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WHOMEN PROJEKTA
ROKASGRAMATA

Aktīva sociālās riska grupas sieviešu integrācija
darba tirgū, apgūstot caurviju prasmes un
oficiāli atzīstot savu kompetenci, lai rastu jaunas
profesionālas iespējas vietējā komūnā.

Rokasramata sociālā riska grupas sieviešu caurviju prasmju
un kompetenču izvērtēšanai un atzīšanai

Šo projektu atbalsta Eiropas Komisijas – Erasmus + KA2 programma. Šajā publikācijā ietvertā informācija un
uzskati pilnībā pieder autoriem un ne vienmēr atspoguļo oficiālo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas
Savienības iestādes vai institūcijas, ne arī kāds cits, kas darbojas to vārdā, nevar tikt saukts pie atbildības par šajos
materiālos izmantotās informācijas izmantošanu.
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I. WhomeN Projekts
Projekta WhomeN mērķis ir piedāvāt sociālā riska grupas sievietēm - migrantēm, bēglēm, un
sievietēm 45 + iespējas paaugstināt savas prasmes un kvalifikāciju, nodarbinātības iespējas
un vēlmi aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē.
Projekts WhomeN pielieto inovatīvu metodoloģiju caurviju un sociālo prasmju atzīšanai.
Projekta ietvaros izstrādāta rokasrāmata prasmju un kompetenču pašnovērtēšanai, kas
balstās uz ES vadlīnijām prasmju novērtēšanai un oficiālai atzīšanai, kā arī uz ECVET un
EQAVET rīkiem.
Jaunākie pētījumi liecina, ka, meklējot darbu, sociālās prasmes kļuvušas tikpat svarīgas kā
profesionālās prasmes un mūsu sabiedrība sociālās prasmes tiek augsti novērtētas un
atzītas.
EQVET darba grupā atzīmēts, ka atbalsts pieaugušo izglītībai, profesionālajai tālākizglītībai un
sociālo prasmju attīstībai (2015) uzsver sociālo iemaņu nozīmi profesionālajā darbībā,
savukārt darba devēji sagaida, ka kandidātiem piemīt gan profesionālās gan sociālās
prasmes.
Projekts WhomeN radās no nepieciešamības attīstīt jaunas pieejas sociālās atstumtības
riskam pakļauto sieviešu profesionālās kompetences paaugstināšanai. WhomeN projekta
priekšlikums ir izstrādāt jaunas metodoloģijas un rokasgramatu sieviešu zināšanu un
prasmju, kuras iegūtas dažādās dzīves jomās (neformālajā izglītībā, darba un dzīves pieredzē)
atzīšanai saskaņā ar ES vadlīnijām, ECVET un EQAVET metodiskajām sistēmām. Tas ļaus
sievietēm, kurām draud sociālā atstumtība pierādīt savas prasmes, kas iegūtas darbos, kuros
tradicionāli viņas strādā (piemēram, personīgie mājsaimniecības pakalpojumi, viesnīcas,
restorāni un ēdināšanas iestādes) un labāk integrēt viņas darba tirgū bez oficiālas
profesionālās kvalifikācijas, bet ar lielu darba un dzīves pieredzi un atbilstošām
kompetencēm.
Tādēļ WhomeN Projekta rokasrāmata tika izstrādāta ar mērķi praktiski atbalstīt sievietes,
kurām ir profesionālas prasmes un kompetences, kā arī darba pieredze, bet nav oficiāli atzīta
kvalifikācija.
Ņemot vērā šo faktu un lai veicinātu sieviešu iekļaušanos sabiedrībā, projekts vērsts uz
caurviju un sociālo prasmju attīstību.
WhomeN projekts ir izstrādājis macību prorammu pieaugušo izglītības profesionāļiem, kurā
liela uzmanība tiks pievērsta prasmju un kompetenču izvērtēšanai, balstoties uz ES
vadlīnijām prasmju novērtēšanai un oficiālai atzīšanai, ECVET un EQAVET rīkiem.
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Šī projekta galvenais mērķis ir atbalstīt pieaugušo izglītotājus viņu ikdienas darbā, palīdzēt
atklāt tās sociālās prasmes, kas varētu palīdzēt sievietēm uzlabot viņu caurviju prasmes un
veicināt sieviešu integrāciju daba tirgū un sabiedrībā.
Mēs uzskatām, ka WhomeN projektam ir augsta pievienotā vērtība, lai panāktu vienprātību
par efektīvākiem instrumentiem sociālo prasmju novērtēšanai un oficiālai atzīšanai. Sociālās
prasmes ir šī projekta vienojošais elements, kas sievietēm palīdzēs rast jaunas darba iespējas
un sevi attīstīt.
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II. Kā izmantot WhomeN projekta Rokasgrāmatu
Rokasgrāmatas mērķis ir:
Veicināt caurviju prasmju novērtēšanu un atzīšanu
Dalīties ar rīkiem un metodēm, lai mācītu/mācītos un/vai papildinātu caurviju
prasmes;
Dot ieguldījumu karjeras konsultāciju un integrācijas stratēģiju uzlabošanā,
paaugstinot formalās, neformālās un informālās mācīšanās vērtību, veicinot iegūto
prasmju oficiālu atzīšanu
Mēs iesakām izlasīt “Kvalitatīvs pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto sieviešu
mācību vajadzībām”, ko veikuši projekta WhomeN partneri. Šis pētījums ļāva labāk izprast
mūsu mērķa grupu - sievietes migrantes, bēgles un sievietes, kas vecākas par 45 gadiem, un
izvēlēties piemērotu pieeju šo sieviešu atbalstam.
Rokasgrāmatā ir ietverti:
Rīki un metodes, lai atbalstītu sociālās izstumtības riska grupas sievietes apgūt
sociālās prasmes, tādejādi veicinot viņu profesionālo izaugsmi;
Informācija profesionāļu atbalstam, kuri strādā ar minēto mērķa grupu un ir iesaistīti
dzīves laikā iegūto prasmju oficiālā atzīšanā.
Pirmais, ko varat atrast šajā rokasgrāmatā, ir mērķa grupu apraksts, uz kurām attiecas
projektā izstrādātā metodika. No vienas puses, tā ir paredzēta sievietēm, kuras pakļautas
sociālās atstumtības riskam, galvenokārt sievietēm migrantēm, bēglēm un sievietēm, kuras
vecākas par 45 gadiem, kā arī sievietēm no laukiem (III.1. Nodaļa). No otras puses, šīs
metodes var izmantot profesionāļi un organizācijas, kuras strādā ar šīs grupas sievietēm
(III.2. Un III.3. Nodaļa).
Šajā rokasgrāmatā jūs varat atrast noderīgu informāciju par sociālo prasmju apguves un
oficiālas atzīšanas nozīmi pieaugušo izglītībā, it īpaši, ja runājam par sievietēm un to, ko viņas
iemācās neformālā vai informālā kontekstā (IV nodaļa).
Rokasgrāmatā tiek aprakstītas arī caurviju prasmes un atbilstošās sociālās prasmes, kas tiek
uzskatītas par svarīgām projekta mērķa grupas sieviešu nodarbinātības veicināšanai. (VII
nodaļa).
Pirms iepazīšanās ar praktiskiem sociālo prasmju attīstības rīkiem, rokasgrāmata izskaidro
sociālo prasmju izvērtēšanas un oficiālas atzīšanas nozīmi un pieejas (V nodaļa).
Paralēli ir aprakstītas pamatnostādnes dzimumu līdztiesības un starpkultūru cieņas
ievērošanai pedagoģiskajā darbā (VI nodaļa).
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Sociālo prasmju pašnovērtēšanas rīks, kas ir pieejams WhomeN platformā ir aprakstīts
rokasgrāmatas VIII nodaļā. Anketu sociālo prasmju pašnovērtēšanai var tiešsaistē aizpildīt
vairākās valodās, izmantojot mobilo telefonu.planšeti vai datoru, iegūstot atbilstošu
vērtējumu un sertifikātu. Pēc mācībām vai profesionālās pieredzes šo testu var veikt atkārtoti
un salīdzināt ar iepriekšējo rezultātu, lai redzētu, kā sievietes ir uzlabojušas savas sociālās
prasmes un caurviju kompetences. Pašnovērtējuma instrumentu var izmantot organizācijas
un speciālisti, kas strādā ar nelabvēlīgā situācijā nonākušām sievietēm un atbalsta viņu
integrācijā darba tirgū un personības attīstībā, sniedzot individuālas konsultācijas vai
strādājot grupā.
Šo rīku var izmantot, lai piedāvātu sievietēm arī turpmāku atbalstu un ieteiktu nākamos
izglītošanās soļus. Tas atvieglos profesionāļu darbu, jo ieteikumus varēs labāk pamatot un
būs vieglāk noteikt gan iespējamās darba vietas atbilstoši sievietes esošajām sociālajām
pŗasmēm, gan dodot padomus sociālo prasmju pilnveidei vai profesionālajai apmācībai.
Platformā ir iekļauti vairāki papildus materiāli profesionāļu atbalstam, kas platformā ir
pieejami vairākās valodās:
Informācija par mācību un nodarbinātības iespējām Bulgārijā, Vācijā, Itālijā, Latvijā,
Portugālē, Rumānijā, Slovēnijā, Spānijā. Tie pieejami atbilstošā valsts valodā kā arī
angļu valodā;
Caurviju un sociālo prasmju apraksts;
Pašnovērtēšanas rīka lietotāja rokasgrāmata;
Mācību programma un mācību materiāls pieaugušo izglītības profesionāļiem;
Kultūras daudzveidības un dzimumu līdztiesības pamatnostādnes;
Mācību programma un mācības materiāli sievietēm sociālo prasmju uzlabošanai.
Projekta ietvaros ir izstrādāta un pārbaudīta piecu dienu mācību programma un atbilstošas
mācību metodes profesionāļiem, mērķa grupas sieviešu sociālo prasmju paaugstināšanai. (X
nodaļa).
Izstrādata arī 25 stundu mācību programma sievietēm, kurām draud sociālā atstumtība. (IX
nodaļa.) Rokasgrāmatā ir sīki izstrādātu metožu un pieeju saraksts, kā arī labas prakses
piemēri. (XI nodaļa)
Mēs ļoti ceram, ka šī rokasgrāmata Jums noderēs. Visi Jūsu komentāri un atsauksmes mums
ir ļoti nozīmīgas. Lūdzu, sūtiet tos uz whomenproject@gmail.com

III. Rokas grāmatas mērķa grupas
Rokasgrāmata var būt noderīga zemāk minētajām iestādēm un speciālistiem, bet ne tikai:

Valsts iestādēm, kuras atbildīgas par bēgļu uzņemšanu un integrāciju;
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Bēgļu uzņemšanas centriem;
Nodarbinātības valsts aģentūrām;
Karjeras un mācību konsultantiem;
Sociālajiem dienestiem;
Nevalstiskām organizācijām un labdarības iestādēm.

