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 MENO KOUČINGO SESIJA  

 
 

PAVADINIMAS AŠ (SAVIMONĖ) 

TIKSLAI 
Ugdyti moterų migrančių savimonę karjeros kontekste. 
 

NUMATOMI 

MOKYMOSI 

REZULTATAI 
Gilinti migrančių moterų savimonę karjeros gyvenimo kontekste. 

TIKSLINĖ GRUPĖ Moterys migrantės, norinčios dalyvauti darbo rinkoje. 

TRUKMĖ Nuo 1:15 iki 1:30 

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

PRIEMONĖS 

5 kategorijos tapybos darbų/piešinių: 1 kategorija (komandinis darbas-
individualumas), 2 kategorija (produktyvumas-tingumas), 3 kategorija (taika-
karas), 4 kategorija (pasiekimai-pasitraukimas), 5 kategorija (vyriškumas-
moteriškumas). 
*jei sesija yra organizuojama nuotoliniu būdu, reikės kompiuterių, interneto, 
nuotolinės susitikimo platfomos (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 
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. 

 

VEIKLOS ETAPAI 

1 žingsnis (5 min.). 
Kelias sekundes dalyvių prašoma giliai įkvėpti ir pradėti 
įvardijant savo vardą ir tiesiog ištariant "aš noriu 
pokyčių". 
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2 žingsnis (30 min). 
Dalyvių prašoma pasirinkti 5 paveikslus iš 5 paveikslų 
kategorijų, kiekviena kategorija turi temą ir jos 
priešingybę. 1-oji kategorija (komandinis darbas - 
individualumas) 2-oji kategorija (produktyvumas - 
tingumas) 3-ioji kategorija (taika - karas) 4-oji kategorija 
(pasiekti – atsisakyti) 5-oji kategorija (vyriškumas - 
moteriškumas). 
Po to dalyvių prašoma atsakyti į klausimus. 
- Su kokiais paveikslais labiausiai save tapatinate ir 
kodėl? 
- Kaip paveikslo reikšmė atspindi jūsų dabartinę / būsimą 
karjeros situaciją? 

 
 

REFLEKSIJA 

(15 min.). 
 
Vedantysis pakviečia dalyves pasidalyti mintimis ir 
padiskutuoti apie sesiją: 
- Kaip jautėtės sesijos metu? 
- Kokia buvo sunkiausia / lengviausia sesijos dalis? 
- Ko išmokote šios sesijos metu? 
  

ĮKVĖPIMUI/NUOR

ODOS 

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 

IDEĖJOS 

VEIKLOMS 

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

 
 

PAVADINIMAS KAS VERČIA MANO ŠIRDĮ DAINUOTI?   

TIKSLAI  Analizuoti asmenines darbo vertybes. 

NUMATOMI 

MOKYMOSI 

REZULTATAI 

Išanalizavus asmenines darbo vertybes, bus galima aiškiau spręsti apie 
būsimus karjeros tikslus.  
 

TIKSLINĖ 

GRUPĖ 
Moterys migrantės, norinčios dalyvauti darbo rinkoje. 

TRUKMĖ 1:30 

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

PRIEMONĖS 

Muzika, balto popieriaus lapai ir spalvoti pieštukai ar flomasteriai kiekvienai 
dalyvei.  
*jei sesija yra organizuojama nuotoliniu būdu, reikės kompiuterių, interneto, 
nuotolinės susitikimo platfomos (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 
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. 

