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 MENO KOUČINGO SESIJA 

 
 
 

PAVADINIMAS ATEITIES VIZIJA 

TIKSLAI Padrąsinti moteris migrantes pažvelgti į savo būsimą karjerą.  

NUMATOMI MOKYMOSI 

REZULTATAI 
Apžvelgti ir išanalizuoti ateities karjeros žingsnius. 

TIKSLINĖ GRUPĖ Moterys migrantės, norinčios dalyvauti darbo rinkoje. 

TRUKMĖ Nuo 1:00 val. iki 1:30 val. 

ERDVĖ 

Kambarys, kuriame gali laisvai dirbti 10 – 12 žmonių. Kėdės ir stalai.  
*jei sesija yra organizuojama nuotoliniu būdu, reikės kompiuterių, 
interneto, nuotolinės susitikimo platfomos (Zoom, Skype, Ms Teams ar 
kt.). 

PRIEMONĖS 

Metaforinės kortos, kurios buvo sukurtos įgyvendinant Nordplus 
projektą, A4 formato popieriaus lapai kiekvienam dalyviui (gali būti 
skirtingų spalvų), rašikliai, markeriai. 
 

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 nuotoliniam 
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 (10 min.). Vedantysis paprašo dalyvių 

pasirinkti vieną metaforinę kortą (kortos turi būti 

dedamos ant stalo taip, kad paveikslėlis būtų atsuktas į 

viršų). Pasirinkdamos kortas dalyvės turėtų atsižvelgti į 

savo ateities viziją apie idealų karjeros kelią, kur jos 

norėtų būti ir ką norėtų pasiekti po 5/10 metų. 

2 žingsnis (30 min.). Kiekviena dalyvė gauna po tuščią 

popieriaus lapą. Jos turi parašyti savo istorijas 

atsakydamos į šiuos klausimus:  

- Kaip ir kokį būsite padarę pokytį?  
- Kokie yra pagrindiniai įvykiai?  

- Kaip jūs atrodysite?  

- Kaip jausitės?  

- Kas bus aplink jus?  

- Ką jūs veiksite? 

Paskatinkite dalyves kartu sukurti atpalaiduojančią ir 
netrukdančią aplinką (išjunkite telefonus!). 
3 žingsnis (30-45 min.). Dalyvių yra prašoma pristatyti 
savo sukurtas istorijas. Vedantysis užduoda joms šiuos 
klausimus:  

- Kaip svarbu tau tai yra?   
- Kaip jaustumėtės/ką galvotumėte, jei 

įgyvendintumėte šį pasiekimą?  
- Kaip rimtai į tai žiūrite?  

- Kokių veiksmų galite imti, jei norite pradėti judėti į 

priekį? 

 

REFLEKSIJA 

 
Vedantysis kviečia dalyves pasidalinti savo mintimis ir 
diskutuoti apie įvykusią sesiją: 
- Kaip jautėtės sesijos metu? 
-Kokia sesijos dalis buvo pati sunkiausia? O kokia 
lengviausia?  
-Ko išmokote šios sesijos metu? 
 
 

ĮKVĖPIMUI/ 
NUORODOS 

 Christine K. Champion „Ateities vizija” 

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 „Metaforinės kortos” (https://nordplus-
wimtac.com/resources-2/)  

 

 

https://nordplus-wimtac.com/resources-2/
https://nordplus-wimtac.com/resources-2/
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 MENO KOUČINGO SESIJOS ŠABLONAS 

 
 
 

PAVADINIMAS IŠMANUSIS MENAS 

TIKSLAI 
Išsikelti konkrečius išmatuojamus pasiekiamus ir laiku įgyvendinamus 
tikslus, susijusius su karjeros keliu. 

NUMATOMI 

MOKYMOSI 

REZULTATAI 
Suvoktas tikslas ir suplanuoti žingsniai tikslui pasiekti. 

TIKSLINĖ GRUPĖ Moterys migrantės, norinčios dalyvauti darbo rinkoje. 

TRUKMĖ Nuo 1:00 val. iki 1:30 val. 

ERDVĖ 

Kambarys, kuriame gali laisvai dirbti 10 – 12 žmonių. Kėdės ir stalai.  
*jei sesija yra organizuojama nuotoliniu būdu, tada reikia numatyti 
susitikimo data bei laiką ir išsiųsti dalytvėms pakvietimą nuotoliniam 
susitikimui. 
 

PRIEMONĖS 
Pieštukai, A4 formato popieriaus lapai kiekvienai dalyvei. metaforinės 
kortos „ Mano sėkmės istorija. 
 