III.1.

Sociālās izstumtības riskam pakļautās sievietes

Sociālās izstumtības rskam pakļautās sievietes: sievietes migrantes, bezdarbnieces, ilgstošas
bezdarbnieces, jaunas sievietes ar zemu izglītības līmeni, vientuļās mātes un sievietes, kas
vecākas par 45 gadiem.
Bezdarba līmenis šodien satrauc cilvēkus visā ES un jo īpaši cilvēkus ar zemu formālās
izglītības līmeni. Statistika par 2017. gadu liecina, ka cilvēkiem ar zemu izglītību,
nodarbinātības līmenis salīdzinājumā ar cilvēkiem ar vidēju vai augstu izglītību ir zemāks.
Cilvēkiem ar zemu izglītību vidējais bezdarba rādītājs ES ir 55,6%, ar vidusskolas izglītību 75,7%, ar augstāko - 85,3%. Cilvēkiem ar zemu izglītību ir mazāka iespēja atrast darbu krīzes
apstākļos.
Šajā kontekstā sievietes ir īpaši neaizsargāta grupa. Sociālās un profesionālās integrācijas
procesā viņas sastopas ar vairākām grūtībām:
Profesionālās kvalifikācijas trūkums, īpaši bēgļu vai migrantu gadījumā. Viņu iepriekšējās
kvalifikācijas neatzīšana izglītības diplomu pielīdzināšanas sistēmas trūkumu dēļ, rada
izolācijas priekšnosacījumu sievietēm ar vairākiem bērniem;
Neformālās mācīšanās rezultātā iegūto kompetenču oficiāla neatzīšana;
Grūtības iegūt savai pieredzei atbilstošu darbu augstāk minēto iemeslu dēļ;
Darbs bez darba līguma un sociālajām garantijām.
Lai veicinātu sieviešu sociālo iekļaušanu, izmantojot neformālās mācīšanās rezultātā iegūto
kompetenču oficiālas atzīšanas un apstiprināšanas instrumentus, jāņem vērā, ka ne tikai
sociālās prasmes, bet arī caurviju prasmes rada jaunuin integrācijas iespējas.

III.2.

Pieaugušo izglītībā iesaistītie profesionāļi

Lai uzlabotu sociālās atstumtības riskam pakļauto sieviešu nodarbinātu, jāīsteno jaunas
stratēģijskas

pieejas. Pieaugušo izglītotāji ir cilvēki, kuri šīm sievietēm var sniegt tiešu

atbalstu, paaugstinot viņām nepieciešamās kompetences. Savukārt pedagogiem jāapmāca
sievietēm identificēt šis prasmes.
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III.3.

Pieaugušo izglītības organizatori

Projektā izstrādātie instrumenti un metodiskie materiāli var būt noderīgi privātajiem un
valsts vai pašvaldību pieaugušo izglītības piedāvātājiem, jo tos var izmantot dažādās vides, lai
palīdzētu bezdarbniekiem iekļūt darba tirgū.
Projekta materiālos var būt ieinteresētas universitātes, profesionālās izglītības iestādes un
citi pieaugušo izglītības piedāvātāji, nodarbinātības aģentūra, NVO un dažādi sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēji. Izstrādājot un īstenojot pasākumus neformālās un ikdienas izglītības
atzīšanai, jāņem vērā teritoriālā dimensija. Ir svarīgi, lai izglītības iestādes un uzņēmumi būtu
atvērti jaunajām iespējām, ko rada neformālās un ikdienas izglītības oficiāla atzīšana.

IV. Prasmju atzīšanas nozīmīgums
IV.1.

Eiropas konteksts prasmju atzīšanai

Eiropas Padomes rezolūcijā par atjaunoto Eiropas pieaugušo izglītības programmu (2011 /
C372 / 01) uzsvērts, ka pieaugušajiem ir regulāri jāuzlabo savas sociālās un profesionālās
kompetences, lai stātos pretī ekonomiskās krīzes sekām. Ņemot vērā pašreizējo nestabilitāti
darba tirgū un nepieciešamību samazināt sociālās atstumtības risku, kas jo īpaši attiecas uz
mazkvalificētiem cilvēkiem un cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni.
Eiropas Reģionu komitejas (RK) atzinumā par neformālajā un ikdienas izglītībā iegūto
prasmju un kompetenču atzīšanu (2015 / C019 / 16) ir uzsvērts, cik svarīgs ir neformālā un
ikdienas izglītībā iegūto prasmju atzīšanas mūžizglītības konteksts.
Atzinuma 3. pantā teikts, ka Iemaņas un kompetences tiek apgūtas ne tikai formālās izglītības
ceļā, bet arī mācoties ārpus formālās izglītības ietvara. Prasmes var iegūt, piemēram, veicot
mājas darbus, mācoties darbavietā, palīdzot saimniecībā, rūpējoties par vecākiem cilvēkiem,
slimniekiem, bērniem utt.
RK uzsver, cik svarīgi ir iegūt pēc iespējas daudzpusīgākas caurviju prasmes, un šo prasmju
lomu saistībā starp formālo, neformālo un ikdienējo izglītību un darba tirgu. Turklāt RK vērš
uzmanību uz to institūciju nozīmīgo lomu, kuras darbojas ārpus formālās izglītības sistēmas
un kuras ir ieinteresētas ārpus formālās sistēmas iegūto prasmju atzīšanā un oficiālā
atzīšanā vai arī ir tieši iesaistītas šinī procesā. EK arī uzsver nepieciešamību izveidot kopīgu šī
procesa kvalitātes kritērijus.
EQVET darba grupa norāda, ka atbalsts pieaugušo izglītībai, profesionālajai tālākizglītībai un
sociālo prasmju attīstībai (2015) uzsver sociālo iemaņu nozīmi profesionālajā darbībā,
savukārt darba devēji sagaida, ka kandidātiem piemīt gan profesionālās gan sociālās
prasmes.
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Akreditācijas jautājumā vēl nav panākta vienošanās par universālu rādītāju kopumu sociālo
prasmju apguves mērīšanai. Ir maz informācijas par pieaugušo izglītības un apmācības
kvalifikācijām, kuru atzīšana balstīta uz kredīt punktiem.
Validācija ir īpaši svarīga pieaugušo izglītībā un apmācībā, un tā ir veids, kā izmantot
mūžizglītības piedāvātās iespējas. EQVET darba grupa norāda, ka ir svarīgi apsvērt, kādas
metodes pieaugušo izglītības piedāvātāji (PIP), darba devēji un paši izglītojamajie
(pašnovērtējums) varētu izmantot sociālo prasmju novērtēšanai un / vai atzīšanai. Būtu
jāpievērš uzmanība ne tikai zināšanu un prasmju novērtēšanai, lai novērtētu pieaugušo
mācīšanās rezultātus, bet gan profesionālo un sociālo prasmju apguvi kopumā.
WhomeN projekta ietvaros tika izstrādata rokasgrāmata pieaugušo izglītības profesionāļiem,
lai veicinātu sociālo prasmju novērtēšanu (pamatojoties uz ES vadlīnijām, ECVET un EQAVET).
Profesionāļiem ir prasmes un kompetence, lai atbalstītu šo īpašo sieviešu grupu. Bet bieži
vien viņiem nav šo prasmju atzīšanas un apstiprināšanas rokasgrāmatas, kas palīdzētu
oficiāli atzīt šo sieviešu apgūtās sociālās prasmes. Šī rokasgrāmata ļaus pieaugušo izglītības
profesionāļiem to izdarīt.
Projekta ietvaros, pateicoties Eiropas sadarbībai, ko izveidojušas atbilstošas dažāda veida
organizācijas, kas nāk no dažādām pieaugušo izglītības jomām un kurām ir kopīgi mērķi, tika
izveidots kompetenču atzīšanas un uzlabošanas rīks, lai atbalstītu sievietes, kurām
partnervalstīs draud sociālā atstumtība. Šinī rokasgrāmatā var iepazīties ar jaunu un
vienkāršu metodoloģiju, lai novērtētu savas sociālās prasmes atbilstoši darba tirgus
pieprasījumam.

IV.2.

