MIGRANTU SIEVIEŠU INTEGRĀCIJA IZMANTOJOT MĀKSLAS KOUČINGU (WIMTAC)

MĀKSLAS KOUČINGA SESIJA

NOSAUKUMS

ES PATI

MĒRĶIS

Attīstīt sievietes pašapziņu karjeras kontekstā.

GAIDĀMIE
MĀCĪBU
REZULTĀTI

Stiprināta sievietes pašapziņa karjeras kontekstā.

MĒRĶGRUPA

Migrantu sievietes, kuras vēlas atrast darbu.

ILGUMS

60 minūtes

VIETA

RESURSI

SAGATAVOŠANĀ
S

Telpa 10 – 12 cilvēkiem. Piezīme: klusa vieta, kur dalībnieki var netraucēti
domāt.
*Ja sesija tiek organizēta tiešsaistē, būs nepieciešam dators, internets,
tikšanās platforma (Zoom, Skype, MS Teams u.c.).
Sagatavot vairākus attēlus, kas atbilst šādām kategorijām: pirmā kategorija
“Komandas
darbs/Individuālais
darbs”,
otrā
kategorija
“Produktivitāte/Slinkums”, trešā kategorija “Miers/Karš”, ceturtā kategorija
“Sasniegumi/Atteikšanās”, piektā kategorija “Vīrišķība/Sievišķība”.
*Ja sesija tiek organizēta tiešsaistē, būs nepieciešam dators, internets,
tikšanās platforma (Zoom, Skype, MS Teams u.c.).
Vadītājam jāsagatavo telpa un visi nepieciešamie resursi. * Ja sesija tiek
organizēta tiešsaistē, tad jānosaka nodarbības datums, laiks un dalībniekiem
jānosūta ielūgums - saite uz nodarbību.

ĪSTENOŠANA

IEVADS

Vadītājam jāiepazīstina ar sesiju un jāorganizē iesildīšanās
aktivitāte, lai savstarpēji iepazīstinātu dalībniekus un
radītu mierīgu atmosfēru.
Vadītājam jāatgādina galvenie noteikumi darbam grupā:
✔ Cienīt vienam otru.
✔ Visiem grupas dalībniekiem jāizdara vienāds
darbu daudzums.
✔ Esiet atvērts kompromisiem.
✔ Efektīva komunikācija.
✔ Laika menedžments.
✔ Jūties ērti un komfortabli.
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1 posms (5 min.)
Aiciniet dalībniekus veikt dziļu ieelpu un izelpu, tad
nosaukt savu vārdu un pateikt “Es vēlos pārmaiņas”.
2 posms (30 min)
Vadītājs aicina dalībniekus izvēlēties piecus attēlus no
piecām kategorijām (pa vienam no katras). Katrai
kategorijai ir sava tēma un tās pretējā nozīme. 1 kategorija
AKTIVITĀŠU
“Komandas darbs/Individuālais darbs”, 2 kategorija
POSMI
“Produktivitāte/Slinkums”, 3 kategorija “Miers/Karš”, 4
kategorija “Sasniegumi/Atteikšanās”, 5 kategorija
“Vīrišķība/Sievišķība”.
Vadītājs aicina dalībniekus atbildēt uz jautājumiem:
- Ar kuru no attēliem jūs sevi identificējat visvairāk?
Kāpēc?
- Kā šis attēls reprezentē jūsu situāciju šī brīža
un/vai nākotnes karjerā?
(15 min.)
Vadītājs aicina dalībniekus atskatīties uz sesijas gaitu un
analizēt to:
REFLEKSIJAS
- Kā jūs jutāties sesijas laikā?
- Kas bija grūtākā/vieglākā sesijas daļa?
- Ko jūs iemācījāties no šīs sesijas?
Bloch, A., & Levy, C. (Eds.). (1999). Refugees, citizenship, and social policy in
europe.London: Macmillan
Karlis, G., & Dawson, D. (1995). Ethnicity and recreation: Concepts,
IEDVESMAI/ATSAUC
approaches and programming. Canadian Ethnic Studies, 27(2), 166-179
ES
O'Neill, & Tobolewska. (2002). Towards a cultural strategy for working with
refugees and persons seeking asylum in the east midlands
Megginson,D.,& Clutterbuck, D. ( 2005). Techniques for coaching and
mentoring. Oxford : Butterworth- Heinemann
IDEJAS
Šī sesija ir lieliska aktivitāte pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, karjeras
PIELIETOJUMAM
konsultantiem, ko izmantot darbā ar mērķgrupu, runājot par karjeru.
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MĀKSLAS KOUČINGA SESIJA

NOSAUKUMS

KAS MAN SNIEDZ GANDARĪJUMU?

