņa jau ir uzkrāvusi uz saviem 
pleciem.” 
 
2. solis: Palīdziet supervizējamam izveidot saikni un piešķirt balsi savai kopīgās mācīšanās daļai, aicinot atcerēties 
situāciju, kad viņa rīcības pamatā bija kopīgas mācīšanās attieksme. 
„Atsauciet atmiņā situāciju, kurā jūsu izturēšanos pret sevi raksturoja kopīgas mācīšanās attieksme. Piemēram, jūs 
bijāt iejūtīgs pret sevi par kļūdu, kuru bijāt pieļāvis, vai kad jūs mudinājāt sevi uz sadarbību.” 
 
Aprakstiet apstākļus: 

 Ko jūs jūtat? 
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 Pievērsiet uzmanību ķermeņa sajūtām. 

 Ievērojiet, kur jūsu ķermenī dzīvo vai rezonē kopīgās mācīšanās daļa. 

 Kādas sajūtas jūs pamanāt? Aprakstiet šīs sajūtas. 

 Kā šīs sajūtas ir saistītas ar jūsu jūtām? 

 Ja jūs dotu iespēju runāt kopīgās mācīšanās daļai, ko tā teiktu? 
Ļaujiet šai patības daļai pateikt vienu vai divus teikumus par sevi pirmajā personā. Piemēram, “Es esmu Mērijas 
kopīgās mācīšanās daļa. Es protu vienoties un izturos saprātīgi pret viņu, nevis pieprasu, lai viņa darītu vairāk, jo es 
zinu, kādus pienākumus viņa jau ir uzvēlusi sev uz pleciem.” 
 
3. solis. Kā supervizors pārliecinieties, ka supervizējamais ir izveidojis attiecības un jūtas saistīts ar abām šīm savas 
identitātes daļām. 
 
Nosakiet, vai viņš ir gatavs sākt dialogu ar šīm divām daļām. Ja viņš ir gatavs, pārejiet uz 4. soli. Ja viņš nav gatavs, 
uzziniet, kas viņam ir nepieciešams, lai padziļinātu attiecības ar šīm sevis daļām, un atgriezties pie 1. un 2. soļa. 
 
4. solis: Lūdziet supervizējamo izspēlēt dialogu starp savām vienpusējās kontroles un kopīgās mācīšanās daļām. 
Izmantojiet divus krēslus. Katrs krēsls ir viena no divām patības daļām. Kad supervizējamais izspēlē dialogu, 
aiciniet viņu apsēsties tajā krēslā, kura balsī viņš runā. Dialoga laikā viņš šurpu un turpu pārvietojas no viena uz 
otru krēslu, kad runā kā viena vai otra patības daļa. 
 
Aiciniet, lai supervizējamais runā pirmajā personā kā katra no patības daļām. Kā supervizoram, jūsu uzdevums ir 
veicināt dialogu, palīdzot supervizējamam piekļūt iespējami maksimālam informācijas apjomam par šīm divām 
daļām. Jūs varat uzdot jautājumus, vai iedrošināt viņu reflektēt un tad turpināt, ja kādā brīdī supervizējamais ir 
iestrēdzis. 
 
Kā alternatīva šim pašam vingrinājumam var būt dialogs starp divām polaritātēm - radošuma un izdzīvošanas 
instinktiem vai uzvedībām. 
 
Refleksija 

 Ko jūs domājāt un kā jūs jutāties, veicot šo vingrinājumu? 

 Ko jūs darījāt tāpat kā jūs to parasti darāt? 

 Ko jūs darījāt atšķirīgi no tā, ko jūs parasti darāt? 

 Kā šis iekšējais dialogs līdzinās jūsu sarunām ar indivīdiem un grupām? 

 Kā šis iekšējais dialogs atšķiras no jūsu sarunām ar indivīdiem un grupām? 

 Aprakstiet dažas vērtības un pārliecības, kas ir jūsu vienpusējās kontroles pamatā. 

 Aprakstiet dažas vērtības un pārliecības, uz kurām balstās jūsu kopīgās mācīšanās uzvedība. 

 Ko jūs uzzinājāt par savu kopīgās mācīšanās patību? 

 Ko jūs uzzinājāt par savu vienpusējās kontroles patību? " 

 Ko jūsu vienpusējās kontroles patība iegulda tajās problēmās, kuras jums ir ar savu priekšnieku, kolēģi …? 

 Kā ir mainījušās jūsu domas un jūtas? 

 Ko jūs varētu darīt savādāk nākotnē? 
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21.  Ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis 
 Kristīne Mārtinsone 
 

Pamats/Teorija Luisvilas Universitātes profesore Vija Bergs Lusebrinka vairāk nekā trīsdesmit gadus, 
balstoties uz jaunākajiem psiholoģijas un neirozinātnes pētījumiem par informācijas 
apstrādi, ir attīstījusi Ekspresijas pakāpenisko līmeņu modeli (oriģinālā: The Expressive 
Therapies Continuum), kas  ietver aprakstu par dažādām smadzeņu funkcijām un 
struktūrām, kuras apstrādā vizuālo, sensoro un afektīvo informāciju (Kagin & Lusebrink, 
1978; Lusebrink, 1986, 1990, 1991, 2004, 2008, 2010; Lusebrink, Mārtinsone, Dzilna-
Šilova, 2012, Mārtinsone, Dzilna-Šilova, Lusebrink, Veide-Nedviga, 2013, Мартинсоне, 
Дзилна-Шилова, Лусебринк, 2013). Tā ir teorētiska koncepcija, kas ietver trīs līmeņus 
un dimensijas: kinestētisko/sensoro, perceptīvo/afektīvo un kognitīvo/simbolisko (skat. 
1.attēlu). Lai arī teorija ir veidota mākslas terapijas kontekstā, to var pielāgot supervīzijas 
procesam, lai attīstītu refleksijas spējas.  

 

Radošais 

  

  

  

 

Kreisā smadzeņu puslode                                          Labā smadzeņu puslode 

 
1.attēls. Ekspresijas pakāpenisko līmeņu modeļa shematiska reprezentācija. (Lusebrink, Imagery 
and visual expression, 1990, 92; Hinz, Expressive Therapies Continuum, 2009; 5) 

 

Šis sistēmiski, hierarhiski organizētais modelis piedāvā struktūru, lai izvērtētu dažādus 
informācijas apstrādes procesus. Trīs līmeņi ietver atšķirīgus sensorās, vizuālās un 
afektīvās informācijas apstrādes un vadīšanas veidus un pakāpes, sākot no spontānas 
fiziskas vai emocionālas reakcijas līdz racionālai vai simboliskai domu un jūtu izpausmei, 
norādot uz personas pieaugošu abstrakciju informācijas apstrādē (Lusebrink, 2010; 168).  
Radošā dimensija var būt sastopama jebkurā no līmeņiem un var iekļaut visu līmeņu 
sintēzi.  

Katrs no trīs līmeņiem ietver divas dimensijas, kas ir bipolāras un apzīmē pretējus 
priekšstatus. Radošais komponents (R) var būt klātesošs visos trīs līmeņos un var iekļaut 
visu līmeņu sintēzi (Lusebrink, 1990, 2010).  

 

Kinestētiskais/sensorais līmenis (K/S) ietver vienkāršu motoru ekspresiju, kā arī 
enerģijas un sensorās pieredzes klātbūtni. K/S līmeņa kinestētiskā dimensija (K) ir saistīta 
ar uzsvaru uz kinestētisku darbību, kas izpaužas kā fiziska/motora aktivitāte. Kinestētiskā 
dimensija atspoguļo bazālo gangliju un smadzeņu garozas primārās motoriskās zonas 
dominējošo iesaistīšanos. K/S līmeņa sensorais (S) komponents ir saistīts ar uzmanības 
pievēršanu sensorai izpētei. S komponents atspoguļo primārās somato-sensorās garozas 
iekļaušanos. Ja cilvēka uzmanība vairāk ir vērsta uz kinestētisko darbību, samazinās 

Simboliskais Kognitīvais 

Perceptīvais 

Kinestētiskais 

Afektīvais 

Sensorais 
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apzinātība par sensorajām sajūtām. Savukārt uzsvars uz sensoro dimensiju samazina un 
palēnina kinestētisko darbību, jo uzmanība tiek vērsta uz sajūtu pieredzēšanu. Radošās 
pārejas zona K/S līmenī iekļauj kinestētisku izteiksmi, kas ir integrēta ar kustību sensorās 
pieredzes apzināšanos. 

 

Šo pieredzi palīdz apzināties apraksts par uzvedību (ko Tu dari, ko Tu vēlētos darīt..) K 
dimensijā un par sajūtām (ko Tu sajūti) S dimensijā.   

 

Perceptīvais/afektīvais līmenis (P/A) ir saistīts ar uztveres un emocionālajiem 
aspektiem. Perceptīvais (P) komponents vērš uzmanību galvenokārt uz formām un to 
dažādību. P komponents atspoguļo ventrālās plūsmas procesus vizuālās informācijas 
apstrādē ar uzsvaru uz formu atšķiršanu un noskaidrošanu. Afektīvais (A) komponents ir 
raksturots ar paaugstinātu iesaistīšanos afektu izpausmē. A komponents galvenokārt 
atspoguļo emociju apstrādi amigdalā un tās ietekmi uz ventrālo plūsmu. Radošās pārejas 
zona šajā līmenī iekļauj labus un vai diferencētus geštaltus (gestalts).  