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 nuotoliniam 
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 (5 min.).  (S – konkretus) Pasirinkite 

metaforinę kortą, kuri būtų atsakinga už jūsų karjeros 

charakteringą tikslą. Tikslas turi būti konkretus. 

Vedantysis  užduoda grupei klausimus: 

– Ką aš noriu pasiekti? 
– Kur aš noriu tai pasieekti? 

- Kaip aš tai pasieksiu? 

– Kokie yra apribojimai/iššūkiai? 

Dalyvės rašo atsakymus ant popieriaus lapų. 

 

2 žingsnis (5 min.). (M - išmatuojamas). Išsirinkite 

kitą metaforinę kortą, kuri galėtų būti atsakinga už 

nuolatinį jūsų karjeros tikslo stebėjimą ir vertinimą. 

Vedantytis užduoda klausimus. 
– Kiek ko nors reikia norint pasiekti jūsų tikslą? 

– Koks jūsų tikslas skaičiuojant skaičius/svorį/pinigus? 

– Kaip žinosite kada pasiekėte savo tikslą? 

Dalyvės rašo atsakymus ant popieriaus lapų. 

 
 

3 žingsnis (5 min.). (A - pasiekiamas). Pasirinkite dar 

vieną metaforinę kortą, kuri galėtų būti atsakinga už 

jūsų tikslo pasiekimą karjeros kelyje. 

Vedantysis užduoda grupei klausimus: 

– Ar šis tikslas iš tikrųjų gali būti įgyvendintas? 
– Kiek realus šis tikslas? Nurodykite konkrečius 
apribojimus, kurie galėtų jums sutrukdyti pasiekti šį 
tikslą? 

Dalyvės rašo atsakymus ant popieriaus lapų. 

 
4 žingsnis (5 min.). (A - prasmingas). Pasirinkite 

naują metaforinę kortą, kuri galėtų būti atsakinga už 

jūsų tikslo aktualumą karjeros kelyje. 

Vedantysis užduoda grupei klausimus: 

– Ar šis tikslas tikrai vertas, kad jo būtų siekiama?  

- Ar dabar tinkamas laikas? 

– Ar pastangos atitinka atlygį? 

Dalyvės rašo atsakymus ant popieriaus lapų. 

 

5 žingsnis. (5 min.) (T- apibrėžtas laike)  

Pasirinkite naują metaforinę kortą, kuri galėtų būti 
atsakinga už laiko valdymą siekiant savo tikslo. 

Vedantysis užduoda grupei klausimus: 
– Kada tai turėtų būti padaryta? 

– Kada tiksliai turėtumėte pasiekti savo tikslą? 
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Dalyvės rašo atsakymus ant popieriaus lapų. 

 

 
6 žingsnis (50 min). Kiekviena dalyvė grupėse pristato 
savo tikslą pagal S-M-A-R-T tvarką. 

 
7 žingsnis (rekomenduojami namų darbai). 
Vedantysis gali pasiūlyti dalyvėms išdėstyti kortas pagal 
turimus išteklius. Vedantysis galėtų pasiūlyti parašyti 
veiksmus, kuriuos dalyvės galėtų atlikti šią savaitę, 
norėdamos sustiprinti kortos Nr. 5 realizaciją (laiku). 
 

 

 

REFLEKSIJA 

Vedantysis kviečia dalyves pasidalinti savo mintimis ir 
diskutuoti apie įvykusią sesiją: 
- Kaip jautėtės sesijos metu? 
-Kokia sesijos dalis buvo pati sunkiausia? O kokia 
lengviausia?  
-Ko išmokote šios sesijos metu? 

ĮKVĖPIMUI/NUOR
ODOS 

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

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: metaforinės kortos „Mano sėkmės istorija” 
(https://nordplus-wimtac.com/resources-2/)  

 

 

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

 
 
 

PAVADINIMAS 
Mintinės prieštaros metodas mene.  
WOOP (Wish, Outcome, Obstacle, Plan - noras, pasekmė, kliūtis, planas)  

TIKSLAI 
Suprasti ir įgyvendinti norus, nustatyti pageidavimus ir tai, kas yra 
svarbiausia; pakeisti kai kuriuos savo įpročius.  
 

NUMATOMI 

MOKYMOSI 

REZULTATAI 

Išanalizuoti ir įveikti asmeniniai ribojantys įsitikinimai, susiję su karjeros 
keliu. 

TIKSLINĖ GRUPĖ Moterys migrantės, norinčios dalyvauti darbo rinkoje. 