Sociālo prasmju atzīšanas nozīmīgums Eiropas Savienībā

Kvalifikācijas atzīšana ES Šobrīd ir sarežģīts process. Bezdarbniekiem un

citām sociālās

atstumtības riskam pakļautajām grupām - migrantēm / bēglēm, sievietēm, kuras vecākas par
45 gadiem ir nepieciešamas akreditētas mācību programmas sociālo iemaņu pilnveidošanai.
WhomeN Projekta ietvaros šāda mācību programma ir izstrādāta.
Tika izstrādāta mācību metodoloģija, kuras pamatā ir konkrētas šo sieviešu grupu
individuālās vajadzības sociālo prasmju pilnveidei. Turklāt, lai identificētu, kuras prasmes un
iemaņas sievietēm jau ir labā lImenī, bet kuras ir jāuzlabo, projektā tika izstrādāts rīks sociālo
prasmju diagnosticēšanai un pašnovērtēšanai.
Paralēli macībi programmas izstrādei, projekta prtneri ir informējuši pieaugušo izglītības
pakalpojumu sniedzējus un veidojuši izpratni par šādu programmu nozīmīgumu, īpašu
uzmanību pievēršot nodarbinātības konsultantu, mentoru un cilvēkresursu attīstības
personāla informētībai. Svarīgs factors, lai uzlabotu bezdarbnieku un citu socālā riska grupu
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sociālās prasmes, ir tehniskās kompetences uzlabošana speciālistiem, kas strādā ar
izglītojamajiem.
Vispirms nepieciešams novērtēt sociālās atstumtības riskam pakļauto sieviešu prasmes.
Vispāratzīta sociālo prasmju novērtēšanas prakse ir pašnovērtēšanas modelis.
Pēc sociālo prasmju pašnovērtēšanas, sievietēm, kurām draud sociālā atstumtība, būtu
jāiziet atbilstošs mācību kurss, lai uzlabotu tās prasmes, kas ir vispieprasītākās darba tirgū.
Tā kā šī rokasgrāmata izstrādāta Eiropas līmenim, rokasgrāmata un sociālo prasmju
pašnovērtēšanas rīks atbilst šādām prasībām:
Realizējami visās ES valstīs, ne tikai šī projekta partnervalstīs. Mēs vēlamies rosināt arī
citas valstis nākotnē izmantot šo rīku;
Tiek

ievērota

kvalitātes

nodrošināšanas

sistēma,

jo

nākotnē

sociālo

prasmju

pašnovērtēšanas rīks ir jāsaista ar formālu prasmju atzīšanas procesu Eiropas līmenī;
Ir jābūt iespējai oficiāli atzīt neformālo un informālo darba pieredzi un iemaņas. Šajā
procesā jāievēro Cedefop izsrādātās Eiropas vadlīnijas neformālās un ikdienas izglītības
atzīšanai, kurās ir noteikts, kas nepieciešams funkcionālas ārpus formālās izglītības
sistēmas iegūto prasmju atzīšanas kārtības izveidošanai. Vadlīniju galvenais vēstījums ir vērtēšana ir saistīta ar neformālās un ikdienas izglītības rezultātu atzīšanu un atbilstošas
vērtības piešķiršanu.
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1. Attēls Validācijas procesa ieviešana
Avots: Cedefop (2015). European guidelines for validating non-formal and informal learning.
Luxembourg:

Publications

Office.

Cedefop

reference

series;

No

104.

http://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf

Noskaidrojiet validācijas
iniciatīvas mērķi

Koordinējiet validācijā
ieinteresētās puses,
izvairoties no fragmentācijas
un nodrošinot saprātīgu tās
procesu

Stipriniet validācijas
uzticamību saistot to ar
kvalitātes
nodrošināšanas
pasākumiem

Pārliecinieties par
iniciatīvas atbilstību
indivīda interesēm

Nodrošiniet validācijas
pārskatāmību un ilgtspēju
saistībā ar kvalifikācija
ietvaru

Paaugstiniet validācijā
iesaistīto speciālistu
kompetences

Pārliecinieties par
validācijas procesa
vadības un konsultāciju
mērķtiecīgu koordināciju

Stipriniet validācijas
vērtību saistot to ar
līdzīgiem standartiem
formālajā izglītībā

Sistemātiski skaidrojiet
validācijas nozīmīgumu
dažādos tautsaimniecības
sektoros

Noskaidrojiet validācijā
lietojamos instrumentus un
rīkus prasmju
identifikācijai,
dokumetēšanai un oficiālai
atzīšanai

Of

fice. Cedefop reference series; No 104.
http://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf
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V. WhomeN projekta rokasgrāmata
V.1.

Pieeja

WhomeN projekta galvenais mērķis ir izveidot efektīvu rīku sociālās atstumtības riskam
pakļauto sieviešu sociālo prasmju un personisko kompetenču novērtēšanai, atzīšanai un
uzlabošanai. Projektā izstrādātais interaktīvais rīks, ar kura palīdzību pasniedzēji un sievietes
pēc vairākiem rādītājiem var novērtēt personīgās kompetences un prasmes, ievērojot
prasības, kas noteiktas Eiropas vadlīnijās un prasmju atzīšanas pamatnostādnēs, ECVET un
EQAVET rīkos. EQAVET profesionālās izglītības un apmācības kvalitātes nodrošināšanas
metodoloģija izmantota arī projekta rokasgrāmatas izstrādes procesā.
Rokasgrāmatas izstrāde notika vairākos posmos, kuros sadarbojās stratēģiskā starpvalstu
partnerībā iesaistīti eksperti, pasniedzēji un cilvēki, kas nodrošina un organizē pieaugušo
izglītības pakalpojumus. Katram partneriem bija būtiska loma rokasgrāmatas izstrādē.
Rokasgrāmata ir praktisks instruments pieaugušo izglītības praktiķiem, ekspertiem,
nodarbinātības konsultantiem un pieaugušo izglītības pasniedzējiem. Ar interaktīva rīka
palīdzību, sievietes, kurām nepieciešams atbalsts, varēs pašnovērtēt savas sociālās prasmes
un iesniegt dokumentus kompetences oficiālai atzīšanai. Rokasgrāmata būs publiska un tiks
izplatīta Eiropas valstu platformās.

V.2.

WhomeN projekta un ECAVET pieeja

WHomen projekta dokumentos ir ievēroti EQAVET (https://www.eqavet.eu/) ieteikumi
pakalpojumu sniedzējiem. EQAVET piedāvā profesionālās izglītības piedāvātājiem tiešu veidu,
kā uzraudzīt un uzlabot to sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tā pamatā ir četrpakāpju cikls. Mēs
šo ciklu pielāgojām pieaugušo izglītības piedāvātājiem.
1. pakāpe: Plānošana. Tiek izvirzīti skaidri, piemēroti un izmērāmi mērķi un uzdevumi
politikas, procedūru un cilvēkresursu kontekstā:
Ir skaidri definēti mērķi un uzdevumi un izstrādāts plāns to sasniegšana;
Pastāvīgi notiek konsultācijas ar sociālajiem partneriem un visām citām attiecīgi
ieinteresētajām personām, lai noteiktu īpašas vietējās / individuālās vajadzības;
Pakalpojumu sniedzēji plāno sadarbības iniciatīvas ar citiem pieaugušo izglītības
nodrošinātājiem un citām attiecīgi ieinteresētajām personām;
WhomeN projekta partneri darbu sāka ar pētījumu un plānu kvalitātes kontrolei
visiem projekta posmiem un nepieciešamo rezultātu sasniegšanai;
Prasmju izvērtēšanas plānā ir iekļautas gan mācību metodes, gan rīks sieviešu sociālo
prasmju novērtēšanai pirms un pēc mācību kursa iziešanas.
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2. Pakāpe: Īstenošana. Ir izveidotas procedūras, lai nodrošinātu projekta mērķu un
uzdevumu sasniegšanu:
Cilvēku un materiālie resursi ir precīzi aprēķināti;
Lai

īstenotu

plānotās

darbības,

tiek

atbalstītas

atbilstošas

un

iekļaujošas

partnerattiecības, ieskaitot partnerības starp skolotājiem un pasniedzējiem;
Pieaugušo izglītības piedāvātāju mācību programmas dod iespēju izglītojamajiem
sasniegt gaidītos mācību rezultātus un iesaistīties mācību procesā;
Pieaugušo izglītības piedāvātāji ņem vērā sieviešu individuālās mācību vajadzībās,
izmantojot

pedagoģijas

un

prasmju

izvērtēšanas

pieejas,

kas

dod

iespēju

izglītojamajiem sasniegt gaidītos mācību rezultātus;
Pieaugušo izglītības piedāvātāji izmanto mūsdienīgas, precīzas un pārbaudītas
metodes, lai novērtētu indivīdu mācību rezultātus.
3. Pakāpe: Izvērtēšana. Ir izstrādāti mācību sasniegumu un rezultātu novērtēšanas
mehānismi, apkopojot un apstrādājot datus, lai izveidotu informatīvus ziņojumus:
Apkopoto datu, kā arī atbilstošu un efektīvu mehānismu novērtēšana un pārskatīšana,
lai iesaistītu iekšējās un ārējās ieinteresētās puses;
Regulāra pašnovērtēšana (noviržu agrīna atklāšana): Novērtēšanā integrēti gan
procesi, gan rezultāti. Tiek ņemta vērā gan izglītojamā, gan personāla apmierinātība
un sniegums.
4. Pakāpe: Pārskats. Ir izstrādātas procedūras paredzēto mācību rezultātu un / vai jaunu
mērķu sasniegšanai:
Tiek apkopotas izglītojamo atsauksmes par viņu individuālo mācību pieredzi un
mācību vidi. Kopā ar skolotāju, pasniedzēju un visu citu ieinteresēto pušu atsauksmēm
tās izmanto turpmāko darbību plānošanai;
Atgriezeniskās saites iegūšana un analīze ir daļa no stratēģiskā mācību procesa
organizācijā, kas atbalsta augstas kvalitātes mācību procesa nodrošināšanu un uzlabo
izglītojamo iespējas.
©
European
Quality
Assurance
in
Vocational
Education
and
Training
(https://www.eqavet.eu/https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Explanatory-brochureon-the-EQARF-indicators.pdf)
Avots:

Dažādās valstīs pastāv atšķirīgas oficiālās ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas
sistēmas. Informāciju par to varat atrast WhomeN kvalitatīvajā pētījumā par sociālās
atstumtības riskam pakļauto sieviešu apmācības vajadzībām.
Projekta ietvaros, sievietēm pēc savu sociālo prasmju izvērtēšanas, bija iespēja tās uzlabot ar
pasniedzēju un pedagogu atbalstu, un iegūt sertifikātu, kas apstiprina viņu kompetenci un
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profesionālo pieredzi, kura iegūta neformālā ceļā. Prasmju izvērtēšanas un mācību kursa
laikā sievietēm bija iespēja saņemt individuālas konsultācijas par turpmākiem soļiem
veiksmīgākai integrācijai darba tirgū (piemēram, vēršanās pie iestādēm, kas nodarbojas ar
diplomu vai ārpus formālāa izglītības iegūtovprasmju atzīšanu,

valodu vai citu prasmju

apmācību vai atbalstu darba meklējumos).
WhomeN projekta rokasgrāmatā un projekta mājas lapā (https://whomen.eu) variet
iepazīties ar šādiem informatīviem materiāliem:
Mācību programmu un metodiskos materiālus par pieprasītām sociālām prasmēm
sievietēm, kurām draud sociālā atstumtība;
Vadlīnijas WhomeN rokasgrāmatā aprakstīto sociālo prasmju pilnveidei;
Vadlīnijas kultūras daudzveidības un dzimumu līdztiesības ievērošanai;
Rokasgrāmatas aprakstīto metožu ieviešanas programmas izmēģinājuma aprakstu:
Mācību kursu sociālo prasmju uzlabošanai sievietēm, kurām draud sociālā atstumtība.