MĒRĶIS

Analizēt sievietes pozitīvo darba pieredzi.

GAIDĀMIE
MĀCĪBU
REZULTĀTI

Noteiktas tās lietas, kas sagādā gandarījumu un palīdz saskatīt iespējamo virzienu
sievietes nākotnes karjerai.

MĒRĶGRUPA

Migrantu sievietes, kuras vēlas atrast darbu.

ILGUMS

90 minūtes

VIETA

Telpa 10 – 12 cilvēkiem. Piezīme: klusa vieta, kur dalībnieki var netraucēti domāt.

RESURSI
SAGATAVOŠANĀS

Fona mūzika, katram dalībniekam: papīrs, krāsainie zīmuļi
*Ja sesija tiek organizēta tiešsaistē, būs nepieciešam dators, internets, tikšanās
platforma (Zoom, Skype, MS Teams u.c.).
Vadītājam jāsagatavo telpa un visi nepieciešamie resursi. * Ja sesija tiek organizēta
tiešsaistē, tad jānosaka nodarbības datums, laiks un dalībniekiem jānosūta
ielūgums - saite uz nodarbību.

ĪSTENOŠANA

IEVADS

AKTIVITĀŠU
POSMI

Vadītājam jāiepazīstina ar sesiju un jāorganizē iesildīšanās
aktivitāte, lai savstarpēji iepazīstinātu dalībniekus un radītu
mierīgu atmosfēru.
Vadītājam jāatgādina galvenie noteikumi darbam grupā:
✔ Cienīt vienam otru.
✔ Visiem grupas dalībniekiem jāizdara vienāds darbu
daudzums.
✔ Esiet atvērts kompromisiem.
✔ Efektīva komunikācija.
✔ Laika menedžments.
✔ Jūties ērti un komfortabli.
1 posms (5 min.)
Vadītājs aicina dalībniekus klausīties iedvesmojošu, priecīgu
mūziku. Tās atskaņošanas laikā atcerieties 10 lietas, kas jums
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sagādāja prieku, gandarījumu jūsu darba pieredzē. Mūzikas
atskaņošanas laiks 5 minūtes.
2 posms (30 min.)
Sniedziet atbildes uz šādiem jautājumiem:
- Kas ir 10 lietas, kas sagādāja prieku, gandarījumu jūsu
līdzšinējā karjerā?
- Kā jūs tās novērtētu tos skalā no 1 līdz 10?
Vadītājs aicina dalībniekus dalīties ar savām atbildēm.
3 posms (20 min.)
Vadītājs aicina dalībniekus pārrunāt šādus jautājumus:
- Kuras 10 lietas, kas sagādā prieku, gandarījumu ir kopīgas
visiem dalībniekiem?
- Kā jūs varētu izmantot šīs pozitīvās lietas savā nākotnes
karjerā? Kā tas jums palīdzētu virzīties uz priekšu?
Atbildiet uz jautājumiem un pamatojiet savu viedokli:
- Pie kā vajadzētu piestrādāt, lai šīs pozitīvās lietas
palīdzētu jūsu izaugsmei?
- Ar ko jūs varētu papildināt šo pozitīvo lietu sarakstu?
4 posms (20 min.)
Vadītājs aicina dalībniekus uzzīmēt kādu no lietām, kas viņiem
savā liek justies gandarītam. Parādiet savu zīmējumu citiem,
paskaidrojiet, ko esiet uzzīmējis un pēc tam skaļā balsī pasakiet
“mana sirds gavilē”!
(15 min.)
Vadītājs aicina dalībniekus atskatīties uz sesijas gaitu un analizēt
to:
REFLEKSIJAS
- Kā jūs jutāties sesijas laikā?
- Kas bija grūtākā/vieglākā sesijas daļa?
- Ko jūs iemācījāties no šīs sesijas?

IEDVESMAI/ATSAUC
ES

IDEJAS
PIELIETOJUMAM

Bloch, A., & Levy, C. (Eds.). (1999). Refugees, citizenship, and social policy in
Europe. London: Macmillan
Karlis, G., & Dawson, D. (1995). Ethnicity and recreation: Concepts, approaches and
programming. Canadian Ethnic Studies, 27(2), 166-179
O'Neill, & Tobolewska. (2002). Towards a cultural strategy for working with
refugees and persons seeking asylum in the east midlands
Megginson,D.,& Clutterbuck, D. ( 2005). Techniques for coaching and mentoring.
Oxford : Butterworth- Heinemann
https://www.thecoachingtoolscompany.com/7-more-career-coaching-tools-forclients-who-have-noŠī sesija ir lieliska aktivitāte pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, karjeras
konsultantiem, ko izmantot darbā ar mērķgrupu, runājot par karjeru.
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MĀKSLAS KOUČINGA SESIJA

NOSAUKUMS

MANAS STIPRĀS PUSES

MĒRĶIS

Noteikt sievietes stiprās puses.