 

P dimensija raksturo apraksts, kas ietver atbildes uz jautājumiem: ko var redzēt, kas tas, 
kur tas utt., A polu aktivizē atbildes uz jautājumu ko Tu jūti? 

 

Kognitīvais/simboliskais līmenis (Ko/Si) ir saistīts ar garīgiem (mentāliem) tēliem un 
refleksiju par tiem. 

Kognitīvais (Ko) komponents uzsver izziņas darbības. Tas ir raksturots ar kategorizēšanu, 
problēmu risināšanu. Ko komponents iesaista regulējošas „no augšas uz leju” ejošas 
prefrontālās garozas ietekmes, īpaši dorsolaterālās prefrontālās garozas un, iespējams, 
priekšējās limbiskās garozas daļas ietekmes. Simboliskais (Si) komponents raksturojams 
ar afektīvo tēlu simbolisko nozīmi un simboliskām saitēm starp tiem, simboliskām 
abstrakcijām un intuitīvi integratīvu konceptu veidošanos. Si komponents atspoguļo, 
pirmkārt, lejupejošos orbitofrontālās garozas procesus un, iespējams, aizmugurējo 
limbiskās garozas daļu. Orbitofrontālās garozas integratīvās funkcijas iekļauj 
autobiogrāfiskās apziņas atgūšanu (Christian, 2008). Radošās pārejas zona starp 
kognitīvo un simbolisko komponentu ietver intuitīvu problēmu risināšanu, pašatklāsmes 
tēlus un garīgu izpratni.  

 

Kognitīvos procesus ierosina analīze, sintezēšana utt. Piemēram, jautājumi: kā dažādi 
aspekti ir saistīti? Kādi soļi jāveic, lai atrisinātu problēmu? Virza uz K dimensiju. Savukārt, 
S dimensijā – jo abstraktāki un universālāki ir lietotie simboli, jo vairāk laika 
nepieciešams to subjektīvās nozīmes un jēgas izpratnei. Var palīdzēt jautājums: ko tas 
nozīmē? 

 

Radošais komponents ir saistīts ar cilvēka pašaktualizāciju un radošās pieredzes 
apzināšanos. Tajā var notikt dažāda veida sintēzes procesi: starp subjektīvo pieredzi un 
objektīvo realitāti, starp individuālo pieredzi dažādos līmeņos. Radošā pieredze var būt 
klātesoša jebkurā no līmeņiem.  

 

Labi funkcionējošu indivīdu raksturo spēja vadīt informāciju visos līmeņos un dimensijās, 
kas katrs dod unikālu ieguldījumu cilvēka spējā pieņemt pamatotus lēmumus un izdarīt 
izvēles (Hinz, 2009, 13-14). Tomēr bieži vien informācijas vadīšanā dominē viens līmenis 
vai dimensija un ir novērojamas grūtības izpausties citos līmeņos un/vai komponentos.   
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Darbs ar šo modeli var palīdzēt cilvēkam radīt pārmaiņas smadzeņu darbības procesos un 
atrast citus (vai jaunus) ceļus informācijas pārstrādē, ņemot vērā smadzeņu plastiskumu 
(Pascual-Leone, 2006). 

Svarīgi: ja problēma ir aprakstīta, piemēram, kinētiskajā līmenī, tad, lai atrastu tās 
risinājumu arī augstākos līmeņos, virzībai uz risinājumu ir jābūt pakāpeniskai (skat. 
2.attēlu) 
 

 
 

2. attēls. Piemērs modeļa vizuālam pielietojumam. 

Mērķis  Attīstīt refleksijas spējas 

 Attīstot jautājumu uzdošanas prasmes. 

Materiāli A3 zīmēšanas papīrs, plastilīns, zīmuļi, pildspalvas, zīmuļi , A4 papīrs  

Laiks 90 min : 20 min individuālais darbs + 20 min. dalīšanās + 15 min. lekcija + 15 min 
dalīšanās + 20 min refleksija 

Sagatavošanās Iespējama metodes modifikācija:  
Iepriekš veikts audio/video ieraksts, kuru supervīzējamais klausās/skatās kopā ar 
supervizoru pēc iepazīšanās ar teoriju par ECT, lai pēc tam kopā veiktu analīzi. 

Instrukcijas un  
darbības apraksts 
 

Individuāli:  

 Uz lapas piefiksējiet 3-5 tēmas, par kurām visbiežāk pēdējā gada laikā runājāt 
supervīzijā ar supervīzējamajiem (3-5 min) 

 Uz A3 lapas apakšā uzzīmējiet taisni, sadaliet to nogriežņos (katrai tēmai savs 
nogrieznis) (1 min)  

 Virs katra nogriežņa vizuāli attējojiet katru no iepriekš nosauktajām tēmām (15 min). 

 

Sadalieties (atkarībā no grupas lieluma) pa pāriem (A- stāsta, B- klausās) vai grupās pa 4 
(A- stāsta, B- klausās, C un D - novēro):  

 A stāsta par iepriekš piefiksētajām tēmām, izmantojot vizuālos attēlus (10 min), B 
maksimāli precīzi – cik iespējams BURTISKI, pieraksta teikto. Pēc tam pāris mainās ar 
lomām (10 min). 
 

Supervizors pastāsta par ECT modeli (15 min) un lūdz turpināt darbu pāros,  

 lai reflektētu par veiktajiem pierakstiem un lai identificētu, kurā līmenī un kurā polā 
visbiežāk veikts stāstījums (15 min). Ja spilgti iezīmējas viens līmenis/pols, tad pāris 
apspriežas, kādus darbības vārdus izteiksmes maiņai turpmāk praksē varētu formulēt 
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citādi. 

Svarīgi! Nereti cilvēks lieto kādu noteiktu līmeni un polu vairāk nekā citu. Iespējams, 
būs novērojami paralējie procesi – saistībā ar supervīzējamo klientu lietoto 
izteiksmes līmeni un polu. 

 Pēc sarunas notiek dalīšanās par pieredzi grupā, izdarīti kopsecinājumi (20 min). 

 

Papildus: 

Ir ieteicams rosināt supervizējamos veidot dienasgrāmatu, kurā viņi mēneša laikā fiksē 
savus pašnovērojumus un pēc tam tos pārrunāt grupā. Metodi var modificēt lietošanai 
arī inividuālajā supervīzijā. 

Jautājumi refleksijai 
 

 Kādi vārdi visbiežāk tiek lietoti katrā ECT līmenī un polā? 

 Cik lielā mērā Jūs savā praksē izmanojiet ECT līmeņus un polus? 

 Kā identificēt klientu (supervīzējamo) biežāk izmantotos ECT līmeņus un polus? 

 Cik lielā mērā Jūs (apzināti/nepazināti) pieskaņojieties klientu biežāk izmanotajiem 
ECT līmeņiem un poliem?  

 Kā paplašināt ECT lietojuma spektru? 
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22. Iekšējās pasaules karte 
Kristīne Mārtinsone 
 

Pamats/teorija Stāstījuma pieeja (angļu val. – Narrative approach) (Mārtinsone, Pipere, 2012), mākslas 
terapija (Mārtinsone, 2010, 2011), pasaku terapija (Зинкевич-Евстигнеева, 2003). 

Mērķis  Padziļināt izpratni par iekšējo emocionālo pieredzi;  

 Izprast komunikācijas un izturēšanās veidu ar saviem klientiem un sabiedrību kopumā.  

Materiāli A3 zīmēšanas papīrs, zīmuļi, krītiņi, flomasteri 

Laiks 90 min: 40 min individuālais darbs + 20 min dalīšanās + 20 min refleksija 

Sagatavošanās Var tikt pārveidota lietošanai individuālajā darbā.  

Instrukcijas un 
darbības apraksts  

1. Individuāli:  

 Uz A3 papīra uzzīmē supervīziju kā valsts robežu.  

 Iezīmē dažādas vietas tajā – jūras, okeānus, salas, tuksnešus, stepes, kalnus, ielejas, 
utt.  

 Piešķir nosaukumus šīm vietām. Piemēram, Kaislību okeāns, gudrības upe, 
Sasniegumu kalns, Drošsirdības grava, Baiļu mežs, Laimes pļava, utt.  

 Piešķir šai valstij nosaukumu. 

 Iedomājieties, ka jūs esat ceļotājs, kurš ir pietuvojies šīs valsts robežām. Atzīmējiet šo 
vietu. 

 Tad uz kartes atzīmējiet tās vietas, uz kurām ceļotājs visvairāk grib nokļūt. 

 Uzzīmējiet ceļu no vietas pie robežas līdz vietai, kurp ceļotājs vēlas nokļūt.  

 Aprakstiet maršrutu. 
2. Mazākās grupās raksturojiet un diskutējiet par procesu un darba rezultātiem. 
3. Reflektējiet par to. 