VI. Vadlīnijas kultūras daudzveidības un dzimumu līdztiesības
ievērošanai
Mācību procesā, kurā iesaistītas sievietes, ir svarīgi ievērot dzimumu vienlīdzības principu un
kultūru atšķirības.
Patriarhālo kultūru dēļ sievietes visās sabiedrībās dzīvo nelabvēlīgā situācijā. Patriarhijas
ir sarežģītas noteikumu, uzskatu un sociālo normu sistēmas, kas nosaka vīriešu un
sieviešu lomu sabiedrībā. Tām ir milzīga ietekme uz sabiedrības modeļa veidošanu un tās
nosaka sociālās lomas, kas sievietēm un vīriešiem jāuzņemas sabiedrībā.
Bioloģiskajām atšķirībām starp dzimumiem ir sociāla nozīme, ko raksturo asimetriskas
un dihotomiskas attiecības starp vīriešiem un sievietēm un noliedz citu dzimumu
esamību. Vīrieši un sievietes sabiedrībā spēlē dažādas lomas. Viņu attiecības ir balstītas
uz vēsturiskiem, reliģiskiem, etniskiem, ekonomiskiem un kultūras faktoriem, kuri parasti
ir nelabvēlīgi sievietēm.
Sievietēm sabiedrībā parasti ir atšķirīgas sociālās lomas. Tās ir reproduktīvā, produktīvā
un komunitārā loma. Pasaules sieviešu konferencē, kas notika Pekinā 1995. gadā, starp
visām sieviešu daudzveidīgajām un dažkārt neredzamām sievietes lomām, tika uzsvērta
reproduktīvā loma. Tika pievērsta uzmanība tam, ka jāaprēķina, jāpadara redzama un
jāanalizē sieviešu darba finansiālā vērtība dzīves nodrošināšanai tā dēvētajā ikdienas
ekonomikā. Sievietēm ir arī produktīvā darba loma, kas dažkārt, īpaši ģimenes
ekonomikā, kas ne vienmēr tiek atzīta, jo to bieži pārvalda vīrs, tēvs vai brālis vai arī to

13

izmanto, lai apmierinātu daudzās ģimenes vajadzības, nevis lai veicinātu sieviešu
izaugsmi un karjeru sabiedrībā.
Līdztekus šīm lomām reproducēšanā un ražošanā, ir svarīgi ņemt vērā arī citas mazāk
pamanāmas un mazāk redzamas lomas - rūpes par kopienu un kopienas politiku,
sabiedrības vajadzībām, ietekmi uz patēriņa preču tirgu u.c. Šīs lomas ļauj sievietēm iegūt
prasmes pārvaldīt sabiedriskās lietas un sociālo starpniecību, kopīgu līdzekļu pārvaldību. Tās
paplašina viņu redzesloku ārpus mājas un ģimenes. Šī loma parasti tiek uzskatīta par sieviešu
reproduktīvās lomas paplašināšanu, un, tā kā tā netiek atalgota un tiek veikta brīvajā laikā, tā
paliek neredzēta un ir pretstatā formālajai sabiedrības politiskajai organizācijai, kuru parasti
vada vīrieši. Vīriešiem šo lomu parasti tieši vai netieši atzīst ar algu un / vai statusu un varu.
Šīs trīskāršās lomas atzīšana nozīmē arī tās vērtības atzīšanu. Sieviešu ekonomiskā loma, kas
ir atrauta no vērtības atzīšanas, ir tālu no sabiedrības stratēģiskajām vajadzībām. Turklāt
sieviešu reproduktīvā loma nav jāsamazina tikai līdz privātajai lomai, tā drīzāk ir visas
sabiedrības un politikas joma. Šī seksuālā darba dalīšana ierobežo sieviešu autonomiju, viņu
iespējas veikt ieguldījumus profesionālajā dzīvē un kontrolēt savu laiku. Tas nozīmē, ka
sievietēm ir grūtāk iet savu profesionālo ceļu un iekļauties darba tirgū. Šīs grūtības palielinās,
ja sievietes ir migrantes, ne tikai tāpēc, ka viņas ierodas no nabadzīgākām valstīm jaunajās
valstīs, kur viņām nav daudz sakaru, bet arī tāpēc, ka ļoti bieži viņu atšķirīgā kultūras netiek
ņemta vērā vai ļoti bieži tiek uzskatīta par ierobežojumu / šķērsli. Tas nozīmē, ka sievietēm
nav vienādi dzīves apstākļi, un dzimumu diskrimināciju var papildināt citas diskriminācijas
pazīmes, kuras ir jāņem vērā, un viena no tām ir rasisms.
Sieviešu praktiskās un stratēģiskās vajadzības. Vīrieši un sievietes sabiedrībā spēlē ne
tikai atšķirīgas lomas, bet dzīvo ar atšķirīgu piekļuves līmeni resursiem un viņiem ir
arī atšķirīgas vajadzības. Praktiskās vajadzības sievietēm saistās ar viņu sociālo lomu.
Tās tiek uztvertas kā tūlītējas. Tās attiecas uz neatbilstošiem dzīves apstākļiem
(pakalpojumi bērniem, ienākumi un veselības pieejamība)
Stratēģiskās vajadzības ir tās, kuras sievietes uzskata par saistītām ar pakļaušanu
vīriešiem, un tās attiecas uz darba dalīšanu pēc dzimuma, varas pozīcijas un
kontroles. Šīs vajadzības ietver jautājumus par formālajām tiesībām, vardarbību
ģimenē, algu vienlīdzību, kontroli pār savu ķermeni. Tādējādi stratēģiskās vajadzības
ir tās vajadzības, kas ļauj sievietēm plānot savu attīstību un izbeigt sieviešu pakļauto
stāvokli sabiedrībā. Sieviešu praktiskās un stratēģiskās vajadzības atšķiras atkarībā
no viņu kultūras un sociāli politiskā konteksta. Sieviešu stratēģiskās vajadzības bieži
risina feministu kustība, kas valstīm ir likusi īstenot politiku, kas novērš šķēršļus šo
vajadzību izpildei. Grūti pateikt, vai sieviešu praktiskās vajadzības būtu jāņem vērā
pirms viņu stratēģiskajām vajadzībām. Vislabākos rezultātus dod holistiska, integrēta
pieeja, kas ņem vērā un risina abas vajadzību kopas.
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Stratēģisko un praktisko iespēju piešķiršanas procesa sākumpunkts nav sieviešu
problēmas, bet drīzāk sieviešu vēlmes, prioritātes, resursi un potenciāls. Iespēju
piešķiršanas procesa mērķis ir stiprināt sieviešu darbības telpu un spēku un sevis
apzinašanos savai sociālajai lomai. Vajadzības kļūst par sociālajiem resursiem, lai
sievietes pārvarētu nevienlīdzību, atkarību un iegūtu jaunas tiesības. Šī pieeja zūd ar
patriarhālu un uz palīdzību vērstu pieeju, dekonstrējot stereotipiskas interpretācijas
un runas. Sievietes vēlas īstenot stratēģiju ne tikai izdzīvošanai, bet arī dzīvošanai.
Sievietes nevar uzskatīt par vājiem intervences saņēmējiem, nabadzības subjektiem
un "nepietiekamas attīstības" procesu. Mums ir jāatzīst, ka sieviešu neaizsargātība ir
saistīta ar patriarhiju, kas ietekmē ekonomiku un sabiedrības modeli. Tas nozīmē, ka
dzimumu perspektīva attiecas ne tikai uz "sieviešu tiesībām". Tā nav perspektīva, kas
šķir, drīzāk tā ir tāda, kuras apzināts mērķis ir pārskatīt un pārvarēt asimetrijas,
mainīt politiku un praksi un pārvērtēt attīstības, ekonomikas un sabiedrības modeļus.
Starpkultūru perspektīva, kas krustojas ar dzimumu perspektīvu
Dzimumu nevienlīdzība var pastāvēt līdzās citiem diskriminācijas veidiem. Ar dzimumu
nevienlīdzību saskaramies vairākās dzīves jomās un tas liek mums uzskatīt diskrimināciju un
nevienlīdzību par dinamisku un sarežģītu procesu. Visu individuālo diskrimināciju summa ir
svarīga, un tā ir jāatzīst, jo nelabvēlīgi apstākļi vienā dzīves jomā pastiprina trūkumus citās.
Tas liek mums uzdot citu jautājumu: ne visas sievietes ir vienlīdzīgas. Ir svarīgi, lai dzimumu
jautājumā mijiedarbotos paaudžu un starpkultūru perspektīva. Daudzās sabiedrībās, īpaši
tajās, kurās notiek straujas pārmaiņas, dialogs starp dažādām sieviešu paaudzēm nav
vienkāršs, un jaunas sievietes bieži ir svarīgs pārmaiņu faktors sabiedriskajās attiecībās.
Dažkārt ir jāpievērš lielāka uzmanība saiknēm starp dažādu paaudžu sievietēm. Tomēr
šodien, neraugoties uz ieguldījumu, kas 1995. gadā tika veikts Pasaules konferencē Pekinā,
par sieviešu starpkultūru asimetriju tiek runāts mazāk. Tas ir liels izaicinājums mūsu
sabiedrībai, kur labklājība stāv pāri simpātijām un mātes mīlestībai, kas nāk no pasaules
dienvidu valstīm caur migrantēm, kurām tiek piešķirts maz tiesību un maz iespēju.
Izaicinājums ir arī tas, ka sieviešu tiesības nav iekļautas sabiedrības attīstības procesos,
resursu pārvaldībā un planētas makro jautājumos; tas nozīmē mēs importējam tādu modeli,
kas māca, ka sievietes ir neinformētas un nespējīgas veikt daudzas lietas, tādējādi atkārtoti
apstiprinot sieviešu izslēgšanas un devalvācijas mehānismu, kas rada neveiksmes un tikai
veicina pakļaušanos. Dzimuma un starpkultūru perspektīva ir nepieciešama, lai stātos pretī
sieviešu daudzveidīgajai diskriminācijai. Šīs divas perspektīvas piešķirt nozīmību caurviju
kompetencei, kura sievietēm nepieciešama saistībā ar viņu trīskāršu sociālo lomu:
reproduktīvo, produktīvo un komunitāro. Runājot par sievietēm migrantēm, ir svarīgi uzsvērt,
ka sievietes migrantes veic reproduktīvo darbu, ko bieži rietumu sabiedrības sievietes neveic,
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bet

eksperimentē

ar

“emancipāciju”.