GAIDĀMIE
MĀCĪBU
REZULTĀTI

Atklātas stiprās puses, kas sievietei palīdzēs virzīties uz priekšu, veidojot
nākotnes karjeru.

MĒRĶGRUPA

Migrantu sievietes, kuras vēlas atrast darbu.

ILGUMS

70 līdz 90 minūtes

VIETA

Telpa 10 – 12 cilvēkiem. Piezīme: klusa vieta, kur dalībnieki var netraucēti
domāt.
*Ja sesija tiek organizēta tiešsaistē, būs nepieciešam dators, internets,
tikšanās platforma (Zoom, Skype, MS Teams u.c.).

RESURSI

Katram dalībniekam: žurnāli, A5 papīrs, līme, šķēres.

SAGATAVOŠANĀS

Vadītājam jāsagatavo telpa un visi nepieciešamie resursi.
* Ja sesija tiek organizēta tiešsaistē, tad jānosaka nodarbības datums, laiks
un dalībniekiem jānosūta ielūgums - saite uz nodarbību.

ĪSTENOŠANA

IEVADS

AKTIVITĀŠU
POSMI

Vadītājam jāiepazīstina ar sesiju un jāorganizē iesildīšanās
aktivitāte, lai savstarpēji iepazīstinātu dalībniekus un
radītu mierīgu atmosfēru.
Vadītājam jāatgādina galvenie noteikumi darbam grupā:
✔ Cienīt vienam otru.
✔ Visiem grupas dalībniekiem jāizdara vienāds
darbu daudzums.
✔ Esiet atvērts kompromisiem.
✔ Efektīva komunikācija.
✔ Laika menedžments.
✔ Jūties ērti un komfortabli.
1 posms (15 min.)
Vadītājs aicina dalībniekus padomāt par viņu stiprajām
pusēm karjerā (personiskās īpašības, spējas, prasmes,
talanti utml.) un desmit no tām ierakstīt aplī (izmantojiet
pielikumu nr. 1).
2 posms (5 min.)
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Novērtējiet savas stiprās puses skalā no 1 līdz 10, veicot
piezīmes tajā pašā aplī.
3 posms (40 min.)
Izvēlieties trīs visspēcīgākas atzīmētās stiprās puses, kas
palīdzēs jums būt veiksmīgam savā karjerā. Izmantojot
attēlus no žurnāliem, izveidojiet kolāžu, kas atspoguļo šīs
trīs īpašības.
Atskatoties uz iepriekš paveikto, atbildiet uz šādiem
jautājumiem:
- Kā jūsu stiprās puses palīdzēs sasniegt jūsu
mērķus?
- Kuras no šīm stiprajām pusēm vajadzētu
pilnveidot?
- Kādas īpašības, prasmes, zināšanas jums pietrūkst,
lai virzītos uz priekšu?
Dalieties ar pārējiem dalībniekiem, diskutējiet un
komentējiet.
(15 min.)
Vadītājs aicina dalībniekus atskatīties uz sesijas gaitu un
analizēt to:
REFLEKSIJAS
- Kā jūs jutāties sesijas laikā?
- Kas bija grūtākā/vieglākā sesijas daļa?
- Ko jūs iemācījāties no šīs sesijas
https://www.thecoachingtoolscompany.com/coaching-tools-101-3-newways-to-use-the-wheel-of-life-incareer-executive-or-business-coaching/
Bloch, A., & Levy, C. (Eds.). (1999). Refugees, citizenship, and social policy
in Europe. London: Macmillan
IEDVESMAI/ATSAUCE
Karlis, G., & Dawson, D. (1995). Ethnicity and recreation: Concepts,
S
approaches and programming. Canadian Ethnic Studies, 27(2), 166-179
O'Neill, & Tobolewska. (20 02). Towards a cultural strategy for working
with refugees and persons seeking asylum in the east midlands
Megginson,D.,& Clutterbuck, D. ( 2005). Techniques for coaching and
mentoring. Oxford : Butterworth- Heinemann
Šī sesija ir lieliska aktivitāte pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem,
IDEJAS
karjeras konsultantiem, ko izmantot darbā ar mērķgrupu, runājot par
PIELIETOJUMAM
karjeru.
PIELIKUMI

Pielikums nr. 1 “Manas karjeras stiprās puses”
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Pielikums Nr. 1 “Manas karjeras stiprās puses”
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MĀKSLAS KOUČINGA SESIJA

NOSAUKUMS

PATĪKAMAIS UN NEPATĪKAMAIS KARJERĀ

MĒRĶIS

Identificēt lietas, ko sieviete mīl darīt un kas viņai sagādā nepatiku karjerā.

