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 MENO KOUNČINGO SESIJA NR. 1 

 
 
 

PAVADINIMAS KARJEROS VIZIJA 

TIKSLAI 
Numatyti sėkmingos moters migrantės karjeros veiksmus, kurių reikia 
trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilgalaikiu laikotarpiu. 

NUMATOMI 

MOKYMOSI 

REZULTATAI 

Sudaryti planą ir numatyti trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius 
veiksmus, reikalingus numatytų karjeros tikslų realizcijai.  

TIKSLINĖ GRUPĖ Moterys migrantės, siekiančios dalyvauti darbo rinkoje. 

TRUKMĖ 1:00 

ERDVĖ 
Kambarys, kuriame gali laisvai dirbti 10 – 12 žmonių. Pastaba: tai turi būti 
rami vieta, kurioje dalyvės gali ramiai mąstyti, nėra pašalinių trukdžių. 

PRIEMONĖS 
Kiekvienai dalyvei: du A3 arba A4 formato popieriaus lapai, rašiklis, 
spalvoti pieštukai arba flomasteriai.  

PASIRUOŠIMAS 

Vedantysis turi paruošti kambarį, kuriame būtų visos reikalingos 
priemonės.  

*jei sesija yra organizuojama nuotoliniu būdu, tada reikia numatyti 
susitikimo data bei laiką ir išsiųsti dalytvėms pakvietimą susitikimui. 

ĮGYVENDINIMAS  

 INSTRUKCIJA 

Vedantysis turi pristatyti užsiėmimą ir pradėti nuo 
apšilimo veiklų, siekdamas susipažinti ir sukurti 
pasitikėjimo kupiną atmosferą. Vedantysis turi priminti 
pagrindines darbo grupėje taisykles: 

✔ Gerbti vienas kitą. 

✔ Visi grupės nariai turi dirbti vienodai. 

✔ Būkite atviri kompromisams. 

✔ Efektyvus bendravimas. 

✔ Laiko valdymas. 

✔ Būkite laimingi grupėje, kurioje esate. 
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VEIKLOS 

ETAPAI 

1 žingsnis (20 min.).  
Paimkite priedus Nr. 1; 2; 3; 4 nupieškite 4 paveikslėlius, 
vaizduojančius jūsų karjerą. Kiekvienas paveikslėlis turi 
būti pavadintas „kiti metai“/ „2 metai“ / „5 metai“ ir „10 
metų“. Atsakykite į žemiau pateiktus klausimus esamuoju 
laiku: 

✔ Koks yra jūsų karjeros statusas, koks partnerystės 
statusas?  

✔ Kur jūs dirbate (sritis, šalis)?  
✔ Kokios yra jūsų pajamas, finansinė situacija? 
✔ Kokius turite patobulintus įgūdžius, 

kompetencijas, žinias? 
✔ Su kokio tipo žmonėmis jūs dirbate?  

 
2 žingsnis (30 min.).  

Vedantysis kviečia dalyves pasidalinti ir apmąstyti savo 
ateities karjeros viziją. Ir atsakyti į klausimus; 

✔ Kas ateina į galvą, kai peržiūrite savo ateities viziją? 
(Sutelkite dėmesį į pasikartojančius momentus ir 
skirtumus) 

✔ Kokie yra patys pirmieji jūsų veiksmai siekiant 
įgyvendinti savo planus? 

✔ Kas yra jūsų pagrindinė parama siekiant užsibrėžtų 
tikslų? 

  
 

REFLEKSIJA 

(10 min.) Vedantysis kviečia dalyves apžvelgti įvykusią 
sesiją. Kiekvienai dalyvei yra skiriama 1 minutė.  
 

✔ Kaip jūs jautėtės šiandien skalėje nuo 1 iki 10? 

✔ Ko išmokote šios sesijos metu? 

✔ Kuo ši sesija buvo jums naudinga? 

ĮKVĖPIMUI/NUOR
ODOS 

Diana Hogbin-Mills „Karjeros vizija”  

IDĖJOS VEIKLOMS 
Šis užsiėmimas yra puiki veikla, kurią gali įgyvendinti pedagogai, socialiniai 
darbuotojai, karjeros konsultantai, mokytojai kalbėdami su mokiniais apie 
karjerą. 