 
VEIKLOS 

ETAPAI 

1 žingsnis (5 min).  
Vedantysis paaiškina dalyvėms, kad dabar apie penkias 
minutes skambės įkvepianti ir džiaugsminga muzika, jai 
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skambant kiekviena turi pagalvoti kokie yra 10 didžiausių 
džiaugsmų jų profesiniame gyvenime. Po 5 min. muzika 
išjungiama. 
2 žingsnis (30 min).  
- Kokie yra 10 didžiausių jūsų karjeros džiaugsmų? 
- Ar galite juos įvertinti nuo 1 iki 10? 
Po šios užduoties dalyvės dalijasi savo atsakymais su 
kitomis grupės narėmis. 
3 žingsnis (20 min).  
Dalyvės turi atsakyti į klausimus: 
- Kokie yra bendri dalyvių karjeros džiaugsmai? 
- Ką galite padaryti, kad tas džiaugsmas jūsų karjeroje 
išliktų? 
Tada dalyvės turės atsakyti į šį klausimą ir pagrįsti savo 
nuomonę. 
- Su kokiu džiaugsmo šaltiniu jums reiktų labiau padirbėti, 
kad būtumėte labiau patenkinta savo sąrašu?  
- Kuris jūsų sąrašo elementas verčia jūsų širdį dainuoti? 
4 žingsnis (20 min).  
Vedantysis paprašo nupiešti tą elementą, dėl kurio dalyvės 
širdis dainuoja. Dalyvių paprašoma parodyti savo piešinį 
kitiems bei paaiškinti, koks tai elementas, ir po to garsiai 
pasakyti "mano širdis dainuoja"! 

 

REFLEKSIJA 

(15 min.). 
Vedantysis pakviečia dalyves pasidalyti mintimis ir 
padiskutuoti apie sesiją: 
- Kaip jautėtės sesijos metu? 
- Kokia buvo sunkiausia / lengviausia sesijos dalis? 
- Ko išmokote šios sesijos metu?  

ĮKVĖPIMUI/ 
NUORODOS 

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-
for-clients-who-have-no-  

IDĖJOS 

VEIKLOMS 

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

 

https://www.thecoachingtoolscompany.com/7-more-career-coaching-tools-for-clients-who-have-no-
https://www.thecoachingtoolscompany.com/7-more-career-coaching-tools-for-clients-who-have-no-
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 MENO KOUČINGO SESIJA  

 
 
 

PAVADINIMAS MANO KARJEROS STIPRYBIŲ RATAS 

TIKSLAI 
Atskleisti savo stipriąsias puses, kurios padeda judėti į priekį karjeros 
srityje. 
 

NUMATOMI 

MOKYMOSI 

REZULTATAI 

Šios sesijos tikslas yra dirbti su savo stipriosiomis pusėmis ir jas 
sustiprinti, siekiant įgyti daugiau pasitikėjimo savimi ir sustiprinti darbo 
motyvaciją. 

TIKSLINĖ GRUPĖ Moterys migrantės, norinčios dalyvauti darbo rinkoje. 

TRUKMĖ 1:15 to 1:30 

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 Žurnalai, A5 formato popieriaus lapai, klijai, žirklės kiekvienai dalyvei.  

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 (15 min.). 
Vedantysis paprašo dalyvių, kad jos pagalvotų apie 10 
savo stipriųjų pusių (asmeninių savybių, gebėjimų, 
galimybių, talentų ir t. t.), kurios yra svarbios jų karjeros 
kelyje ir užrašytų šias stipriąsias puses priede Nr. 1.  
2 žingsnis (5 min.).  
Priede Nr. 1 dalyvės turi įvertinti savo stipriąsias puses 
nuo 1 iki 10.  
3 žingsnis (40 min.).  
Dalyvės turi išsirinkti 3 stipriausias stiprybes, kurios joms 
padėjo siekti sėkmingų karjeros rezultatų ir sukurti 
koliažą. Likusios dalyvės turi atspėti, kokios čia stiprybės 
yra nupieštos, o grupės nariai pateikia grįžtamąjį ryšį 
vedančiajam. 

 

REFLEKSIJA 

(15 min.) 
Vedantysis pakviečia dalyves pasidalyti mintimis ir 
padiskutuoti apie sesiją: 
- Kaip jautėtės sesijos metu? 
- Kokia buvo sunkiausia / lengviausia sesijos dalis? 
- Ko išmokote šios sesijos metu? 
  