Jautājumi refleksijai 
 

 Pastāstiet par savu darbu. 

 Kas šajā procesā bija visvieglākais un kas visgrūtākais? 

 Kā sauc apgabalu, kurā ceļotājs pietuvojās šai valstij? 

 Kurā apgabalā ceļotājs vēlas nokļūt šajā valstī? 

 Kāpēc ir izvēlējies šādu pārvietošanās ceļu? 

 Vai citi ceļotāji var ērti piekļūt šai valstij?  

 Kas sargā šīs valsts robežas? U. c. 
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23. Atspulgs (raporta veidošanas prasmes) 
Evija Apine 
 

Pamats/teorija 
 

Komunikācijas teorija, konsultēšanas prasmes.  
Katrs supervīzijas process sākas ar darba attiecību un raporta veidošanu.  

Mērķis 
 

 Attīstīt prasmes veidot raportu ar klientu; 

 Attīstīt izpratni par dažādiem neverbālās uzvedības aspektiem; 

 Veicināt savas verbālās un neverbālās uzvedības apzināšanos un izpratni par to, kā to 
uztver citi. 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Uzticamu, drošu un efektīvu darba attiecību izveidošana (raporta veidošana) 

 Sevis apzināšanās, pašrefleksija 

Materiāli Krēsli, pietiekami daudz vietas telpā darbam pāros, lai netraucētu citu pāru sarunas, 
tāfeļpapīrs, marķieri, zvaniņš 

Laiks 90 min: 15 min darbs vienā pārī (5 min A runā/ B spoguļo + 2-3 min analīze pāros, 5 min 
B runā/ A spoguļo + 2-3 min analīze pāros) x 3 reizes ar dažādiem partneriem + 30 min 
dalīšanās lielajā grupā 

Instrukcijas 
 

Supervizors sniedz nelielu ievadu par supervīzijas attiecību uzsākšanu un raporta 
veidošanu. Supervizors aicina dalībniekus izmēģināt verbālu un neverbālu pieskaņošanos 
citai personai.  
 
Supervizors izskaidro uzdevuma izpildes secību pāros un pieraksta to uz tāfeles: 
1) Persona A stāsta, ko viņa darīja darbā iepriekšējā dienā pa vienam teikumam, un 

persona B darbojas kā A spogulis – pēc katra teikuma atkārto to mutiski un imitē balss 
toni, ķermeņa pozu, kustības, sejas izteiksmi utt. (5 min) 

2) Abi reflektē par pieredzi – to, ko viņi ir pamanījuši, ko bija viegli un ko bija grūti 
spoguļot. (2-3 min) 

3) Mainieties lomām un atkārtojiet 1. un 2. soli.  
 
Supervizors izskaidro, ka spoguļošanu veiks 3 reizes (3 pāros), katru reizi ar citu personu.  
 
Supervizors: 

 brīdina, ka sākumā abas personas var justies neveikli šajā uzdevumā; 

 atgādina, ka „spogulis” spoguļo ar cieņu pret otru cilvēku un nav pieļaujama 
izsmiešana, mēdīšana vai pārspīlēšana; 

 norāda, ka ļoti reti var gadīties, ka šis vingrinājums ir pārāk grūts cilvēkam, kas savā 
pagātnē, iespējams, ir ticis izsmiets, un tādā gadījumā šis cilvēks var pārtraukt šo 
uzdevumu. 

 
Supervizors izmanto zvanu, lai paziņotu katra soļa sākumu un beigas. 
 
Kad pirmais pāris ir strādājis abās lomās, tad atrod jaunus partnerus. Šoreiz sarunas tēma 
ir runāt par kaut ko, bēdīgu (vai nepatīkamu), kas noticis ar šo personu pēdējā laikā. 
 
Trešajā kārtā ar jaunu partneri, sarunu tēma ir pastāstīt par priecīgu notikumu. 

Darbības apraksts 
 

1. Supervizors iepazīstina ar tēmatu par raporta veidošanu. 
2. Dalībnieki atrod partneri darbam pāros.  
3. Darbs pāros kā aprakstīts iepriekš (tēma: darba diena). 
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4. Dalībnieki maina partnerus darbam pāros. 
5. Darbs pāros kā aprakstīts iepriekš (tēma: skumjš notikums). 
6. Dalībnieki maina partnerus darbam pāros.  
7. Darbs pāros kā aprakstīts iepriekš (tēma: laimīgs notikums). 
8. Supervizors veicina refleksiju lielajā grupā. 

Jautājumi refleksijai 
 

 Ko jūs uzzinājāt par savu verbālo un neverbālo valodu? 

 Kā jūs uztvērāt atspoguļošanas pieredzi? Ko bija viegli pamanīt un attēlot kā spogulim 
un ko nebija viegli? 

 Kuru partneri bija vieglāk spoguļot un kurē nē? 

 Kā jūs jutāties vingrinājuma laikā dažādās lomās? 
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24. Sokrātiskā intervīzijas metode ar integrētu lomu maiņu 
Kaupo Saue 
 

Pamats/teorija 
 

1. Sokratiskās intervīzijas metodes pamatā ir pieredze, ka neatlaidīgi jautājot un pētot 
dalībnieki nonāk pie profesionālās darbības principu, likumsakarību un mehānismu 
izpratnes. Strukturēta, kopīga refleksija intervīzijas procesa laikā var radīt jaunu, kopīgu 
redzējumu. 
 
2. Lomu maiņa no psihodrāmas. 
Lomu maiņa ir viena no tehnikām, kas dziļi un precīzi parāda attiecību konfliktus. Šī 
tehnika, iespējams, ir vissvarīgākā un efektīvākā tehnika psihodrāmā. Psihodrāmā, 
galvenais varonis (gadījumu īpašnieks) ir aicināts pārcelties no savas pozīcijas vai lomas 
uz citas nozīmīgas personas pozīciju un izspēlēt tās lomu. Lomu maiņa ir saistīta ar 
pozīciju maiņu starp galveno varoni un viņam nozīmīgo personu, piemēram, darbavietā. 
Galvenais varonis ir aicināts attēlot viņam nozīmīgās personas pozu, runas veidu, 
uzvedību, emocijas, attieksmi un jebkuru citu informāciju. Šī tehnika palīdz galvenajam 
varonim saprast otru un attīstīt dziļāku empātiju. 

Mērķis 
 

 Atrast jaunu risinājumu, kas balstīts uz labāku otra cilvēka - “problēmas”, izpratni. 
 
Lomu maiņa intervīzijas procesā (6. posmā) ir noderīga, kad gadījuma īpašnieka 
attiecības ar citu ir jānoskaidro un jāizstrādā dziļākā līmenī, īpaši kad šķiet, ka problēmas 
pamatā ir gadījuma īpašnieka sapratnes un empātijas trūkums pret otru. 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Efektīva jautājumu uzdošana  

 Jaunu iespēju un risinājumu meklēšana 

 Dažādība supervīzijā: atšķirību atzīšana un spēja saprast citus 

 Praktiskas rīcības plānošana 

 Grupas biedru iesaistīšana gadījuma apspriedē 

Materiāli Nelielas papīra lapas, zīmuļi 

Laiks 75 min. 

Sagatavošanās Viens cilvēks, kurš zina procesa struktūru, tiek izvēlēts par fasilitētāju, lai virzītu procesu, 
sniegtu norādījumus, informētu par soļiem un nodrošinātu koncentrēšanos uz galveno. 
Grupa sēž aplī. 

Darbības apraksts 
 

1) Grupas dalībnieki, kuriem ir gadījums, uzraksta īsu tā aprakstu. 
Laiks: 5 minūtes  

2) Fasilitētājs nolasa aprakstus grupai, kura pēc tam nobalso, ar kuru gadījumu strādāt. 
Gadījums, kurš iegūst visvairāk balsu, tiek izvēlēts darbam. 
Laiks: 5 minūtes 

3) Gadījuma īpašnieku lūdz aprakstīt gadījumu un formulēt jautājumu supervīzijai.  
Citi tikai klausās. 
Laiks: 5 minūtes  

4) Informācijas ievākšana. Lai iegūtu labāku priekšstatu par gadījumu, grupas locekļi 
uzraksta 1- 2 jautājumus uz mazām papīra lapiņām.  
Laiks: 3 minūtes 

5) Grupas dalībnieki nolasa savus jautājumus un gadījuma īpašnieks atbild uz tiem pa 
vienam. 
Laiks: 10 minūtes 

6) Ja gadījumā problēma ir cita persona, fasilitētājs jautā, vai gadījuma īpašnieks vēlas 
vairāk iedziļināties attiecībās ar šo otru personu. Panākot piekrišanu, fasilitētājs lūdz 
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gadījuma īpašnieku ieņemt šīs otras personas lomu. Fasilitētājs un grupas dalībnieki 
uzdod jautājumus, lai uzzinātu otras personas viedokli par situāciju.  
Laiks: 10 minūtes 

7) Izpratnes padziļināšana. Refleksija. Grupas dalībnieki diskutē par gadījumu. Gadījuma 
īpašnieks tikai klausās. Joprojām netiek piedāvāti risinājumi. 
Laiks: 10 minūtes 

8) Grupas dalībnieki nesarunājoties uzraksta 1-2 padomus gadījuma īpašniekam par to, 
ko viņi darītu un kā viņi turpmāk rīkotos šajā gadījumā. 
Laiks: 3 minūtes 

9) Grupas dalībnieki nolasa savus padomus un rakstītās piezīmes atdod gadījuma 
īpašniekam. 
Laiks: 10 minūtes 

10) Gadījuma īpašnieks veic kopsavilkumu, izceļot noderīgās idejas un izlemjot, kā tālāk 
rīkoties. 
Laiks: 4 minūtes 

11) Grupas dalībnieki veic kopsavilkumu: 
Ko es uzzināju, mācījos no šīs pieredzes?  
Laiks: 7 minūtes 

12) Gadījuma īpašnieka kopsavilkums: 
Kas man palīdzēja? 
Ko es darīšu? 
Laiks: 3 minūtes 

Refleksija par 
uzdevumu 

Supervizors/pasniedzējs lūdz grupas dalībniekus sniegt atgriezenisko saiti fasilitētājam:  

 Kādas ir viņa stiprās puses? 