TRUKMĖ Nuo 1:00 val. iki 1:30 val. 

ERDVĖ 

Kambarys, kuriame gali laisvai dirbti 10 – 12 žmonių.  
Pastaba: tai turėtų būti rami vieta, kurioje dalyvės galėtų mąstyti 
nesiblaškydamos.  
 

PRIEMONĖS 

 
Žurnalai įvairiomis kalbomis, priklausomai nuo dalyvių šnekamosios 
kalbos, A4 formato tušti lapai kiekvienai dalyvei, klijai, žirklės, markeriai 
ar rašikliai. Vedančiajam: keletas A2 – A1 tuščių lapų.  
 
 

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 dalyvėms pakvietimą nuotoliniam 
susitikimui. 
 

ĮGYVENDINIMAS  
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 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. 

 
 

VEIKLOS 

ETAPAI 

1 žingsnis (15 min.). Įsivaizduokite norą, susijusį su 

jūsų karjera, žurnale suraskite nuotrauką ar paveikslėlį, 

kuris yra labiausiai susijęs su jūsų tikslu ir priklijuokite 

jį ant popieriaus. 

Skiltyje „Palinkėjimas“ užrašykite savo norą 3-6 

žodžiais. 

 

2 žingsnis (10 min.). Įsivaizduokite rezultatą, susijusį 

su jūsų karjeros keliu. Žurnale suraskite 3–6 žodžius, 

susijusius su jūsų karjeros rezultatu, iškirpkite juos ir 

priklijuokite ant skilties, pažymėtos „Rezultatas“. 

 

3 žingsnis (15 min.). Pagalvokite apie kliūtis, kurios 
gali jums sutrukdyti siekti savo tikslų ir sutelkite dėmesį 
į šiuos klausimus: 

- Kaip jūs galite sėkmingiau eiti savo keliu? 

– Kokių išorinių situacijų jūs turėtumėte pasistengti 

vengti ir kaip tam ruoštis iš anksto?  

Raskite žurnaluose nuotraukas ar paveikslėlius, 
kuriuose yra vaizduojamos jums aktualios kliūtys, 
iškirpkite juos ir priklijuokite skyrelyje „Kliūtis (-ys)“. 

 
4 žingsnis (15 min.). Sukurkite planą, kaip įveikti tą 
kliūtį (-is). 

Užsirašykite laiką ir vietą, kur, jūsų manymu, gali iškilti 
kliūtis. Tada užsirašykite „jei-tada“ planą: „Jei 
____________________ (kliūtis), tada aš ____________ 
(veiksmas)“. 

Bent vieną kartą pakartokite tai sau garsiai. 

 

 

REFLEKSIJA 

(30 min.) Kiekviena dalyvė pristato savo norą, 

rezultatą, kliūtis (-es) ir planą bei atsako į vedančiojo 

pateiktus klausimus: 

– Koks būtų jūsų noras, iššūkis, kuris sunkiai, bet yra 
įgyvendinamas? 
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– Kokios geriausios pasekmės jūsų laukia, jei 
įgyvendinsite savo norą? 
– Kokia pagrindinė jūsų vidinė kliūtis, kuri stabdo jus 
nuo noro išpildymo? 
– Ką galima padaryti, kad įveiktumėte savo kliūtį? 
 
Taip pat vedantysis užduoda grupei klausimus: 
– Kaip jautėtės sesijos metu? 
– Kokia sesijos dalis buvo pati sunkiausia? O pati 
lengviausia?  
- Ko išmokote šios sesijos metu? 
 

 

ĮKVĖPIMUI/NUOR
ODOS 

http://michaelbalchan.com/woop/  
https://cmcbp.co.uk/wp-content/uploads/2020/08/4-WOOP-
explained.pdf  
 

IDĖJOS VEIKLOMS 

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

PRIEDAI Priedas Nr. 2 „ Mintinės prieštaros metodo mene dalomoji medžiaga” 

 

  

http://michaelbalchan.com/woop/
https://cmcbp.co.uk/wp-content/uploads/2020/08/4-WOOP-explained.pdf
https://cmcbp.co.uk/wp-content/uploads/2020/08/4-WOOP-explained.pdf
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N
O

R
A

S 

 

R
E

Z
U

L
T

A
T

A
S 

 

 

 

 

 

 

 

K
L

IŪ
T

Y
S 

 

K
L

IŪ
T

Y
S 

   

 

 

 

 

 

P
L

A
N

A
S 

 



 
 

 
MIGRANČIŲ MOTERŲ INTEGRACIJA PER MENO KOUČINGĄ (WIMTAC)  

 

 

 Page 1 of 3  

 

 

 

 
 MENO KOUČINGO SESIJA 

 
 
 

PAVADINIMAS 
SUPRASTI KAS JUS MOTYVUOJA DARBE 
 

TIKSLAI  Identifikuoti moterų migrančių sėkmės istorijas jų gyvenime. 