Sievietes

reproducējošā

funkcija

sabiedrības

patriarhālajā modelī eņem vērā sieviešu praktiskās un stratēģiskās vajadzības.
Dažas metodiskas norādes dzimumu līdztiesības un starpkultūru pieejas saglabāšanai:
Dzimumu līdztiesības analīze un plānošana. Dzimumu līdztiesības analīze nodrošina
visaptverošus rīkus, lai pamatotu atšķirības starp dzimumu sociālajām lomām un to
stratēģiskajām vajadzībām. Ir svarīgi, lai sieviešu vajadzības tiktu ņemtas vērā katrā viņu
solī, sākot ar viņu sociālo lomu;
Sieviešu trīskāršā loma un to savstarpējās atkarība nozīmē, ka jāizvairās no intervences
tikai vienā no šīm jomām. Ņemot vērā dzimumu atšķirību un diskriminācijas
universālumu, mācības un profesionālās karjeras procesa plānošanā ir svarīgi paredzēt
darbības un mehānismus, kas nodrošina reālas sieviešu iespējas ne tikai no tehniskā
viedokļa, bet arī sociālā līmenī, lai novērstu dažādus nelabvēlīgus šķēršļus un izvairītos no
neveiksmes faktoriem, ko nosaka sieviešu dzīves apstākļi;
Katra sieviete mācību un profesionālās karjeras procesā nāk ar savu pieredzi un vēlmēm,
kuras ir jāpārrunā un jāizvērtē, lai uzsāktu reālu iespēju nodrošināšanas procesu. Ir
svarīgi identificēt sievietes personīgās dzīves stipros un vājos posmus. Tas nozīmē, ka
apmācības un profesionālo konsultāciju laikā ir jāatrod laiks, kurā sievietes var pastāstīt
par sevi, lai labāk identificētu sievietes iekšējos resursus un iespējas attīstīt jaunas
kompetences. Noderīgs instruments personīgo iespēju nodrošināšanas procesā ir stāstu
stāstīšana un pieredzes apmaiņa ar citām sievietēm. Ir svarīgi dot iespēju sievietēm
migrantēm pastāstīt savu dzīves stāstu par to, kādēļ viņas nolēmušas doties prom no
savas iepriekšējās mītnes zemes un ko viņas cer vai iedomājās atrast citā valstī. Šīs lietas
jāpārrunā pirms mācību uzsākšanas, mācību laikā un pēc tām, lai izprastu vai sievietes
skatījums un viedoklis ir mainījies.
Mācību un profesionālās karjeras procesā ir svarīgi uzmanīgi klausīties un ņemt vērā
sievietes reālos dzīves apstākļus.
Būtu svarīgi apsvērt dažus praktiskus ieteikumus, lai veicinātu sieviešu dalību un aktīvu
iesaistīšanos mācībās:
Sievietes nav vienādas, bet atšķirīgas un katrai no viņām ir individuālas iezīmes. Ir svarīgi
izveidot individuālizētas mācības, lai piemērotos gan individuālām gan grupas
vajadzībām;
Ir svarīgi plānot informācijas un izpratnes veidošanas pasākumus par izglītības nozīmi
darba meklējumos un sniegt norādes / informāciju par pieejamajiem mācību kursiem,
īpaši ņemot vērā darba tirgus prasības;
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Vēlams sievietēm ieteikt konsultēties vietējās iestādēs un dienestos, kas var atbalstīt
viņas darba meklējumos, kā arī informēt par darba ņēmēju tiesībām un pienākumiem
saskaņā ar vietējiem likumiem;
Organizējot mācību kursus, jāņem vērā sieviešu iespējas tos apmaksāt un izbrīvēt laiku
mācībām. Tāpēc aktivitātēm jābūt bez maksas vai par nelielu samaksu, lai nodrošinātu
iespējas sievietēm tajās piedalīties;
Plānojot mācības, jāņem vērā dalībnieku vēlmes un ikdienas pienākumus, piemēram,
piedāvājot bērnu pieskatīšanas pakalpojumu;
sieviešu iesaistīšanos mācībās un to sekmīgu beigšanu veicina mācību līgums, kas
nodrošina mācībām strukturētu sistēmu un skaidrus mērķus;
Praktiskām mācībām darba vietā un darba pieredzes nodrošināšanai jābūt teorētiskās
apmācības integrētai sastāvdaļai;
Būtiska ir valodu pilnveide un digitālo prasmju uzlabošana.

VII. WhomeN projektā apskatītās caurviju prasmes
Caurviju prasmes parasti tiek uzskatītas par tādām, kas nav īpaši saistītas ar noteiktu darbu,
uzdevumu, akadēmisko disciplīnu vai zināšanu jomu, bet gan kā prasmes, kuras var izmantot
visdažādākajās situācijās un dažādās darba vidēs. Šādas prasmes tiek apgūtas vienā
konkrētā kontekstā vai lai izprastu kādu īpašu situāciju / problēmu, bet tās var izmantot arī
citā kontekstā un situācijā. Šīs prasmes var iegūt arī ārpusdarba vai brīvā laika pavadīšanas
aktivitātēs vai piedaloties mācību kursos.
Šīs prasmes cilvēkiem ir arvien vairāk nepieciešamas, lai viņi veiksmīgi pielāgotos pārmaiņām
un dzīvotu saturīgu un produktīvu dzīvi.
Caurviju prasmes ir cieši saistītas ar sociālām prasmēm.

Katrai caurviju prasmei ir

nepieciešama virkne konkrētu sociālo prasmju un personisko īpašību, kas ļauj indivīdam
efektīvi un harmoniski sadarboties ar citiem cilvēkiem.
Sociālās prasmes raksturo to, kā mēs sadarbojamies ar citiem cilvēkiem. Tās raksturo cilvēka
emocionālo inteliģenci. Personas sociālās prasmes ietekmē cilvēka caurviju prasmes. Sociālās
prasmes nosaka, vai cilvēks prot stratēģiski domāt, vadīt sarunas un pieņemt lēmumus.
Caurviju un sociālo prasmju attīstīšana un nostiprināšana ir svarīga un būtiska, lai sievietes,
kurām draud sociālā atstumtība, kļūtu par aktīvu sabiedrības daļu.
Pašreizējais darba tirgus pārvēršas par arvien dinamiskāku vidi, kurā darbiniekiem ir aktīvi
jādomā par savu karjeru. Pieaugošā nepieciešamība būt elastīgam un dažkārt spēt būt
pašnodarbinātam karjeru padara sarežģītāku nekā tas bija agrāk.

Ņemot vērā iepriekš

minēto, sociālo prasmju apguve ir neatņemama profesionālo panākumu sastāvdaļa savu
personīgo un profesionālo resursu palielināšanai.
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Kādas caurviju prasmes un kompetences sievietēm, kuras pakļautas sociālās atstumtības
riskam, spētu palīdzēt pielāgoties dinamiskai dzīves un darba videi un uzlabotu viņu
nodarbinātību?
Ir grūti sniegt skaidru atbildi. Šī iemesla dēļ Whomen projekta pirmā aktivitāte bija “Kvalitatīvs
pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto sieviešu mācību vajadzībām” ar uzdevumu
novērtēt šīs mērķa grupas mācību vajadzības projektā iesaistītajās valstīs (Bulgārijā, Vācijā,
Itālijā, Latvijā, Rumānijā, Slovēnijā un Spānijā), lai uzlabotu šo sieviešu iespējas iegūt
atbilstošu kvalificētu darbu.
Pētījums cita starpā parādīja sociālās atstumtības riskam pakļauto sieviešu mācību
vajadzības, kuras būtu jāiekļauj mācību programmā (no pētījumā iesaistīto sieviešu viedokļa).
Mācību vajadzības saistītas ar profesionālo un sociālo prasmju apguvi (skat. Pētījuma 124.
lpp.). Tā kā profesionālās prasmes attiecas uz ļoti atšķirīgām darbības jomām un šo prasmju
paaugstināšanu būtu grūti risināt mūsu projekta ietvaros, mēs pievērsām uzmanību caurviju
prasmēm un iemaņām, kuras sievietēm ieteicams apgūt un oficiāli atzīt, lai uzlabotu
nodarbinātības un sociālās integrācijas iespējas.
Izstrādājot šo rokasgrāmatu, mēs esam analizējuši un apkopojuši sociālās atstumtības
riskam pakļautajām sievietēm nepieciešamās sociālās prasmes, iekļaujot tās 5 galvenajās
caurviju prasmēs:
Stratēģiskā un radošā domāšana;
Lēmumu pieņemšanas prasme;
Spēja vadīt sarunas;
Problēmu risināšanas prasme;
Starpkultūru prasmes.
Nākamajā sadaļā tiks aprakstīta katra augstāk minētā caurviju prasme un atbilstošās sociālās
prasmes.

VII.1.

Stratēģiskā un radošā domāšana

Stratēģiskā domāšana ietver spēju domāt intuitīvi, novatoriski un radoši. Radoša domāšana
nozīmē skatīties iz lietām citādā veidā. Tā ir “domāšana ārpus rāmjiem”. Bieži vien ar
radošumu saprotam spēju uztvert lietas, kas nav acīmredzamas.
Stratēģiskā domāšana ir cieši saistīta ar radošo domāšanu un tā nozīmē jaunu metožu, ideju
un stratēģiju izstrādi, ja parastās metodes nedarbojas.
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Stratēģiski un radoši domājoši cilvēki var apzināt un izdomāt jaunus veidus, kā veikt
uzdevumus, risināt problēmas vai stāties pretīm izaicinājumiem ar dotajā brīdī pieejamajiem
resursiem.
Stratēģiskā un radošā domāšana ietver sevī šādas sociālās prasmes un personiskās īpašības:
Komunikāciju prasmes;
Spēju strādāt komandā;
Elastību /adaptēšanās spēju;
Radošumu;
Prame izteikt savas domas;
Spēja plānot laiku un organizēt darbu;
Spēja risināt konfliktus.