 Kas atbalstīja procesu? 

 Ko viņš būtu varējis izdarīt citādi? 
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25. Koučings – kartīšu metode 
 mērķa uzstādīšanai un darbību plānošanai 
Kaupo Saue  
 

Pamats/teorija 
 

Uz risinājumu orientētā pieeja (angļu val. - solution-focused approach) ir uz mērķi 
orientēta sadarbības pieeja pārmaiņām, kas tiek panāktas tieši novērojot klientu atbildes 
uz virkni precīzi formulētu jautājumu. Pamatojoties uz sociālo konstruktīvistu domāšanu 
un Vitgenšteinisko (angļu val. – Wittgensteinian) filozofiju, tā koncentrējas uz to, ko 
klienti vēlas sasniegt. Identificējot klienta mērķus, radot detalizētu aprakstu par to, kāda 
būs dzīve, kad mērķis būs sasniegts, problēma ir vai nu pazudusi vai ar to ir tikuši galā. 
 
Brīnuma jautājums vai „problēma ir izzudusi” jautājums ir jautāšanas metode, kuru koučs 
var izmantot, lai aicinātu klientu iztēloties un detalizēti aprakstīt, kā izskatās nākotne, kad 
problēma vairs nepastāv. 
 
Psihodrāma - pozitīva nākotnes projekcija 
Novietojiet klientu nākotnē, kurā dzīve ir tāda, kādu viņš vēlas, intervējiet viņu un 
jautājiet, ko viņš ir izdarījis, lai tur nokļūtu. 

Mērķis Instruments mērķa uzstādīšanai un problēmu risināšanai 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Efektīva jautājumu uzdošana 

 Vienošanās 

 Mērķa izvirzīšana 

 Jaunu iespēju un risinājumu meklēšana 

 Sistēmiskā domāšana un intervence 

Materiāli Tukšas kartītes, marķieri, galds 

Laiks 60 minūtes  

Sagatavošanās Abi – koučs un klients, stāv pie tukša galda. Stāvus pozīcija palīdz iegūt dziļāku ķermeņa 
pieredzi, lai sasniegtu radošu stāvokli un nodrošinātu enerģiju, lai „atcerētos”. Koučs 
veicina procesu, piedāvā materiālus, uzdod jautājumus un veido radošu gaisotni. 

Instrukcijas un 
darbības apraksts 

1) Mērķa noteikšana 

 Kāds ir mērķis, ko vēlaties sasniegt? 

 Raksturojiet to spilgti.  

 Pasakiet to skaidri un gaiši vienā teikumā. 

 Pierakstiet to ar marķieri (piemēram, sarkanu) uz vienas kartītes. 
2) Izveidojiet laika asi uz grīdas (var izmantot līmlenti) un noliekat šo kartīti nākotnē. 
3) Uzrakstiet datumu (ar zaļu) marķieri, kad jūsu mērķis ir sasniegts.  
4) Nostājieties uz laika līnijas nākotnē, fiziski tur aizejiet. 
5) Esiet tur, palieciet pie sava mērķa. Pieredziet to. Izjūtiet to.  

 Ko jūs redzat, dzirdat, kādas smaržas jūtat …? 

 Kas vēl priecājas par jūsu panākumiem? 

 Kā tie ietekmē citus? 

 Ko saka citi? 

 Kurš ir pirmais (svarīgākais) cilvēks, kas redz jūs tur? 
(Klients pieraksta katru atbildi uz atsevišķas kartītes un novieto apkārt mērķim. 
Papildināta realitāte palīdz radīt noteiktu izmainītu apziņas stāvokli, kas motivē un rada 
daudz ideju). 
6) Pastāstiet man, ko jūs darījāt, kā sasniedzāt savu mērķi. 

Atcerieties it visu labi, visus mazos un lielos soļus. 
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7) Uzrakstiet katru darbību uz vienas kartītes. Izmantojiet citu (zilu) marķieri. 
(Šis process ir vissvarīgākais, un tam vajadzīgs laiks. Radiet idejas kopā - palīdziet 
personai atcerēties.) 

8) Kas vēl?   
Dievs ir detaļās. 
(Beigās jūs kā koučs varat dalīties ar savām „atmiņām”.) 
Izveidojiet tik daudz detalizētu rīcības kartīšu, cik nepieciešams. 

9) Sakārtojiet kartītes secībā uz laika līnijas. Pirmā, otrā … rīcība. 
10) Paskatieties, ieraugiet kopainu. Nedaudz atkāpieties, lai uztvertu kopainu.  

(Bieži vien trūkstošais kļūst acīm redzams un atrod savas vietas - klients raksta 
papildu kartītes.) 

11) Uzrakstiet datumus ar (zaļo) marķieri uz katras kartītes. 
12) Fokusējieties uz pirmo soli. Sīki un pamatīgi to pārrunājiet. 

 Kā jūs sākāt?  

 Kādu atbalstu jūs saņēmāt?  

 Kas jūs atbalstīja? 
13) Vēl vienu reizi aizejiet pie mērķa un pieredziet to pilnībā. 
14) Koučs un klients vienojas par atskaitīšanos, atbalsta sistēmu un nākamo tikšanos. 

Jautājumi refleksijai Klientam:  

 Saturs: kā jūs esat apmierināts ar saviem rezultātiem? 

 Process: kas no kouča darītā jums palīdzēja? 
Koučam:  

 Kādas ir jūsu refleksijas par šo procesu? 

 Kas bija jūsu veiksmes faktori? 

 Ko jūs būtu darījis citādi? 
Grupai:  

 Sniedziet atgriezenisko saiti koučam par viņa stiprajām pusēm un nododiet viņam 
savus uzvedinošos jautājumus un darbības. 

 Kādus vēl citus jautājumus jūs būtu uzdevuši? 
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26. „Logu metode” grupas video supervīzijā  
Ester Väljaots  
 
PAMATS/TEORIJA: 
- metodi izstrādājuši Jan-Helge Larsen, Jørgen Nystrup, Ole Risør & Charlotte Hedberg, un to Apvienotās Karalistes 
studentu lietošanai pielāgojis Roger Neighbour; 
Avoti:  
Larsen, J-H., Nystrup, J. Risør, O., Hedberg, C. Supervision af videooptagne samtaler. Månedsskr Prakt Lægegern, 

2010; 88: 601-10; 

Nystrup, J., Larsen J-H, Risør, O. Developing Communication Skills for the General Practice Consultation Process. SQU 

Med J 2010; 10/3: 318-25. 

 
IEVADS: 
„Logu metodi” sākotnēji izstrādāja skandināvu grupa, kuru vadīja dāņu medicīnas izglītības darbinieki Jan-Helge 
Larsen, Jørgen Nystrup un Ole Risør, un to plaši izmantoja kā visatbilstošāko konsultēšanas mācību metodi viņu 
mācību kursos Kalimnas [Kalymnos] salā Grieķijā. Tā sniedz vadlīnijas nelielai primārās aprūpes ārstu grupai, lai 
pārrunātu un mācītos no video-ierakstītām lomu-spēlēs izspēlētām konsultācijām, jo īpaši tām, kas ārstam izraisa 
sarežģītus emocionālos un kognitīvos jautājumus. Rūpīgi izzinošais tomēr atbalstošais logu metodes raksturs, rada 
drošu, izzinošu un radošu mācību vidi, kas var būt noderīga, lai medicīnas studenti un ārsti pēcdiploma studijās 
iepazītos ar konsultēšanas prasmju jēdzienu vispārējā praksē. Tālāk ir apraksts par to, kā to var izmantot nelielā 
supervīzijas studentu grupā, kuru vada pieredzējis pasniedzējs. Termins „logi” attiecas uz 10 posmiem, kuri ir katrā 
diskusijā, kur katrs atver citu logu klienta gadījumā. Diskusiju katrs dalībnieks var pierakstīt „procesa piezīmju” 
formā, gan lai palīdzētu atcerēties un gan lai veidotu kopsavilkumu par sesiju (sk. pēdējo lappusi). 
 