PRIEDAI Priedai Nr. 1;2;3;4 
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Priedas Nr. 1 

KITI METAI 

 Koks yra jūsų karjeros statusas, koks partnerystės statusas?  
 Kur jūs dirbate (sritis, šalis)?  
 Kokios yra jūsų pajamas, finansinė situacija? 
 Kokius turite patobulintus įgūdžius, kompetencijas, žinias? 
 Su kokio tipo žmonėmis jūs dirbate?  
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Priedas Nr. 2 

2 METAI 

 Koks yra jūsų karjeros statusas, koks partnerystės statusas?  
 Kur jūs dirbate (sritis, šalis)?  
 Kokios yra jūsų pajamas, finansinė situacija? 
 Kokius turite patobulintus įgūdžius, kompetencijas, žinias? 
 Su kokio tipo žmonėmis jūs dirbate?  



 

 

 

 

MIGRANČIŲ MOTERŲ INTEGRACIJA PER MENO KOUČINGĄ (WIMTAC) 

 

 

 Page 5 of 6  

 

Priedas Nr. 3 

5 METAI 

 Koks yra jūsų karjeros statusas, koks partnerystės statusas?  
 Kur jūs dirbate (sritis, šalis)?  
 Kokios yra jūsų pajamas, finansinė situacija? 
 Kokius turite patobulintus įgūdžius, kompetencijas, žinias? 
 Su kokio tipo žmonėmis jūs dirbate?  
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Priedas Nr. 4 

10 METŲ 

 Koks yra jūsų karjeros statusas, koks partnerystės statusas?  
 Kur jūs dirbate (sritis, šalis)?  
 Kokios yra jūsų pajamas, finansinė situacija? 
 Kokius turite patobulintus įgūdžius, kompetencijas, žinias? 
 Su kokio tipo žmonėmis jūs dirbate?  
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 MENO KOUNČINGO SESIJA  

 
 
 

PAVADINIMAS OSKARAS  

TIKSLAI Sutelkti dėmesį į moterų trokštamą tikslą ir būdą pasiekti šį tikslą.  

NUMATOMI 

MOKYMOSI 

REZULTATAI 
Pagerėjusi moterų migrančių profesinė veikla ir profesinis efektyvumas.  

TIKSLINĖ GRUPĖ Moterys migrantės, norinčios dalyvauti darbo rinkoje. 

TRUKMĖ 1:50 

ERDVĖ 
Kambarys, kuriame gali laisvai dirbti 10 – 12 žmonių. Pastaba: tai turi būti 
rami vieta, kurioje dalyvės gali ramiai mąstyti, nėra pašalinių trukdžių. 

PRIEMONĖS 
Kiekvienai dalyvei: sena knyga (dalyvių gimtąja kalba arba kalba, kurią 
dalyvės puikiai moka), spalvoti pieštukai, vandens dažai, dekoracijos, 
teptukas dažymui, klijai, žirklės. 

PASIRUOŠIMAS 

Vedantysis turi paruošti kambarį, kuriame būtų visos reikalingos 
priemonės.  
*jei sesija yra organizuojama nuotoliniu būdu, tada reikia numatyti 
susitikimo data bei laiką ir išsiųsti dalytvėms pakvietimą susitikimui.  

ĮGYVENDINIMAS  

 
INSTRUKCIJ
A 

Vedantysis turi pristatyti užsiėmimą ir pradėti nuo 
apšilimo veiklų, siekdamas susipažinti ir sukurti 
pasitikėjimo kupiną atmosferą. Vedantysis turi priminti 
pagrindines darbo grupėje taisykles: 

✔ Gerbti vienas kitą. 

✔ Visi grupės nariai turi dirbti vienodai. 

✔ Būkite atviri kompromisams. 

✔ Efektyvus bendravimas. 

✔ Laiko valdymas. 

✔ Būkite laimingi grupėje, kurioje esate. 
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VEIKLOS 

ETAPAI 

1 etapas (1:20) 
Vedantysis prašo dalyvių pagalvoti ir įsivaizduoti, kaip 
atrodytų jų idealus, trokštamas karjeros kelias. Kiekviena 
dalyvė pasiima priedo Nr. 1 kopiją r ieško atsakymų į 
klausimus knygoje: pasirenka bei paryškina žodžius, kurie 
atsako (yra kaip raktažodžiai) į klausimus. Tekstas, 
nesusijęs su klausimais, turi būti meniškai nuspalvintas. 
P.S. Prašome pažymėti atsakytus klausimus knygoje pagal 
Priedo Nr. 1 numerius.  
 