VII.2.

Lēmumu pieņemšanas prasme

Spēja pieņemt lēmumus nozīmē spēt pieņemt lietpratīgus un radošus lēmumus sarežģītās
situācijās, apsverot un novērtējot ieguvumus, rezultātus, izmaksas, riskus un sekas. Tā ietver
arī spēju ņemt vērā loģiski pamatotu un konstruktīvu kritiku un argumentus. Turklāt lēmumu
pieņemšanas spēja nozīmē vākt un analizēt nepieciešamo informāciju, lai izstrādātu
alternatīvus rīcības virzienus un atbildīgā un autonomā veidā izlemtu par labāko veidu.
Spēja pieņemt lēmumus nozīmē:
1. Veidot konstruktīvu vidi;
2. Detalizēti izpētīt situāciju;
3. Izstrādāt adekvātas alternatīvas;
4. Izpētīt iespējas;
5. Izvēlēties labāko risinājumu;
6. Novērtēt plānu;
7. Plānu īstenot dzīvē.
Lēmumu pieņemšana ietver sevī šādas sociālās prasmes un personiskās īpašības:
Atbildību;
Proaktivitāti;
Empātiju;
Elastību;
Prami izteikt savas domas;
Spēju mainīt skatu punktu;
Analītisko domāšanu.

19

VII.3.

Spēja vadīt sarunas

Spēja vadīt sarunas, pastāvot atšķirīgiem viedokļiem un interesēm, nozīmē spēju izprast
situāciju, ņemot vērā visu iesaistīto personu un pušu motīvus un intereses un komunicēt ar
ieinteresētajām pusēm aktīvā un efektīvā veidā, lai panāktu vienošanos.
Spēja vadīt sarunas nozīmē:
Atdalīt cilvēkus no problēmām;
Uzdot jautājumus;
Aktīvi klausīties;
Atpazīt neverbālo komunikāciju;
Izteikt savu viedokli skaidri un saprotami;
Atbilstoši argumentēt.
Spēja vadīt sarunas ietver sevī šādas sociālās prasmes un personiskās īpašības:
Empaātiju;
Elastību;
Radošumu;
Atvērtību;
Pašcieņu;
Pašapziņu;
Toleranci;
Komunikāciju prasmes;
Stresa noturību;
Vēlmi un spēju iet uz kompromisu.

VII.4.

Problēmu risināšanas prasme

Risinot problēmu, svarīgi ir izprast sarežģītas situācijas un tās izmainīt. Problēmu risināšanas
prasme norāda uz spēju efektīvi un savlaicīgi atrisināt problēmas neatkarīgi no šķēršļiem.
Problēmu risināšanas kompetence ietver sevī spēju:
Identificēt un definēt roblēmu;
Savākt informāciju;
Analizēt pieejamo informāciju;
Sadalīt problēmu tās sastāvdaļās;
Identificēt alternatīvus risinājumus un to sekas ilgtermiņā;
Izvērtēt iespējamos risinājumus un izvēlēties labāko;
Īstenot izvēlēto risinājumu;
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Iegūt atgriezenisko saiti un atbilstoši rīkoties;
Izvēlēties un īstenot citu risinājumu, ja pirmais neizdevās.
Problēmu risināšanas kompetence ietver sevī šādas sociālās prasmes un personiskās
īpašības:
Empātiju;
Elastību
Prami izteikt savas domas;
Radošumu;
Analītisko domāšanu;
Organizatoriskās prasmes un laika plānošanu;
Komunikāciju prasmes;
Vēlmi un spēju iet uz kompromisu.
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VII.5.

Starpkultūru kompetence

Starpkultūru kompetence ir spēja efektīvi un atbilstoši rīkoties dažādās kultūrās, kā arī
komunicēt un sadarboties ar cilvēkiem no dažādām kultūrām un valstīm, cilvēkiem, kuriem ir
dažādas vērtības, uzskati un dzīve pieredze.
Starpkultūru kompetence ietver sevī:
Spēju raksturot, kā apkārtējā vide un kultūra ir veidojusi cilvēka identitāti un
pasaules uztveri;
Spēju analizēt un izskaidrot pamatinformāciju par citām kultūrām (vēsturi,
vērtībām, politiku, ekonomiku, saziņas stilu, uzskatiem un praksi);
Vietējās valodas prasmi, dažādu verbālo / neverbālo komunikāciju izmantošanu
un runas pielāgošanu, lai sekmīgi saprastos citu kultūru pilsoņiem;
Spēju skatīt un skaidrot pasauli no citu kultūru skatu punkta, vienlaikus kritiski
domājot;
Citu kultūru īpatnību apzināšanu, kultūras daudzveidības novērtēšanu un
salīdzinošu domāšanu, bez aizspriedumiem par citu kultūru atšķirībām;
Starpkultūru mijiedarbības apzināšanu, uztverot atšķirības, kā iespēju mācīties;
Spēju justies komfortabli un sadzīvot ar citu kultūru pārstāvjiem, uzskatot to par
pozitīvu pieredzi, un vēlmi iziet ārpus savas komforta zonas.
Starpkultūru kompetence ietver sevī šādas sociālās prasmes un personiskās īpašības:
Empātiju;
Elastību;
Atvērtību;
Toleranci;
Prasmi izteikt savas domas;
Radošumu;
Analītisku domāšanu;
Komunikāciju prasmes.
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VIII. Sociālo prasmju pašnovērtēšanas tiešsaistes instruments
VIII.1.

Instrumenta mērķis

Lai veiksmīgi meklētu darbu, ir jāpilnveido profesionālās iemaņas, kā arī caurviju un sociālās
prasmes, kurām ir ļoti liela loma darba intervijā un strādājot ikdienas darbu.
Projekta WhomeN mērķa grupa ir sievietes, un viņu nodarbinātības iespēju uzlabošana,
novērtējot viņu esošās prasmes, kam seko mācības, lai prasmes uzlabotu.
Projekta WhomeN ietvaros sievietēm, kuras ir pakļautas sociālās atstumtības riskam, un
organizācijām, kas strādā ar šīm sievietēm, projekta ietvaros tiek piedāvāts tiešsaistes rīks
vairākās valodās. Šis rīks palīdz apzināt savas līdzšinējā dzīves un darba pieredzē apgūtās
prasmes.
Balstoties uz savu prasmju pašnovērtējumu un darba konsultanta / sociālā darbinieka /
mentora atbalstu, sievietes saņem individuālus padomus turpmākiem soļiem ceļā uz
iekļaušanos darba tirgū (prasmju apstiprināšana, darba pieredzes atzīšana un nepieciešamās
mācības vai nodarbinātības atbalsts).

VIII.2.

Lietotāji

Rīks ir elastīgs, un dažādas organizācijas to var izmantot tā, lai tas vislabākajā veidā kalpotu
viņu vajadzībām.
Rīka lietotāji var būt:
Valsts iestādes, kas atbildīgas par bēgļu uzņemšanu un integrāciju;
Bēgļu uzņemšanas centri;
Nodarbinātības pakalpojumu sniedzēji;
Izglītības un mācību konsultanti;
Sociālie dienesti;
Nevalstiskās un labdarības organizācijas, kas piedāvā pakalpojumus sievietēm,
migrantēm un bēgļiem;
Sievietes, kurām draud sociālā atstumtība, galvenokārt migrantes un sievietes, kas
vecākas par 45 gadiem, un sievietes, kurām nepieciešams atbalst nodarbinātības
jautājumos, izmantojot iegūto sociālo prasmju un darba pieredzes oficiālu atzīšanu.
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Lietotāji izlemj, kā veikt pašnovērtējumu.
Sieviete var anketu aizpildīt kopā ar konsultantu. Viņi var vienlaikus strādāt divās valodās,
kas vienlaikus pieejamas ekrānā, lai vajadzības gadījumā pārvarētu valodas barjeru.
Sieviete pati var aizpildīt anketu organizācijā, kurā viņa ir iepazīstināta ar rīku, un lūgt
konsultanta atbalstu, kad viņai tas ir vajadzīgs vai rodas kādas šaubas;
Sieviete anketu var aizpildīt pati, kad viņa ar šo rīku ir iepazīstināta vai kāds viņai to ir ir
ieteicis.

VIII.3.

Vadlīnijas novērtēšanas procesam

Sievietēm ir jāizvērtē 8 galvenās caurviju un sociālās prasmes ar 47 jautājumu palīdzību.
Katru jautājumu jānovērtē skalā, kur 1 ir zemākais un 4 ir augstākais vērtējums. Sievietēm,
kuras vēlas veikt novērtējumu, iespējams, būs nepieciešami papildu paskaidrojumi. Tie ir
pieejami rokasgrāmatā. Anketas aizpildīšanai būs nepieciešama apmēram viena stunda.
Anketu aizpilda pēc sākotnējas individuālas intervijas. Intervijas mērķis

ir strukturēt

informāciju un sniegt pārskatu par dalībnieku izglītību un profesionālo pieredzi, prasmēm,
interesēm un personiskajiem apstākļiem, lai sagatavotu savu CV. Sievietes jāmudina aizpildīt
visus anketas jautājumus un uz jautājumiem atbildēt godīgi un atklāti. Konsultantam
jāpaskaidro sievietei, ka šīs prasmes ir svarīgas, lai sekmīgi turpinātu darba meklēšanas
procesu.
Novērtējumam, izmantojot WhomeN projekta rīku, jānotiek patīkamā gaisotnē, lai dalībnieku
varētu tuvāk iepazīt un lai dalībniekam rastos uzticība pret konsultantu, kurš viņu atbalsta.
Dalībnieki paši var brīvi izlemt, vai un cik ilgi viņi vēlas sarunāties par šiem jautājumiem.
Brīvprātīga dalība intervijā ir svarīgs aspekts dalībnieka novērtēšanā un turpmākajā
konsultēšanas procesā. Kad sieviete sāk anketēšanu, konsultantam jāizskaidro caurviju un
sociālo prasmju būtība, vienkāršā veidā izskaidrojot to, kas raksturīgs katrai prasmei un cik
tās ir svarīgas sievietes profesionālajam profilam un viņas attīstībai darba vietā.
Konsultantam jāpaskaidro visi neskaidrie jautājumi, kas sievietei rodas aizpildot
pašvērtējuma anketu, ja nepieciešams, sniedzot arī piemērus.
Kad pašnovērtējuma anketa ir aizpildīta, sievietēm jāveic divas darbības:

Apstiprināšana un datu aizsardzība: Apstiprināšanas sadaļā jāatbild uz jautājumu, 1) vai
intervējamā persona piekrīt, ka viņas anonīmie dati tiek izmantoti statistikas vajadzībām
un 2) ka anketas devēja organizācija var dalīties ar iegūto informāciju karjeras attīstības
atbalsta mērķiem.
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Anketēšanas rezultātu kopsavilkumus / sertifikāta izdrukāšana: Jāsaglabā datorā vai
jāizdrukā sertifikāts. Sertifikāts tiek sagatavots valodā, kas izvēlēta anketas aizpildīšanā
un tas tiek sagatavots PDF formātā.
Sertifikāts parāda sociālo prasmju novērtējuma rezultātus pārskatāmā grafiskā formātā.