MĒRĶIS: Attīstīt prasmes, kas vajadzīgas:  

 individuālajā supervīzijā un koučingā 

 verbālai un neverbālai uzvedībai 

 atgriezeniskās saites sniegšanai un saņemšanai 
 
KOMPETENCES: 
Personība – vērīgums un klātbūtne, sevis apzināšanās, pašrefleksija 
Komunikācija - klausīšanās, efektīva atgriezeniskā saite, emociju/jūtu atspoguļošana 
Process - mērķu izvirzīšana, u.c. visi individuālās supervīzijas/koučinga procesa soļi 
 
NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI: 
Krēsli, pietiekami daudz vietas, videokamera un TV, papīrs, pildspalvas 
 
LAIKS: aptuveni 2 stundas katrā gadījumā 
 
SAGATAVOŠANĀS: Studenti ir ierakstījuši video savu darbu ar gadījumu (~ 10 min) 
 
INSTRUKCIJAS: 

Metode 
Katra mācību sesija risinās atbilstoši šādai struktūrai: 

Konsultācijas/supervīzijas/koučinga sesija ir izspēlēta lomu spēlē un ierakstīta video, kur viens students darbojas 
kā ārsts/supervizors/koučs. „Pacienta” (supervizējamā) lomu atveido jebkura studenta uzaicināta persona vai kāds 
cits students no grupas. (Ja pēdējais, tad būtu vēlams, lai „pacients”/supervizējamais būt reāls pacients/ 
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supervizējamais, kurš ir zināms studentam lomu spēlē.) Konsultācija nedrīkst pārsniegt 10 minūtes. Visa grupa, tai 
skaitā ārsts/supervizors/koučs un „pacients”/supervizējamais noskatās konsultācijas ierakstu. Katrs grupas 
dalībnieks aizpilda kopsavilkuma formu, kad turpinās diskusija; tās var pēc tam izsniegt ārstam/supervizoram/ 
koučam kā atgādinājumu par grupas kolektīvajām domām un ieteikumiem. Papildus vai kā alternatīva viens grupas 
dalībnieks var būt ievēlēts par „rakstvedi”, kura uzdevums ir grupas komentārus apkopot logos 2, 4, 6, 8 un 10 
atsevišķā „kopsavilkuma” formā. 
 
Diskusija sākas, kad pasniedzējs uzaicina ārstu/supervizoru/kouču izteikt priekšlikumus par „mācību vienošanos”, 
proti, ko sākotnēji domā, ko viņam būtu lietderīgi mācīties no diskusijas. Piemēram, „Man jāiemācās pareizi vadīt 
hipertensiju”, vai „Es vēlētos iemācīties neizskatīties nekompetents.” 
 
Pēc tam pasniedzējs vada grupas diskusiju secīgi pēc kārtas pa 10 „logiem”, sekojot laikam un nodrošinot, ka grupa 
ievēro pamatnoteikumus, piemēram, nav destruktīvas kritikas, izteikumos izmanto „Es” pozīciju, konfidencialitāti. 
10 logi veido piecus pārus; katrā pārī vispirms jautājums tiek uzdots ārstam/supervizoram/koučam un tad pārējiem 
grupā. 
 
Darbības/soļi ir sekojoši: 
 
Logi 1 & 2 – Sākotnējās emocijas 
 
1. Logs: pasniedzējs jautā ārstam/supervizoram/koučam: „Kādas emocijas pacients/supervizējamais ir jūsos 
izraisījis?” 
 
Ārstam/supervizoram/koučam var būt dažādas un pat pretrunīgas jūtas. Video ieraksta skatīšanās grupas  
klātbūtnē bieži izprovocē paškritiskus komentārus kā, piemēram, „Es esmu aizkaitināts uz sevi, ka tik ātri pārtraucu 
pacientu”. Pasniedzējs nedrīkst šajā posmā izmantot Pendltona „vispirms runāt par labo” likumu. Drīzāk ar savu 
veikumu saistītās jūtas būtu jāpieņem kā normālas un ārstu/supervizoru/kouču būtu jāmudina izteikt tās jūtas, 
kuras viņš pieredzēja konsultāciju laikā, un tās, kas aktuālas beigās, piemēram, „Sākumā es jutos nobijies un 
satraukts, bet tad aizkaitināts, un es jūtos diezgan samulsis”.  
 
Nepieredzējušiem studentiem var būt nepieciešama palīdzība no pasniedzēja, lai paustu emocijas, nevis paliktu 
„drošākā” teritorijā - domās un analīzē, piemēram, „Es domāju, ka ar mani manipulē, bet es atcerējos, ka vienmēr 
varu uzprasīt otru viedokli”. 
 
Pēc diskusijām un skaidrojumiem ārsts/supervizors/koučs pieraksta pāris kopsavilkuma vārdus formas 1. logā, 
piemēram, pārbijies, uztraucies un samulsis.  
 
2. Logs: pasniedzējs lūdz pārējos grupas dalībniekus iztēloties sevi ārsta/supervizora/kouča vietā un domāt: 
„Kādas emocijas pacients/supervizējamais ir atmodinājis manī?’ 
 
Pēc tam pasniedzējs grupā pēc kārtas pa apli lūdz katru dalībnieku apkopot savas emocionālās reakcijas uz 
pacientu. Piem., „Es arī jutos aizvainots par to, ka mani izmanto, un tagad es jūtos dusmīgs”. Pasniedzējam ir 
jānodrošina, ka tie, kuri izsakās, nesniedz paskaidrojumus par savām jūtām, jo tie var ietvert slēptu kritiku par 
ārsta/supervizora/kouča sacīto.  
 
Kad visi ir runājuši, ārsts/supervizors/koučs  ieraudzīs plašu emociju gammu, ko izjūt visi kolēģi, skatoties vienu un 
to pašu konsultāciju. Emocionālās reakcijas izteikšana vārdos agrīni procesa sākuma posmā pasargā no tā, ka 
neizpaustas emocijas tiek apspiestas un „piesārņo” turpmākās diskusijas. Pasniedzējam ir jācenšas parādīt, ka 
emocijas, gan pozitīvās, gan negatīvās, nav jāizskaidro, jāpamato, jākritizē vai jāmaina – tas ir pietiekami, ja tās tiek 
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izteiktas un akceptētas. Visticamāk, ka šis procesa posms panāk to, ka ārsts/supervizors/koučs jūtas emocionāli  
atvieglots un atbalstīts, un gatavs vairāk izzinošam (kognitīvam) darba posmam. 
 
Rakstvedim vajadzētu pierakstīt vārdus, apkopojot atbildes no citiem grupas locekļiem kopsavilkuma formā. 
 
Logi 3 & 4 – Veiksmes 
 
3. Logs: pasniedzējs jautā ārstam/supervizoram/koučam, „Kas, jūsuprāt, veicās labi un efektīvi šajā 
konsultācijā/supervīzijā/koučinga sesijā?” 
 
Tas, ka sākam ar šo jautājumu, nodrošina, ka ārsta/supervizora/kouča bilancē ir pozitīvs ieraksts un ka ierastajā 
veidā neuzsveram to, kas bija mazāk veiksmīgs. Tajā pašā laikā ārsta/supervizora/kouča atbilde gan pasniedzējam, 
gan kolēģiem parādīs, vai viņš pats atpazīst savas stiprās puses, un atbilde var mudināt kolēģus izcelt tās. Atkal, pēc 
diskusijas ārstam/supervizoram/koučam vajadzētu ierakstīt īsu kopsavilkumu par 3. logu formā, piem., “Es šķitu 
draudzīgs. Man izdevās pārliecināt pacientu nelietot antibiotikas.” 
 
4. Logs: pasniedzējs jautā pārējiem grupas dalībniekiem pēc kārtas, “Ko jūs domājat, ka jūsu kolēģis paveica 

labi un kura rīcība bija efektīva?”  
 
(NB! Ir ieteicams, ka pasniedzējs maina secību, kurā izsakās grupas dalībnieki, lai viens un tas pats students 
vienmēr neizteiktos pirmais.) 
 
Šis atbalstošo komentāru aplis pastiprina ārsta/supervizora/kouča efektīvo darbību un stiprina pašapziņu, 
vienlaikus, iepējams, arī izceļ tās ārsta/supervizora/kouča iemaņas, kurām viņš pats nav pievērsis uzmanību vai 
uzskata par pašsaprotamām. Ideālā gadījumā kolēģu atsauksmes balstītos viņu priekšstatos par pacienta/ 
supervizējamā skatpunktu, un viņi to ilustrētu ar konkrētiem piemēriem, piem., „Kad Tu noliecies un pasmaidīji, es 
nodomātu, ka mani uztver nopietni”. Ja to var paveikt viegli un ātri, tad video ierakstu var atskaņot pie 
attiecīgajām norādēm, lai pastiprinātu novēroto. Ārsta/supervizora/kouča pašapziņas stiprināšana šādā veidā ļaus 
viņam nākamajā logā atzīt to, kas būtu uzlabojams.  
 