NUMATOMI 

MOKYMOSI 

REZULTATAI 
Išryškinti sėkmes ir pasiekimus žmogaus gyvenime. 

TIKSLINĖ GRUPĖ Moterys migrantės, norinčios dalyvauti darbo rinkoje. 

TRUKMĖ Nuo 1:00 val. iki 1:30 val. 

ERDVĖ Kambarys, kuriame gali laisvai dirbti 10 – 12 žmonių. Kėdės ir stalai.  

PRIEMONĖS 

Metaforinės kortos, kurios buvo sukurtos įgyvendinant Nordplus projektą, 
A3 formato popieriaus lapai kiekvienam dalyviui, markeriai. 
*jei sesija yra organizuojama nuotoliniu būdu, reikės kompiuterių, 
interneto, nuotolinės susitikimo platformos (Zoom, Skype, Ms Teams ar kt.). 

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 pakvietimą nuotoliniam 
susitikimui. 
Pastaba: kai kurioms dalyvėms gali reikti šiek tiek daugiau laiko, kol jos 
supras, jog net maži pasiekimai yra svarbūs. Dalyvių pasakojamos istorijos 
ar pasiekimai neturi būti didžiuliai, pasaulį keičiantys įvykiai. Gali būti 
naudojami tiek didesnius, tiek ir visai mažus įvykius iliustruojantys 
pavyzdžiai ir temos.  

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. 
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✔ Laiko valdymas. 

✔ Būkite laimingi grupėje, kurioje esate. 

 
 

VEIKLOS 

ETAPAI 

1 žingsnis (10 min.). Šis laikas yra skirtas apgalvoti 

keletą situacijų, kurios buvo jums naudingos ir kurių metu 

jautėtės. Pagalvokite ir apie pasiekimus, kurių jums 

pavyko pasiekti tam tikrais gyvenimo laikotarpiais.  

Reikia išsirinkti 3 – 5 metaforines kortas, kuriose randate 

pavaizduotus jūsų pasiekimus. Tada nubrėžkite ant 

popieriaus lapo linijas, kurios žymėtų vienerių metų ribas 

jūsų gyvenime. Sudėliokite metaforines korteles pagal 

pažymėtus metus. 

 

2 žingsnis (15 min.). Kiekviena dalyvė individualiai raštu 

atsako į klausimus žemiau remdamasi kortų informacija: 

- Kaip jūs įsitraukėte? 
- Kai jūs pildėte [xxx], ką jūs darėte? 
- Kaip jūs žinojote, kad sekėsi gerai?  
- Kaip jautėtės, kai tai baigėsi?  

- Kodėl tai yra pasiekimas žiūrint jūsų akimis? 

3 žingsnis (30 min.). Ieškoti pavyzdžių ir temų, kurios 
iškyla grupėje bei atsakyti į toliau pateiktus klausimus: 

- Ką jūs pastebėjote?  
- Kuriais gyvenimo laikotarpiais radote daugiau 

pavyzdžių?  

- Ką tai reiškia jums dabar? 

4 žingnis (20 min). Naudokite gautą informaciją ateities 
planams kurti. Atsitiktiniu būdu pasirinkite 2 naujas 
metaforines kortas ir atsakykite į klausimus grupėje: 

- Ir kas dabar? 

– Ką aš galiu daryti su šia informacija? 

 

 

REFLEKSIJA 

 
Vedantysis kviečia dalyves pasidalinti savo mintimis ir 
diskutuoti apie įvykusią sesiją: 
- Kaip jautėtės sesijos metu? 
-Kokia sesijos dalis man buvo pati sunkiausia? O kokia 
lengviausia?  
-Ko išmokote šios sesijos metu? 
 

ĮKVĖPIMUI/NUOR
ODOS 

Anna Anne Archer “SUPRASTI KAS JUS MOTYVUOJA DARBE”  
Isbister, N. and Robinson, M. (1999) Who do you Think you Are? , London: 
HarperCollins. 

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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PRIEDAI 
Priedas Nr. 1 „Metaforinės kortos” (https://nordplus-
wimtac.com/resources-2/)  
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