Pēc sociālo prasmju pašnovērtējuma pabeigšanas pedagogs / konsultants / mentors /
sociālais darbinieks analizē anketēšanas rezultātus. Caurviju un sociālo prasmju uzlabošanai
un attīstīšanai speciālistiem jāiesaka sievietēm uzlabot nepieciešamās prasmes, izmantojot
WhomeN projektā piedāvāto mācību programmu, kas pieejama interneta vietnē.
Ieteicams, lai sievietes, kurām draud sociālā atstumtība un kuras ir apmeklējušas WhomeN
projekta mācību kursus (vai citas mācības programmas sociālo vai caurviju prasmju
apgūšanai), pēc mācībām atkārtotu pašnovērtējumu, lai novērtētu mācību programmas
ietekmi uz savas kompetences līmeni.
Pēc mācību kursa un atkārtotas pašnovērtējuma anketas aizpildīšanas sievietes izdrukā
pašnovērtējuma galīgo sertifikātu, pievienojot mācību kursa sertifikātu vai darba pieredzes
apstiprinājumu iespējamai prasmju oficiālajai atzīšanai.

IX. Mācības sociālās atstumtības riskam pakļautām sievietēm
Pēc caurviju un sociālo prasmju pašnovērtēšanas procesa pabeigšanas sievietes un
profesionāļi var noteikt prasmes, kuras būtu jāuzlabo. Profesionāls konsultants var sniegt
informāciju par institūcijām, kas piedāvā mācību kursus, kas saistīti ar konstatētajām mācību
vajadzībām.
Whomen projekta ietvaros tika izmēģināta gan mācību programma sociālo prasmju attīstībai
sievietēm, kurām draud sociālā atstumtība, gan arī rīks sociālo prasmju pašvērtēšanai. Šim
nolūkam projektā tika izstrādāta metodoloģija un mācību materiāli, ar kurus var izmantot lai
uzlabotu sievietēm caurviju un sociālās prasmes un veicinātu viņu integrāciju darba tirgū un
sabiedrībā. Macību kursos uzmanība tiek pievērsta 8 sociālajām prasmēm, kas izvēlētas no 5
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galvenajām caurviju prasmēm, kas definētas rokasgrāmatā, atbilstoši profesionāļu, kuri
strādā ar šo mērķa grupu no katra projekta partnerorganizācijas, ieteikumiem un pieredzei.
Pilotkursi kalpoja protokola un kursu satura precizēšanai.
Šajā sadaļā var iepazīties ar iepriekšminētā mācību kursa didaktiskajām metodēm un saturu.
Mācību kursa sākumā ieteicams uzsvērt un pamatot caurviju un sociālo prasmju
nepieciešamību. Kursā piedāvāto neformālo metožu izmantošana, mācīties darot,

ļauj

vieglāk iegūt zināšanas un prasmes.

IX.1.

Mācību programmas mērķis

SievieteS projekta caurviju un sociālo prasmju mācību programmas mērķis ir sniegt
informāciju, zināšanas un prasmes sievietēm, kurām draud sociālā atstumtība, lai
paaugstinātu viņu prasmes un palielinātu viņu iespējas iegūt darbu.
Šī mācību programma ir izstrādāta Erasmus + projektā WhomeN un tajā ir izmantots
integrēts metožu kopums caurviju un sociālo prasmju apgūšanai. Mācību programmu ir
izstrādājuši projekta partneru valstu pieaugušo izglītības speciālisti. Šī mācību programma ir
balstīta uz caurviju un sociālo prasmju pašnovērtēšanas testa rezultātiem, ņemot vērā ES
vadlīnijas ārpus formālās izglītības iegūto prasmju novērtēšanai un atzīšanai, kā arī ECVET un
EQAVET nosacījumus. Visi rīki un dokumenti, kas izstrādāti projektā WhomeN, ir pieejami
projekta mājas lapā.

IX.2.

Mācību kursa ilgums un mērķa grupas

Klātienes nodarbību ilgums paredzēts 25 stundas. Programma sadalīta 5 sesijās, kuras ietver
astoņas nodaļas. Programmas laikā tiks apgūtas caurviju prasmes un trīs papildus tēmas:
projekta ”WhomeN” mērķi un aktivitātes, projektā pielietotā metodoloģija,

kultūru

daudzveidība un dzimumu līdztiesība. Mācību programmas nobeigumā tiek veikts mācību
novērtējums un izdarīti secinājumi.
Katrā sesijā ir 3 nodaļas, un sesijas ilgums ir 5 stundas. Katrā nodaļā prasmes tiek apgūtas ar
virkni praktisku līdzdalības metožu palīdzību un īsu teorētisku skaidrojumu. Mācību kursa
ieteicamais dalībnieku skaits ir ne vairāk kā 15 sievietes, kas atkarīgs no izglītojamo
vajadzībām un izglītības līmeņa.
Mācību kurss ir paredzēts sievietēm bezdarbniecēm vai darba meklētājām vecumā no 18
gadiem.
izmantot

Pirms mācību kursa sievietēm ieteicams ar
“WhomeN”

projekta

ietvaros

izstrādāto

konsultanta / mentora palīdzību
caurviju

un

sociālo

prasmju

pašnovērtēšanas rīku, lai noteiktu prasmju līmeni un tās prasmes, kuras būtu jāpilnveido.
Pēc šī novērtējuma sievietes var pieņemt lēmumu piedalīties mācību kursos, lai pilnveidotu

26

tās caurviju / sociālās prasmes, kuras ņemot vērā pašnovērtēšanas vajadzību analīzi, ir
nepieciešams pilnveidot.

IX.3.

Vispārējā metodoloģija

Projektā pielietotā metodika ir balstīta uz konstruktīvismu. Tas nozīmē, ka cilvēki veido savu
izpratni un zināšanas par pasauli, notikumus piedzīvojot un pēc tam atspoguļojot savu
pieredzi.
Konstruktīvisma pieeja mācībām var norādīt uz vairākām atšķirīgām mācību praksēm. Parasti
tas nozīmē sieviešu motivēšanu izmantot aktīvas tehnikas (eksperimentus, reālās pasaules
problēmu risināšanu), lai uzkrātu vairāk zināšanu, tās apdomātu, pārrunātu ikdienas rīcību
un to, kā mainās mācību kursa dalībnieku izpratne.
Mācību programmā ietvertas 9 caurviju un sociālās prasmes,

kultūru daudzveidības un

dzimumu līdztiesības tēmas, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto sieviešu
kompetences pašnovērtēšana un atzīšana.

IX.4.

Mācību kursa plāns

Mācību kursam ir šāds plāns:
1. Ievads caurviju un sociālajās prasmēs;
2. Praktisko metožu un aktivitāšu pielietošana;
3. Novērtējums, dalīšanās secinājumos, dalībnieku atgriezeniskā saite katrai metodei /
un caurviju / sociālo prasmju apgūšanas aktivitātēm.
Vispārējā laika struktūra un tematiskās nodaļas::
Nodaļas
nº

Laiks

Nodaļa

1

1.5 h

Ievads mācībās. Caurviju un sociālo prasmju pašnovērtēšanas
mērķis WhomeN projektā

2

3.5 h

Komunikācija

3

2.5 h

Darbs komandā

4

1.5 h

Kultūru daudzveidība un dzimumu līdztiesība

5

2.5 h

Starppersonu prasmes

6

2h

7

2.5 h

8

2h

Elastība /Adaptācijas prasmes
Sarunu vešana
Lēmumu pieņemšana
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9

2h

10

2.5 h

11

2.5 h

Kopā:

Problēmu risināšana
Organizatoriskās prasmes
Izvērtēšana, jautājumi, atgriezeniskā saite, Secinājumi no mācībām
Metode: Darbs grupās un katras prasmes izvērtēšana

25
stundas

Ieteicamā struktūra sociālo prasmju apgūšanai / tematiskās nodaļas:

I Sesija - 5 stundas
Ievads mācībās, “WhomeN” projekta
mērķis, caurviju un sociālo prasmju
pašnovērtēšanas mērķis ”WhomeN”
projektā (1.5 stundas)
Īsa projekta, pašnovērtēšanas rīka un II Sesija - 5 stundas
mācību mērķa prezentācija.
Sociālās prasmes: Komunikācija un darbs
Sociālās prasmes: Komunikācija
komandā
1.

2.

Komunikācija (3 stundas)

Sāciet ar komandas saliedēšanas aktivitāti,
kas saistīta ar komunikāciju prasmi (30 min)

Nobeigumā mācību izvērtēšana, secinājumi,
jautājumi, atgriezeniskā saite (30 min)
3. Darbs komandā (2.5 stundas)
III Sesija - 5 stundas
4. Kultūru daudzveidība un dzimumu
līdztiesība (1.5 stundas)
Sociālās prasmes: Starppersonu prasmes un
elastība
Sāciet ar komandas saliedēšanas aktivitāti,
kas saistīta ar starppersonu prasmēm (30 Nobeigumā mācību izvērtēšana, secinājumi,
jautājumi, atgriezeniskā saite (30 min)
min)
5.

Starppersonu prasmes (2 stundas)

6.