Rakstvedim vajadzētu apkopot grupas teikto kopsavilkuma formā. 
 
Logi 5 & 6 – Alternatīvas 
 
5. Logs: pasniedzējs jautā ārstam/supervizoram/koučam, “Vai ir kaut kas tāds, ko tu gribētu, ka būtu darījis 

citādi?” 
 
Tagad diskusijas galvenais uzdevums ir radoši iztēloties alternatīvas. Ārstam/supervizoram/koučam tagad ir iespēja 
raksturot nepilnības un, iespējams, ierosināt citus rīcības variantus. Ārsts/supervizors/koučs ir noskatījies 
videoierakstu, kā arī veicic konsultāciju, tādēļ tagad var – patiesībā, viņu pat būtu jāmudina – pārskatīt savu 
veikumu no drošas pozīcijas tā, it kā komentētu konsultāciju no trešās (neiesaistītās) personas viedokļa.  
 
Iespējams, ka šajā stadijā ārsts/supervizors/koučs vēlas mainīt vai papildināt sākotnējo pagaidu mācību līgumu. 
 
6. Logs: pasniedzējs jautā pārējiem grupas dalībniekiem pēc kārtas, „Ja jūs būtu bijuši 

ārsts/supervizors/koučs, un tā jums būtu bijusi laba diena, ko jūsuprāt jūs būtu darījuši savādāk?” 
 
Iespējams, ka šis ir vissarežģītākais no logiem, jo ir nepieciešama rūpīga vadība no pasniedzēja, lai novērstu, ka 
negatīvi komentāri izraisa aizsardzības pozīciju ārstā/supervizorā/koučā. To vislabāk var sasniegt, ja aicina ārstu/ 
supervizoru/kouču tikai uzklausīt teikto un neatbildēt uz grupas dalībnieku komentāriem. Klausoties teiktajā un 
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nepiedaloties diskusijā, ārsts/supervizors/koučs ir atbrīvots no nepieciešamības aizstāvēt savu sniegumu. 
Pasniedzējs var palīdzēt, rosinot grupas biedrus izmēģināt mazu lomu spēli, kurā viņi var izteikt visus 
priekšlikumus, ko vēlas pateikt, ja nepieciešams, izmantojot „pacientu”/supervizējamo. Tādējādi grupa kļūst par 
sava veida „prasmju laboratoriju”, kurā var izmēģināt dažādas konsultācijas taktikas un izprast to ietekmi. Jautājot, 
ko studenti varētu būt darījuši labā dienā, veicina pozitīvu un radošu ierosinājumu radīšanu. Piemēram, 
Students: Kad pacients/supervizējamais teica, ka viņa bijusi nomākta, es nedomāju, ka es būtu uzdevusi tik daudz 
slēgto jautājumu.  
Pasniedzējs: Ja tā būtu bijusi tev laba diena, ko, tavuprāt, tu būtu teicis?  
Students: Es droši vien būtu uzdevusi atvērtu jautājumu.  
Pasniedzējs: Piemēram, kādu?  
Students: Hmm – varbūt es lūgtu viņu man pastāstīt, kā tas ir, būt nomāktai.  
Pasniedzējs: Vai tu vēlētos to izmēģināt ar pacientu/supervizējamo?  
Students (veicot lomu spēli ar „pacientu”): Vai jūs varētu man pateikt, kā izpaužas jūsu nomāktība?  
Pacients: Nu, es vienkārši sēžu mājās, un es atcērtu bērniem, un tas nav godīgi pret viņiem...  
 
Grupas dalībniekus aicina formulēt konkrētus priekšlikumus rīcībai, nevis dot padomu. Tas palīdz 
ārstam/supervizoram/koučam, kurš tikai klausās, sadzirdēt dažādās iespējamās alternatīvas un apsvērt, kuras, ja 
tādas ir,  viņam varētu noderēt, tā nenonākot spēles „Jā, bet..” lamatās. 
 
Pēc pasniedzēja ieskatiem ārstam/supervizoram/koučam var dot iespēju mini lomu spēlē pašam izmēģināt dažus 
no grupas ieteikumiem, lai redzētu, kā viņš jūtas un kādi ir rezultāti. Ja tas tiek darīts, tad nedrīkst būt nekāda 
tūlītēja spiediena uz ārstu/supervizoru/kouču novērtēt šo ideju; tas ir pietiekami, ka viņš „pamēģina un paskatās, 
kas notiek”.  
 
Pasniedzējam ir jābūt modram un jāpamana, vai ieteikumi ir patiess mēģinājums palīdzēt 
ārstam/supervizoram/koučam vai tie ir izteikti ar kādu slēptu mērķi, piemēram, padižoties vai paust savu 
neapmierinātību. Grupā ir jāveido pozitīvs un konstruktīvs „noskaņojums”. 
 
Pasniedzējs ļauj šim posmam turpināties līdz kamēr ieteikumi izsīkst, vai rodas draudi, ka ārstu/supervizoru/kouču 
varētu pārpludināt un nomākt neskaitāmās alternatīvas, vai arī līdz brīdim, kad laika spiediens liek to pārtraukt. 
 
Logi 7 & 8 – Mācīšanās 
 
7. Logs: pasniedzējs jautā ārstam/supervizoram/koučam, „Kā tu domā, ko tu varētu paņemt līdzi no šīs 

sesijas?” 
 
Ārsts/supervizors/koučs formulē savus „uz mājām ņemamos” secinājumus. Tās varētu būt atziņas, praktiski 
ierosinājumi vai jautājumi turpmākām pārdomām. Tās var apskatīt sākotnējā vai precizētā mācību līguma 
kontekstā. Pasniedzējs var arī iedrošināt ārstu/supervizoru/kouču apkopot to, kas tika ierosināts iepriekšējā logā, 
pārliecinoties, ka pozitīvās atsauksmes ir dzirdētas un tās var pieņemt. 
 
8. Logs: pasniedzējs jautā pārējiem grupas dalībniekiem pēc kārtas, „Ko  jūs paņemsiet līdzi no šīs sesijas?” 
 
Tas dod iespēju ikvienam identificēt to, ko pats personīgi ir mācījies, un palīdz ārstam/supervizoram/koučam 
sajust, ka viņa pašatklāšanās ir bijusi noderīga visiem. Grupas dalībnieki  gandrīz noteikti būs kaut ko mācījušies no 
ārsta/supervizora/kouča, tāpat kā viņš ir mācījies no viņiem. 
 
Logi 9 & 10 – Drošības tīkla veidošana un emocijas 
 
9. Logs: pasniedzējs jautā ārstam/supervizoram/koučam, „Kā tagad jūtaties?” 
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Grupas supervīzija noslēdzas tāpat, kā tā sākās, ar interesi par dalībnieku emocionālo stāvokli, sākot ar konsultāciju 
saņēmušo ārstu/supervizoru/kouču. Ja diskusija ir bijusi pozitīva un radoša, ļoti ticams, ka ārsts/supervizors/koučs 
jutīsies „labāk”, t.i., atbalstīts, guvis apstiprinājumu, apmierināts un uzmundrināts. Retā gadījumā, ja tas tā nav, tad 
pasniedzējam var nākties atskatīties atpakaļ uz procesu, vai jāatjauno ārsta/supervizora/kouča līdzsvars, 
izmantojot savas konsultēšanas prasmes grupā vai ārpus grupas. 
 
10. Logs: pasniedzējs jautā grupai, „Kādas jums tagad ir sajūtas par pacientu/supervizējamo un par visu 

procesu?” 
 
Šeit atkal, ir maz ticams, ka noslēgumā stāvoklis varētu nebūt pozitīvs. Pasniedzējs pārliecinās, ka nav liela 
emocionālā diskomforta un ka visi ir gatavi pārtraukt sesiju. Kad tas ir izdarīts, tad nevajag atgriezties pie gadījuma 
sesijas laikā. 
 
Ja rakstvedis ir pildījis kopsavilkuma formu, to būtu jāatdod ārstam/supervizoram/koučam, un citu rakstītās formas 
patur to īpašnieki vai arī piedāvā tās ārstam/supervizoram/koučam. 
 
Diskusija 
 
Grupas diskusija, kurā izmanto  konsultācijas video ierakstu, ir labi pārbaudīta konsultēšanas prasmju mācīšanas 
metode. Īpaši darbā ar pamatstudiju studentiem, kuru pieredze ir ierobežota, lomu spēles dalībnieku  nevis reālu 
pacientu/supervizējamo izmantošana ir ieteicama. Prezentāciju var standartizēt; izaicinājuma raksturu un pakāpi 
var iepriekš noteikt; un studentu satraukumu var mazināt, ja „pacients”/supervizējamais patiesi necietīs, ja  
konsultācija neizdosies. Ja lomas izspēlētājs piedalās diskusijā, pastāv iespēja izmēģināt alternatīvas konsultēšanas 
stratēģijas.  
 