 
2 etapas (20 min.).  
Vedantysis dalyvėms užduoda klausimus: kaip atrodo jūsų 

norimas karjeros kelias? Kiekviena dalyvė pristato savo 

karjeros kelią, skirima ne daugiau kaip 2 min. kiekvienai 

dalyvei.  

 

 

REFLEKSIJA 

(10 min.) Vedantysis kviečia dalyves pasidalinti mintimis 
ir diskutuoti apie užsiėmimą: 

✔ Kaip jūs jautėtės šiandien skalėje nuo 1 iki 10? 

✔ Ko išmokote šios sesijos metu? 

✔ Kuo ši sesija buvo jums naudinga? 

ĮKVĖPIMUI/NUOR
ODOS 

Paul Z. Jackson, Mark McKergow “Oskaro koučingo modelis” 

IDĖJOS VEIKLOMS 
Šis užsiėmimas yra puiki veikla, kurią gali įgyvendinti pedagogai, 
socialiniai darbuotojai, karjeros konsultantai, mokytojai kalbėdami su 
mokinaiis apie karjerą. 
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Priedas Nr. 1 

REZULTATAS 

1. Kokio karjeros tikslo savo karjeros kelyje siekiate?  

2. Kaip atrodo jūsų sėkmė, kaip ją jaučiate?   

3. Kaip žinosite, kad pasiekėte tai, ko siekiate, kas tuomet vyks?   

4. Kaip svarbu jums yra pasiekti šį tikslą?  

5. Per kokį laikotarpį norite pasiekti savo tikslą?  

SITUACIJA 

6. Kokia dabar yra situacija jūsų karjeros kelyje?  

7. Kas vyksta šiuo metu?  

8. Kokią tai daro įtaką jums?  

9. Kokią tai daro įtaką kitiems?  

10. Ką jūs darote kas prisideda prie jūsų problemos/situacijos jūsų karjeros kelyje?  

11. Ką jūs darote šioje situacijoje kas yra veikminga?   

12. Kas jus paskatino suprasti, kad reikia veikti kažkaip kitaip?  

 

PASIRINKIMAI IR PASEKMĖS 

13. Ką jūs galėtumėte padaryti, siekdami išspręsti situaciją?  

14. Kokius pasirinkimus jūs turite? Kokie yra šio pasirinkimo pranašumai? Kokios silpnosios 

pusės?   

15. Kas šiuo metu jums trukdo veikti?  

16. Ką patartumėte kitam žmogui, kuris atsidūrė tokioje pačioje situacijoje kaip ir jūs?  

17. Ką dar galėtumėte padaryti?  

18. Kas dar galėtų jums padėti?  

19. Ką norėtumėte daryti kitaip?  

20. Ką darytumėte, jei žinotumėte ką daryti, ar nebijotumėte?  

21. Kas galėtų nutikti blogiausio?  

22. Kas galėtų nutikti geriausio?  

23. Kuris jūsų pasirinkimas/pasirinkimai būtų geriausi ir labiausiai priartinantys prie 

tikslo?  

VEIKSMAI 

24. Kokių veiksmų ketinate imtis? Ką darote, kad judėtumėte į priekį?  

25. Kokių konkrečių veiksmų esate pasirengusi imtis?  

26. Kada ketinate imtis konkrečių veiksmų?  

27. Kokios paramos jums reikia?  

28. Kur randate šią paramą?  

29. Kaip palaikote savo motyvaciją?  

30. Kokių veiksmų numatote imtis per ateinančias 24 valandas, kad judėtumėte į priekį?  

31. Skalėje nuo 1 iki 10, kiek esate pasiryžusi imtis šio veiksmo?  

32. Kas jums trukdo būti 9 arba 10?  

33. Ką darysite toliau?  

34. Kokios pagalbos jums reiktų iš manes, kaip iš koučingo specialisto?   
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APIBENDRINIMAS 

35. Kaip vertinate savo pažangą?  

36. Ką darote patikrindama ar jūsų veiksmai jums padeda pasiekti nusimatytą rezultatą?  

37. Kaip matuojate savo sėkmę?  

38. Kada mes galėtume susitikti ir įvertinti jūsų daromą pažangą?  

39. Ką norėtumėte galėti man pasakyti, kai susitiksime kitą kartą?  

40. Kaip švenčiate savo sėkmę?  

41. Kaip palaikote savo varomąją jėgą? 
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 Knygos pavyzdys 
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 MENO KOUNČINGO SESIJA 

 
 
 

PAVADINIMAS PASIRINKITAS GYVENIMAS 

TIKSLAI 
Išsiaiškinti pirmines priežastis, kodėl dalyvės pasirinko būtent šį karjeros 
kelią, kokie dalyvių gebėjimai, viltys ir svajonės.  