NUORODOS/ĮKVĖPIM

UI 

https://www.thecoachingtoolscompany.com/coaching-tools-101-3-new-
ways-to-use-the-wheel-of-life-in-  
career-executive-or-business-coaching/   
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. (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 

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 “Mano karjeros stiprybių ratas” 

 

  



 
 

 

 

 

MIGRANČIŲ MOTERŲ INTEGRACIJA PER MENO KOUČINGĄ (WIMTAC) 

 

 

 Page 3 of 3  

 

 

Priedas Nr. 1  
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 MENO KOUČINGO SESIJA  

 
 

PAVADINIMAS MEILĖ IR NEAPYKANTA KARJEROS KELYJE 

TIKSLAI 
Nustatyti, ką migrantės moterys mėgsta ir ko nekenčia savo karjeros kelyje. 
 

NUMATOMI 

MOKYMOSI 

REZULTATAI 

Atrasti kas sukelia meilę ir neapykantą migrančių moterų karjeros kelyje / 
būsimoje karjeroje 

TIKSLINĖ GRUPĖ Moterys migrantės, norinčios dalyvauti darbo rinkoje. 

TRUKMĖ Nuo 1:20 iki 1:30 

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

IŠTEKLIAI 

Baltas popierius, spalvotas popierius, rašikliai, žirklės, klijai kiekvienai dalyvei.  
*jei sesija yra organizuojama nuotoliniu būdu, reikės kompiuterių, interneto, 
nuotolinės susitikimo platfomos (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. 

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. 

 

VEIKLOS ETAPAI 

1 žingsnis (15 min.). 
Dalyvių paprašoma popieriaus lape nupiešti medį su šakomis. 
Ant šakų dalyvės turi užrašyti dalykus, kuriuos jos mėgsta savo 
darbe/savobūsimame darbe. „Jaučiatės puikiai, 
nekantraujate tai padaryti arba tiesiog mėgaujatės šiuo 
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užsiėmimu be galo! Apibūdinkite šiuos darbus kuo 
konkrečiau”.  
2 žingsnis (15 min.) 
Ant kito lapo dalyvės turi nupiešti gėlę su žiedlapiais. Ant gėlės 
žiedlapių dalyvės užrašo dalykus, kurių labiausiai nekenčia 
savo darbe/būsimame darbe. „Jūs jaučiatės siaubingai tai 
darydama, bijote ar nekenčiate to daryti. Apibūdinkite 
šiuos darbus kuo konkrečiau”. 
3 žingsnis (20 min.). 
Dalyvės turi atsakyti į keletą klausimų grupėje: 

- Ar jus nustebino mėgstamų ir (arba) nemalonių jums 
darbų skaičius? Ką pirmiausia pastebėjote? 

- Kokias naujas gijas ar modelius, susijusius su savo 
darbu ir profesine karjera, pradėjote pastebėti?  

4 žingsnis (15 min.). 
Dalyvės turėtų transformuoti neapykantos gėlę į labiau 
pozityvesnę: nuspalvinti žiedlapius ir užrašyti dalykus, kuriuos 
jos galėtų atlikti, kad sumažintų tai, ko nekenčia, arba padarytų 
šiuos nemalonius dalykus šiek tiek lengvesniais arba 
malonesniais.  
Po to dalyvės turėtų iškirpti gėlės žiedlapius ir priklijuoti juos 
prie medžio. 
 

 

REFLEKSIJA 

(15 min.). 
Vedantysis pakviečia dalyves pasidalyti mintimis ir 
padiskutuoti apie sesiją: 
- Kaip jautėtės sesijos metu? 
- Kokia buvo sunkiausia / lengviausia sesijos dalis? 
 

ĮKVĖPIMUI/NUO

RODOS 

https://www.thecoachingtoolscompany.com/7-more-career-coaching-tools-
for-clients-who-have-no- idea-where-to-start/  
 

IDĖJOS 

VEIKLOMS 

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

 