Vienmēr pastāv spriedze starp dziļu „iedziļināšanos”, analizējot studentu sniegumu, no vienas puses,  uncieņu un 
respektu pret studenta ievainojamību, no otras puses, jo, lai students varētu mācīties, viņam lielā mērā ir atklāj 
sevi citiem. Pārāk rigīda Pendltona noteikuma ievērošana (ārsts/supervizors/koučs no  grupas saņem vispirms 
uzslavas, tad kritiku) var izraisīt šablonisku un virspusēju diskusiju, kas nespēj radīt atbilstoša līmeņa atziņas (angļu 
val. – insight), kas vajadzīgs efektīvām mācībām. Zem aizsega ar nosaukumu, ka „viss, pirms „bet” ir muļķības”, kas 
ir versija par Pendltona noteikumiem, grupas dalībnieki var maskēt savu agresiju kā pseido-izpalīdzību. Citi grupas 
supervīzijas stili, kuros pasniedzējs vienpusēji nosaka, kas ir grupas diskusijas uzmanības centrā, ietver risku, ka ir 
neatbilstība starp pasniedzēja, grupas un ārsta/supervizora/kouča nodomiem (angļu val. – agenda). 
 
Loga metode lielākoties pārvar šīs grūtības. Tās noteiktā un viegli saprotamā struktūra iedveš uzticību gan 
pasniedzējam, gan studentiem. Sākotnējā emociju noskaidrošana ir galvenais, kas apliecina kaut ko būtisku, kas ir 
ārsta - pacienta/supervizora/kouča - supervizējamā un ārsta/supervizora/kouča - grupas attiecību centrā. Jo 
Larsens et al., ir teicis, ka „logos 1 un 2 ir inde, kas ir jāneitralizē supervīzijas procesā, ļaujot atklāties alternatīviem 
rīcības veidiem un arī empātijai kļūt konkrētai.” 6. logā ārsta/supervizora/kouča „ieinteresēta novērotāja” nostāja 
ļauj viņam apsvērt un izvērtēt alternatīvus uzvedības veidus, neieslīgstot aizstāvības pozīcijā. Veiksmīgi lietota logu 
metode var transformēt video supervīziju no draudiem par balvu (angļu val. – „from a threat to a treat”). 
 
Tomēr šī metode ietver riskus. Grupā var rasties konflikti, norādot uz grupas vajadzībām, kam nepieciešama 
pasniedzēja uzmanība. Šādi konflikti  bieži ir saistīti ar cilvēku, kurš neguva pietiekami daudz pozitīvu atsauksmju, 
vai kas piedāvāja pārāk daudz „labu” ideju. Sarežģītas situācijas var rasties arī tad, ja viens vai vairāki grupas locekļi 
darbojas slikti, piemēram, tādēļ, ka viņiem ir valodas grūtības vai personības problēmas. Šāda persona var viegli 
kļūt par „pacientu” grupā, un justos neērti šajā lomā, nespējot izteikt to vārdos. Pasniedzējam ir nepārtraukti 
jāuzrauga grupas procesus, tāpat kā saturu.  
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Tā kā supervīzijas kultūra attīstās, pasniedzējs var vēlēties piedāvāt vairāk vispārīgas tēmas, uz kurām norāda, bet 
kuras neaprobežojas tikai ar konkrēto gadījumu, piemēram: 

 Vai ir vēl kādi novērojumi par atšķirībām starp stacionāriem un ambulatoriem medicīnas pakalpojumiem 
(nevalstisko un valsts organizāciju pakalpojumiem)? 

 Vai ārsta/supervizora/kouča - supervizējamā attiecības ietekmē procesu un rezultātu? 

 Kādas lomas tiek izspēlētas starp ārstu/supervizoru/kouču un pacientu/supervizējamo? 

 Vai ir jautājumi, kas saistīti ar pārnesi un pretpārnesi? 

 Vai konsultēšanas modelis varētu noderēt? 
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„Logu metode” grupas supervīzijā  – piezīmes par procesu 

 
Ārsta/supervizora/kouča vārds _____________________________ 
 
Kādā jautājumā es vēlos saņemt savu kolēģu palīdzību? 
 
 
 

Ārsts/supervizors/koučs Kolēģi 

 1. Kādas emocijas pacients/supervizējamais ir 
manī atmodinājis? 
  
 
 
 
 

2. Ja es sevi iztēlojos ārsta/supervizora/kouča 
situācijā, kādas emocijas pacients/supervizējamais 
būtu atmodinājis manī? 
 

3. Es domāju, ka veicās labi, kad es... 
  
  

 4. Es domāju, ka veicās labi, kad ārsts/supervizors/ 
koučs ... 
  
  
  
  

5. Tas, ko es vēlos, kaut es būtu darījis citādi, ir ... 
 
  
  
  
  

6. Ja tas būtu es, un tā man būtu laba diena, es būtu 
... 

7. Mans ieguvums no šīs sesijas ir …  
  

 8. Mans ieguvums no šīs sesijas ir …   
  
  
 
  
 

9. Tagad es jūtos … 
 
  
 
 
 

10. Tagad es jūtos … 
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27. Stresa vadības metode - Stresa avotu kartēšana un atbalsta sistēmas stiprināšana  
Triin Vana 
 

Pamats/teorija 
 

Darbinieku spēja sniegt pienācīgu atbalstu saviem klientiem ir tieši saistīta ar darbinieka 
paša emocionālo labsajūtu. Ja darbinieki nespēj atpazīt un tikt galā ar savu stresu un 
veidot atbalsta sistēmu, ir maz izredžu, ka viņi spēs šajā ziņā palīdzēt to darīt citiem. 
Mēs varam reālistiski un efektīvi pārvarēt stresu, ja mēs par to zinām un ticam, ka varam 
situāciju mainīt. 
 
Vingrinājumus varat izmantot, lai padomātu gan par to, ko jūs varat darīt, lai samazinātu 
nevēlamus stresa avotus, gan to - lai palielinātu atbalstu un gandarījumu. Ir svarīgi 
paturēt prātā, ka, lai arī mēs nevaram ietekmēt visus stresa avotus, tad to stresoru 
samazināšana, kurus mēs spējam kontrolēt, var mazināt to iespaidu, kuru uz mums atstāj 
stresa avoti, kurus mēs nevaram mainīt. (Paš)Kontroles izjūta dažos mūsu dzīves aspektos 
var radīt vispārēju sajūtu par kopējo mūsu dzīves kvalitātes uzlabojumu. 
 
“Sociālie darbinieki spēlē šarādes viens ar otra problēmām un stresiem. Ir tāda kā 
slepena vienošanās par to nerunāt”. (Fineman, 1985) 
Avots: Tony Morrison “Staff Supervision in Social Care” 

Mērķis 
 

 Identificētstresa avotus un attīstīt stratēģijas, lai mainītu to, kas ir maināms.  
Iespējams, ka nevarēsit mainīt dažus stresorus, bet citu stresa avotu mazināšana 
palielinās jūsu kontroles izjūtu pār situāciju, kā arī mazinās to stresoru ietekmi, kurus 
nevarat kontrolēt.  

 Apzināt mūsu atbalsta sistēmu un izpētīt veidus, kā mēs varētu labāk to izmantot.  
Daudzi darbinieki neizmanto savu atbalstu sistēmu vislabākajā veidā, jo viņiem ir grūti 
atzīt savas vājās puses un lūgt palīdzību. 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Sevis apzināšanās, pašrefleksija 

 Rūpes par sevi, stresa vadība 

 Resursu kartēšana: zināšanas, kompetence, pieredze 

Materiāli 2 lielas (A3) papīra loksnes katrai personai un pietiekami liela krāsaino flomāsteru izvēle; 
pietiekami daudz vietas telpā darbam pāros, lai netraucētu citus pārus . 

Laiks 1. daļa - 20 min 
2. daļa - 20 min 

Instrukcijas 
 

Šo vingrinājumu var veikt individuāli vai grupā. Metodes 1. daļu un 2. daļu var veikt 
atsevišķi, bet ir ieteicams pabeigt abas daļas, jo stresa mazināšanai ir tikpat daudz sakara 
ar jūsu atbalsta sistēmas stirpināšanu, kā ar stresa avotu mazināšanu.  

Darbības apraksts 
 

1. daļa: Stresa avotu kartēšana  
1. Uzzīmējiet apli lapas vidū, kas attēlo jūs. 
2. Tagad uzzīmējiet vairākus citus apļus vai simbolus sev apkārt, kas katrs raksturo vienu 

no stresa jomām jūsu dzīvē, tai skaitā profesionālos un personīgos faktorus. 
3. Novērtējiet katru stresoru uz skalas no 1 līdz 5, kur 5 apzīmē ārkārtīgi augstu spriedzi. 
4. Tagad novērtējiet katru stresoru atkarībā no tā, cik lielā mērā ir iespējams to 

samazināt vai novērst. Izmantojiet skalu no 1 – 5 , kur 5 norāda, ka jūs neko nevarat 
darīt, lai kontrolētu šo stresu. 

5. Kādu attieksmi vai ziņu (uzskatu) par sevi jūs nēsājat, kas jūs attur no rūpēm par sevis? 
Pievienojiet šo kā vēl vienu apli stresoru zīmējumā. 