NUMATOMI 

MOKYMOSI 

REZULTATAI 

Aiškiau daryti sprendimus, susijusius su karjeros pasirinkimu ir lengviau 
atliekami veiksmai.  

TIKSLINĖ GRUPĖ Migrantės moterys, siekiančios dalyvauti darbo rinkoje. 

TRUKMĖ 1:30 

ERDVĖ 
Kambarys, kuriame gali laisvai dirbti 10 – 12 žmonių. Pastaba: tai turi būti 
rami vieta, kurioje dalyvės gali ramiai mąstyti, nėra pašalinių trukdžių.  

PRIEMONĖS 
Kiekvienai dalyvei: vienas A4 formato popieriaus lapas, rašiklis, spalvoti 
flomasteriai arba pieštukai.  

PASIRUOŠIMAS 

Vedantysis turi paruošti kambarį, kuriame būtų visos reikalingos 
priemonės.  
*jei sesija yra organizuojama nuotoliniu būdu, tada reikia numatyti 
susitikimo datą bei laiką ir išsiųsti dalyviams kvietimą susitikimui.  

ĮGYVENDINIMAS  

 
INSTRUKCIJ
A 

Vedantysis turi pristatyti užsiėmimą ir pradėti nuo 
apšilimo veiklų, siekdamas susipažinti ir sukurti 
pasitikėjimo kupiną atmosferą. Vedantysis turi priminti 
pagrindines darbo grupėje taisykles: 

✔ Gerbti vienas kitą. 

✔ Visi grupės nariai turi dirbti vienodai. 

✔ Būkite atviri kompromisams. 

✔ Efektyvus bendravimas. 

✔ Laiko valdymas. 

✔ Būkite laimingi grupėje, kurioje esate. 
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VEIKLOS 

ETAPAI 

1 etapas (40 min.).   
Vedantysis pradeda užsiėmimą prašydamas moterų 
pagalvoti apie jų normą karjerą ir prašydamas užrašyti tai 
kaip tikslą judesio rato centre. Vedantysis prašo dalyvių 
atsakyti į klausimus pasirenkant korteles iš „Mano sėkmės 
istorijos“ ir padedant jas ant „Judesio rato“. Po to dalyvių 
prašoma atsakyti į klausimus rašant pozityvią istoriją. 

✔ Kas padarė įtaką jūsų karjeros pasirinkimui? 
✔ Kas jus įkvepia siekti užsibrėžto tikslo? 
✔ Kas jums yra maloniausia šiame procese? 
✔ Kokios yra jūsų stipriosios pusės? 
✔ Kokius veiksmus turėtumėte atlikti, norėdama 

pasiekti tikslą? 
 

2 etapas (20 min.).  
Kiekviena dalyvė savo pasakojimą skaito pati. Dalyvės 
pristato atsakant į klausimus savo atrastas pozityviausias 
ir galingiausias akimirkas (jei nori).  

 

REFLEKSIJA 

(20 min.) Vedantysis kviečia dalyves pasidalinti mintimis 
ir diskutuoti apie užsiėmimą: 

✔ Kaip jūs jautėtės šiandien skalėje nuo 1 iki 10? 

✔ Ko išmokote šios sesijos metu? 

✔ Kuo ši sesija buvo jums naudinga? 

ĮKVĖPIMUI/NUORO
DOS 

Aidan Tod “Pasirinktas gyvenimas?”   

IDĖJOS VEIKLOMS 
Šis užsiėmimas yra puiki veikla, kurią gali įgyvendinti pedagogai, socialiniai 
darbuotojai, karjeros konsultantai, mokytojai kalbėdami su mokiniais apie 
karjerą. 

PRIEDAI Priedas Nr. 1; kortos “Mano sėkmės istorija”.  
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Priedas Nr.1. 

 

Judesio ratas 

 

 

 

 

  

Kas daro įtaką jūsų karjeros 

pasirinkimui? 

 
 

Norimas tikslas 



 

 

 

 

 

MIGRANČIŲ MOTERŲ INTEGRACIJA PER MENO KOUČINGĄ (WIMTAC)  

 

 Page 4 of 4  

 

Judesio rato užpildymo PAVYZDYS  

 

 

 

 

 

 

 

Kas daro įtaką jūsų karjeros pasirinkimui?  

pasirinkimu? 