GAIDĀMIE
MĀCĪBU
REZULTĀTI

Atklātas to, kas sievietei patīk un nepatīk savā esošajā vai nākotnes karjerā.

MĒRĶGRUPA

Migrantu sievietes, kuras vēlas atrast darbu.

ILGUMS

90 minūtes

VIETA
RESURSI
SAGATAVOŠAN
ĀS

Telpa 10 – 12 cilvēkiem. Piezīme: klusa vieta, kur dalībnieki var netraucēti
domāt.
Katram dalībniekam: balts papīrs, krāsainais papīrs, pildspalva, šķēres, līme.
*Ja sesija tiek organizēta tiešsaistē, būs nepieciešam dators, internets, tikšanās
platforma (Zoom, Skype, MS Teams u.c.).
Vadītājam jāsagatavo telpa un visi nepieciešamie resursi. * Ja sesija tiek
organizēta tiešsaistē, tad jānosaka nodarbības datums, laiks un dalībniekiem
jānosūta ielūgums - saite uz nodarbību.

ĪSTENOŠANA

IEVADS

AKTIVITĀŠU
POSMI

Vadītājam jāiepazīstina ar sesiju un jāorganizē iesildīšanās
aktivitāte, lai savstarpēji iepazīstinātu dalībniekus un radītu
mierīgu atmosfēru.
Vadītājam jāatgādina galvenie noteikumi darbam grupā:
✔ Cienīt vienam otru.
✔ Visiem grupas dalībniekiem jāizdara vienāds darbu
daudzums.
✔ Esiet atvērts kompromisiem.
✔ Efektīva komunikācija.
✔ Laika menedžments.
✔ Jūties ērti un komfortabli.
1 posms (15 min.)
Vadītājs aicina dalībniekus uz papīra lapas uzzīmēt koku ar
zariem. Uz katra zara uzrakstiet lietas, kas jums patīk un ko
mīlat darīt savā esošajā un/vai nākotnes karjerā.
Rakstiet tās lietas, kas liek jums justies labi, ko jūs vēlētos
darīt turpmāk, vai lietas, kuras jums ļoti patīk. Ļaujat sev
izpausties!
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2 posms (15 min.)
Izmantojot citu papīra lapu, uzzīmējiet ziedu ar ziedlapiņām, uz
kurām uzrakstiet lietas, kuras jums visvairāk nepatīk savā
esošajā un/vai nākotnes karjerā.
Rakstiet tās lietas, kas liek jums justies šausmīgi, no kā jūs
baidāties vai vienkārši neciešat darīt. Ļaujat sev
izpausties!
3 posms (20 min.)
Vadītājs aicina dalībniekus atbildēt uz jautājumiem un dalīties
ar atbildēm.
- Vai esat pārsteigts, cik daudz lietas jums patīk un/vai
nepatīk savā esošajā un/vai nākotnes karjerā? Ko jūs
pamanījāt vispirms?
- Kādas kopējās iezīmes jūs pamanījāt starp savu esošo
un nākotnes karjeru?
4 posms (15 min.)
Aiciniet dalībniekus pārveidot ziedu ar ziedlapiņām pozitīvākā
rezultātā: izkrāsojiet ziedlapiņas un uzrakstiet, ko jūs varētu
darīt, lai mazinātu nepatiku, padarītu to tīkamāku vai
samazinātu spiedienu, ko rada šī nepatika. Pēc tam izgrieziet
ziedlapiņas un pielīmējiet pie koka.
(15 min.).
Vadītājs aicina dalībniekus atskatīties uz sesijas gaitu un
analizēt to:
REFLEKSIJAS
- Kā jūs jutāties sesijas laikā?
- Kas bija grūtākā/vieglākā sesijas daļa?
- Ko jūs iemācījāties no šīs sesijas?
IEDVESMAI/ATSAUC
https://www.thecoachingtoolscompany.com/7-more-career-coachingES
tools-for-clients-who-have-no- idea-where-to-start/
IDEJAS
Šī sesija ir lieliska aktivitāte pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, karjeras
PIELIETOJUMAM
konsultantiem, ko izmantot darbā ar mērķgrupu, runājot par karjeru.
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