6. Koncentrējieties uz stresoriem, kam ir zemākais rezultāts un domājiet par 
īstenojamām stratēģijām, lai mazinātu vai novērstu šos stresa avotus. 
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2. daļa: Atbalsta sistēmas stiprināšana 
1. Lapas vidū uzzīmējiet apli, kas attēlo jūs. 
2. Tagad uzzīmējiet vairākus citus apļus vai simbolus sev apkārt, kas katrs raksturo vienu 

no atbalsta avotiem jūsu dzīvē, vai nu profesionāliem vai personiskiem. Iekļaujiet 
tādas lietas kā, piemēram, mūzika vai attieksme, piemēram, „ir labi mācīties no savām 
kļūdām”. 

3. Novērtējiet katru atbalstu uz skalas no 1 līdz 5, kur 5 apzīmē ļoti stipru atbalstu. 
4. Tagad novērtējiet katru atbalsta avotu atkarībā no tā, cik lielā mērā ir iespējams 

paaugstināt vai palielināt tā sniegto atbalstu. Izmantojiet skalu no 1 – 5 , kur 5 norāda, 
ka ir ļoti iespējams, ka tas sniegtu vairāk atbalsta, ja piemēram, jūs konkrētāk lūgtu 
sniegt jums nepieciešamo atbalstu, vai jūs vairāk laika veltītu konkrētai darbībai. 

5. Izstrādājiet izpildāmu stratēģiju, lai palielinātu šo avotu sniegto atbalstu. 
6. Izvēlieties kolēģi, kuram pastāstīt par savu atbalsta karti. 

Jautājumi refleksijai 
 

 Kā jutāties, izmantojot šo metodi? 

 Kā šo metodi varētu izmantot supervīzijas praksē? 

 Ko es kā supervizors uzzināju par sevi un to, kā es rūpējos par sevi? 

 Atklāta diskusija par supervizoru rūpēm par sevi. 

 Visbeidzot, ikviens var dalīties lielajā grupā ar saviem pirmajiem soļiem labākai stresa 
vadīšanai vai to, ko viņš var darīt labāk, lai parūpētos par sevi.  
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28.  Vairāki gadījuma īpašnieki 
Kaupo Saue 
 

Pamats/teorija 
 

Lomu spēle no psihodrāmas. Psihodrāma ir uz darbību balstīta metode, saskaņā ar kuru 
klienti izmanto spontānu lomu spēli, lai izzinātu savu dzīvi un gūtu atklāsmes. Lomu spēle 
nozīmē kādas pieņemtas lomas izspēlēšanu. Ego palīgs (angļu val. – auxiliary ego), kas ir 
pazīstams arī vienkārši kā palīgs, ir pozīcija, kuru citi dalībnieki ieņem lomu spēles 
vingrinājumā, lai simulētu konkrētas gadījumu īpašnieka situācijas. Tā kā lomu spēle var 
ietvert vairāk nekā vienu gadījuma īpašnieku jeb galveno varoni, tad katrs no tiem var 
darboties arī kā ego palīgs citam. 

Mērķis 
 

 Iesaistīt grupas biedrus gadījuma apspriedē; 

 Paaugstināt enerģiju un aktivizēt grupu; 

 Veicināt pieredzē balstītu mācīšanos; 

 Atklāt grupas gudrību; 

 Padziļināt izpratni par gadījumu; 

 Rast daudzveidīgus risinājumus; 

 Attīstīt materiālu dziļākai refleksijai; 

 Stiprināt kontaktus starp grupas locekļiem. 

Kādas kompetences 
attīsta 

 Klausīšanās 

 Efektīva jautājumu uzdošana  

 Jaunu iespēju un risinājumu meklēšana 

 Praktiskas rīcības plānošana 

 Grupas biedru iesaistīšana gadījuma apspriedē 

Materiāli Telpa, kas ir pietiekami liela, lai būtu privāta telpa katrai „individuālās supervīzijas 
sesijai”; pēc izvēles - klusa instrumentālā mūzika, lai veidotu skaņas barjeru starp pāriem; 
papīrs un pildspalva katram pārim, lai veiktu piezīmes  

Laiks 90 minūtes  

Sagatavošanās Gadījuma izvēle - 10 min; 
Iepazīstināšana ar gadījumu, nepieciešamās informācijas apraksts; 
Jautājumi, lai labāk saprastu gadījumu - 15 min. 

Instrukcijas un 
darbības apraksts  
 

Instrukcijas grupai: 

 Lūdzu, izveidojiet pārus.  

 Paņemiet krēslus un atrodiet privātu telpu. 

 Izlemiet, kurš uzņemsies gadījuma īpašnieka jeb ”supervizējamā” lomu, ar kura 
gadījumu jūs iepazīstināja, un kurš būs supervizors. (reālais gadījuma īpašnieks var būt 
viens no supervizoriem). 

 Turieties stingri pie savas lomas procesa gaitā. 
Galvenās aktivitātes: 

 Gadījuma īpašnieki iet uz supervīziju ar iepriekš aprakstīto gadījumu. 

 Darbības fāze - supervīzija. Laiks - 30 min. Supervizējamais var veikt piezīmes. 

 Pāri atgriežas aplī un sēž viens otram blakus. 
Ziņojums par rezultātiem no „supervizējamiem” 2 daļās:  

 Ko es sapratu un kāds ir mans rīcības plāns – 15 min. 

 Reālā gadījuma īpašnieka refleksija un kopsavilkums - 5 min. 

Jautājumi refleksijai Grupas refleksija:  

 Ko jūs sapratāt un mācījāties? – 15 min. 
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29. Kā attieksme pret otru ietekmē attiecības starp supervizoru un supervizējamo 
Mårten Kae Paulsen 
 
MĒRĶIS 
Izpētīt, kā supervizora attieksmes pret supervizējamo ietekmē komunikāciju starp viņiem. 
 
REZULTĀTS 
Vingrinājuma rezultāts ir spēja apzināties, kā supervizora attieksmes ietekmē otru un viņu attiecības vienam ar 
otru. 
 
TEORIJA 
Teorētiskais pamatojums ir atrodams pētījumos par to, kā attiecības starp personām ierobežo viņu savstarpējo 
komunikāciju un sadarbību. Galvenie domas attīstītāji ir, piemēram, Kenneth Gergen grāmatā „Relational Being: 
Beyond Self and Community” un John Shotter grāmatā “Social Construction on the Edge: “Withness”-Thinking and 
Embodiment”. 
 
KĀDAS KOMPETENCES ATTĪSTA 
Zināt un apzināties kā supervizoru apzinātās un neapzinātās attieksmes pret supervizējamo ietekmē attiecības 
starp abiem. 
 
ORGANIZĀCIJA 
Dalībnieki izveido grupas pa trim dalībniekiem katrā grupā, no kuriem viens ir supervizors, supervizējamais un 
novērotājs. Dalībnieki vienojas par to, kurš ieņems kuru no iepriekš minētām lomām. Uz mirkli supervizējamais 
atstāj grupu. Supervizors un novērotājs izplāno trīs lomu spēles. Pirmajā lomu spēlē supervizors piedēvē pozitīvas 
īpašības un iezīmes supervizējamam kā personai, arī viņa izcelsmes ģimenei un sociālajam tīklojumam. Otrajā 
lomu spēlē supervizors piedēvē negatīvas rakstura īpašības un iezīmes supervizējamam. Trešajā lomu spēlē 
supervizors sarunājas ar supervizējamo, ļaujot supervizējamam atklāt sevi un balstoties uz uzskatu, ka 
supervizējamam ir garīgie un emocionālie resursi, supervizors pats neizmanto nekādus savus iepriekš pieņemtus 
viedokļus par supervizējamo. 
 
Kad trīs lomu spēles ir izplānotas, supervizējamo aicina atpakaļ uz grupu un lomu spēli. Pirmā lomu spēle sākas bez 
jebkādiem turpmākiem norādījumiem. Katra ilgst 3-5 minūtes. 
 
Pēc pirmās lomu spēles supervizējamais un supervizors pastāsta, kā viņi piedzīvoja paši sevi un otru. Novērotājs 
stāsta grupai, ko viņš redzēja un dzirdēja attiecībā uz komunikācijas modeļiem starp supervizoru un 
supervizējamo. 
 
Vingrinājums turpinās ar otro lomu spēli un pieredzes apmaiņu, tādā pašā veidā kā pirmajā lomu spēlē. 
 
Pirmā vingrinājuma kārta tiek pabeigta ar trešo lomu spēli un pieredzes apmaiņu. Otrajā kārtā dalībnieki mainās ar 
lomām. Jaunais supervizējamais uz brīdi atstāj grupu. Jaunais supervizors un novērotājs izplāno lomu spēles un 
uzaicina supervizējamo atpakaļ grupā. Vingrinājums turpinās tāpat kā pirmajā kārtā.  
 
Vingrinājums ir pabeigts pēc trešās kārtas. Visi dalībnieki ir bijuši visās lomu spēles lomās. Grupa noslēdz savu 
darbu ar diskusiju par viņu lomu spēlē gūtās pieredzes saistību ar viņu profesionālo praksi. 
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