 

 

Norimas tikslas 

Būti komandos 

lyderiu žinomoje 

tarptautinėje 

kompanijoje 
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PAVADINIMAS STIPRYBĖS 

TIKSLAI Auginti moterų savigarbą. 

NUMATOMI 

MOKYMOSI 

REZULTATAI 
Sustiprėjusi vidinė galia siekiant savo tikslų. 

TIKSLINĖ GRUPĖ Moterys migrantės, siekiančios dalyvauti darbo rinkoje. 

TRUKMĖ 1:40 

ERDVĖ 
Kambarys, kuriame gali laisvai dirbti 10 – 12 žmonių. Pastaba: tai turi būti 
rami vieta, kurioje dalyvės gali ramiai mąstyti, nėra pašalinių trukdžių. 

PRIEMONĖS 
Kiekvienai dalyvei: du A4 formato popieriaus lapai, seni žurnalai, žirklės, 
klijai, rašiklis. 
 

PASIRUOŠIMAS 

Vedantysis turi paruošti kambarį, kuriame būtų visos reikalingos 
priemonės.  
*jei sesija yra organizuojama nuotoliniu būdu, tada reikia numatyti 
susitikimo data bei laiką ir išsiųsti dalytvėms pakvietimą susitikimui. 

ĮGYVENDINIMAS  

 
INSTRUKCIJ
A 

Vedantysis turi pristatyti užsiėmimą ir pradėti nuo 
apšilimo veiklų, siekdamas susipažinti ir sukurti 
pasitikėjimo kupiną atmosferą. Vedantysis turi priminti 
pagrindines darbo grupėje taisykles: 

✔ Gerbti vienas kitą. 

✔ Visi grupės nariai turi dirbti vienodai. 

✔ Būkite atviri kompromisams. 

✔ Efektyvus bendravimas. 

✔ Laiko valdymas. 

✔ Būkite laimingi grupėje, kurioje esate. 
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VEIKLOS 

ETAPAI 

1 etapas (40 min.).  
Vedantysis prašo dalyvių sukurti koliažą, kuriame 
pristatytų savo vidinį ir išorinį aš. Kiekviena dalyvė paima 
popieriaus lapą ir perlenkia jį per pusę. Naudokite 
nuotraukas ir žodžius iš žurnalų, kurie atspindi jūsų vidinį 
ir išorinį aš. Iškirpkite arba išplėškite ir suklijuokite juos 
ant popieriaus. 
2 etapas (30 min.).  
Vedantysis kviečia dalyves pasidalinti savo apmąstymais 
pagal sukurtą koliažą atsakant į šiuos klausimus: 

✔ Kaip apibūdintumėte savo vidinį ir išorinį aš? 

✔ Kaip manote, kokios yra geriausios tavo asmenybės 
pusės? 

✔ Pasidalinkite savo patirtimi ar pasiekimais, kai jautėtės 
labiausiai patenkinti savimi. 

✔ Kaip apibūdintumėte savo pojūčius, kai patiriate 
sėkmę? 
 
3 etapas (20 min.).  
Kiekviena dalyvė paima popieriaus lapą. Vedantysis prašo 
dalyvių sudaryti sąrašą, kuriame būtų įrašyta bent 10 
teigiamų dalykų apie save.  
 
 

 

REFLEKSIJA 

(10 min.) Vedantysis kviečia dalyves pasidalinti mintimis 
ir diskutuoti apie užsiėmimą: 

✔ Kaip jūs jautėtės šiandien skalėje nuo 1 iki 10? 

✔ Ko išmokote šios sesijos metu? 

✔ Kuo ši sesija buvo jums naudinga? 

ĮKVĖPIMUI/NUORO
DOS 

Gill Dickers “Stiprybių ir įgūdžių pratimas” 

IDĖJOS VEIKLOMS 
Šis užsiėmimas yra puiki veikla, kurią gali įgyvendinti pedagogai, 
socialiniai darbuotojai, karjeros konsultantai, mokytojai kalbėdami su 
mokiniais apie karjerą. 
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Kaip aš matau save 

Paimkite vieną A4 formato popieriaus lapą, sulenkite jį kaip norite. Iš žurnalų pasirinkite 

paveikslėlius ar žodžius, kurie atspindi jūsų vidinį ir išorinį aš. Iškirpkite arba išplėškite 

šiuos paveikslėlius ar žodžius ir suklijuokite ant popieriaus. 

Koliažų pavyzdžiai  
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