Elastība (2 stundas)

Nobeigumā mācību izvērtēšana, secinājumi,
jautājumi, atgriezeniskā saite (20 min)
IV Sesija - 5 stundas
V Sesija - 5 stundas
Sociālās prasmes: Sarunu
lēmumu pieņemšana

vadīšana

un Sociālās prasmes: Problēmu risināšana un
organizatoriskās prasmes

Sāciet ar komandas saliedēšanas aktivitāti, Sāciet ar komandas saliedēšanas aktivitāti,
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kas saistīta ar sarunu vadīšanu (30 min)
7.

Sarunu vadīšana (2 stundas)

8.

Lēmumu pieņemšana (2 stundas)

kas saistīta ar organizatoriskām prasmēm (30
min)
9.

Problēmu risināšana (2 stundas)

10. Organizatoriskās prasmes (2 stundas)

Nobeigumā mācību izvērtēšana, secinājumi,
jautājumi, atgriezeniskā saite (20 min)
11. Secinājumi pēc mācību kursa (30 min)
Metode: Darbs grupās un katras prasmes
izvērtēšana

1

Vispārējā laika struktūra un tematiskās nodaļas :
Nodaļas
nº

Laiks

1

1.5 h

1

2

3.5 h

3

2.5 h

4

1.5 h

5

2.5 h

6

2h

7

2.5 h

8

2h

9

2h

10

2.5 h

Nodaļa

Mācību mērķis/Caurviju un sociālo prasmju pašnovērtēšanas mērķis “WhomeN”
projektā
Komunikācija

Darbs komandā

Metodes:
Cietumnieka dilemma
Lomu spēle
Darba intervijas
Metodes:
Mani mērķi

Kultūru daudzveidība un dzimumu līdztiesība
Starppersonu prasmes

Elastība /Spēja piemēroties

Sarunu vadīšana

Lēmumu pieņemšana

Problēmu risināšana

Organizatoriskās prasmes

Metodes:
4 lauku metode
Darba intervijas
Metodes:
Mākslinieka metode
Loci metode
Metodes:
Argumentācijas treniņa
metode/ debates
Harvardas metode
Metodes:
Prāta karte
Eizenhauvera matrica
Metodes:
Domāšana ārpus rāmjiem
Lomu spēle
Metodes:
6 domāšanas cepures
Savu kompetenču analīze/

All methods of the training programme are available at WhomeN protocol: https://whomen.eu/project-products/
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11
Kopā:

2.5 h

Personības attīstība/ Grupas
vadība
Izvērtēšana, jautājumi, atgriezeniskā saite, secinājumi pēc mācību kursa
Metode: Darbs grupās un katras prasmes izvērtēšana

25 h

X. Pasniedzēju mācības
Pasniedzēju mācības plānotas pieaugušo izglītības speciālistiem, kuri strādā ar sievietēm,
kurām draud sociālā atstumtība un kurām ir maz iespēju iegūt izglītību. Mācību programma
palīdzēs praktiķiem atbalstīt sievietes apzināt savas prasmes un iemaņas, kā arī stiprināt tās,
ar mērķi palielināt savas iespējas adekvāti un līdzvērtīgi iekļauties darba tirgū.
Mācību kursā iekļauta dažadu sociālo prasmju apguve, kas palīdzētu sievietēm darba
meklējumos. Programmā iekļautas metodes, rīki un labas prakses piemēri esošo prasmju
noteikšanai un nostiprināšanai un pilnveidošanai.
Mācību programmas tēmas ir šādas:
1. Prasmes, kas sievietēm nepieciešams, meklējot darbu;
2. Caurviju kompetences un sociālās prasmes:
2.1. Stratēģiska un inovatīva domāšana;
2.2. Lēmumu pieņemšamnas prasme;
2.3. Spēja vadīt sarunas;
2.4. Problēmu risināšanas prasme;
2.5. Starpkultūru kompetence.
3. Dzimumu līdztiesības un starpkultūru aspektu standarti pieaugušo izglītībā;
4. Rīks kompetenču pašnovērtējuma veikšanai un atzīšanai sievietēm, kurām draud sociālā
atstumtība un ir mazāk iespēju iegūt izglītību.

“WhomeN” projekta laikā mācību programma tika īstenota divās piecu dienu darbnīcās.
Dalībnieki bija pedagogi un profesionāļi, kas strādā ar riska grupā esošajām sievietēm.
Mācību kursa laikā viņi iepazinās ar tām caurviju prasmēm un iemaņām, kas ir svarīgas
sociālās atstumtības riskam pakļauto sieviešu nodarbinātības paaugstināšanai. Tika apgūtas
arī mācību metodes šo prasmju pilnveidošanai.
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XI. Metodes un labās prakses piemēri
XI.1.

Mācīšanās veidi

Kā pirmo soli mēs iesakām izpētīt dažādus mācīšanās veidus, lai varētu atpazīt dažādas metodes
caurviju kompetenču noteikšanai un stiprināšanai.

Mācīšanās veids

Mentorings

Apraksts

Labs veids, kā apgūt sociālās prasmes, ir meklēt
piemērotus mentorus, no kuriem mācīties.
Mentori vada un atbalsta izglītojamos, kamēr
viņi pilnveido savas prasmes. Mentori stāsta
izglītojamajiem savu pieredzi, kā uzlabot
sociālās prasmes un iesaka novērot sevi, kad
viņi pielieto šo prasmi. Mentori sagatavo
izglītojamos un sniedz atsauksmes par viņu
panākumiem.
Ir svarīgi vienoties par mācību laiku un
saistībām, abu pušu gaidām, vēlamajām
sadarbības metodēm un to, kā zināt, kad
prasme ir efektīvi apgūta.

Metodes

Individuāla viens
pret vienu intervija
Grupas prāta vētra
Fokusa grupa

Izglītojamajiem jāievēro mentoru sanāksmju
laiki, viņiem jābūt gataviem uzdot jautājumus
par apgūstamajām tēmām.
Mācību prakses izveidošana sociālo prasmju
pilnveidei ir jauna pieeja, ko izmanto dažādās
jomās, piemēram, medicīnā, galdniecībā,
elektrotehnikā u.c.
Mācību prakse

Intervija

Mācību prakses efektivitāte ir atkarīga no
mentoriem un to profesionalitātes. Strādājot ar
vienaudžiem, prakse iegūst sociālo dinamiku.
Caurviju prasmes savam darbam vēlas attīstīt
dažādu paaudžu cilvēki. Parasti šo prasmju
apgūšanai vai pilnveidei izmanto simulētus vai
reālus scenārijus.
Intervijas mērķis ir iegūt informāciju par
konkrētu tēmu. Tādējādi intervētais var dalīties
un iegūt informāciju, lai apzinātu savas sociālās
prasmes. Šī metode noņem CV pasīvo elementu
un sniedz aktīvu informāciju par personību, tās
sociālajām prasmēm.

Novērošana
Praktiskās mācības
Darba ēnošana

Konsultēšanas
intervijas
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Piktoriālā
metode

Mācīšanās veids

Metode, kas uztver cilvēkā smadzenēs
notiekošos domāšanas procesus.

Apraksts

Bieži vien grupas aktivitātes kā situatīvas
mācīšanās metodes var atrast organizācijās ar
topošā līdera attīstības programmu. Tad tiek
pielietota jaukta mācīšanās pieej ar ievērojamu
klātienes mācību stundu skaitu, kā arī pastāvīgo
darbu, kam seko vairāku nedēļu grupas
aktivitātes.

Grupas
aktivitātes

Grupas aktivitātēs tiek risinātas grupas vadītāju
identificētās problēmas vai vajadzības. Grupas
aktivitātes var aizņemt arī vairākus mēnešus,
izpēītot doto situāciju, īstenojot komandas
aktivitātes, pieaicinot iekšējās un ārējās
ieinteresētās puses, pieņemot atbilstošu
lēmumu un risinātu problēmu, kā arī izstrādājot
prezentāciju un ziņojumu ar ieteikumiem
vadībai.

Prāta karte

Metodes

Sešas domāšanas
cepures
Mākslinieka
metode
Treniņš darba
intervijai
Lomu spēle
Cietumnieka
dilemma
4-lauku metode

Katru komandas locekli par mērķtiecīgu sociālo
prasmju izmantošanu, kā arī par galīgā
risinājuma izvēli novērtē viņa vienaudži,
instruktori un vadības komanda.

Spēļošana
(SBM):

Atmiņas treniņa
metodes

Spēlē balstīta mācīšanās izmanto “spēles
spēlēšanu” kā metodi gan zināšanu savstarpējai
apmaiņai, gan mācībām virtuālā vidē. Virtuālā
vide ļauj dalībniekiem iemācīties un praktiski
izmantot iemaņas bezriska vidē.
Lielākā daļa uz spēlēm balstītas mācības ietver
zināmu konkurenci un nodrošina atalgojuma /
soda sistēmu, kas piedāvā novērtēt zināšanu
apmaiņas metodi.
Atmiņas treniņa metodes izmanto vizualizāciju
un pazīstamu informāciju par apkārtējo vidi, lai
ātri un efektīvi informāciju atsauktu atmiņā.

Lomu spēle
Cietumnieka
dilemma

Loci metode
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XI.2.

Mācību metodes

4-lauku metode
Īsumā

4 lauku metode ir moderēšanas metode, lai pilnveidotu problēmu
risināšanas prasmes. Šī metode radošā veidā māca problēmu risināšanu,
kopīgi strādājot grupā.
Ar šīs metodes palīdzību tiek veicināta:
reflektīvā un radošā domāšana;
metodiskas un radošas garīgās aktivitātes;
prasme skatīties uz lietām no dažādiem skatu punktiem;
Empātija.
Šīs metodes organizēšana un īstenošana prasa strukturēta un
metodiska darba prasmes.
Stratēģiskās koncepcijas izstrāde metodes īstenošanā, veicina
lēmumu pieņemšanas prasmi.

Kompetences

Problēmu risināšanas kompetence
Empātija

Aktivitātes soli
pa solim

1.

Izskaidrojiet grupas dalībniekiem 4 lauku metodes organizāciju un
īstenošanu.

4-Lauku-metode
1

Patreizējā situācija

2

Vēlamā situācija

Sākotnējās situācjas analizēšana

Mērķa noteikšana.

Ar kādām problēmas jāsaskaras?

Kāda būs situācija, kad problēma būs
atrisināta?

Vai šajā posmā ir iespējams
problēmu konkretizēt?
3

Iespējamā pretestība un
problēmu cēloņi
Izanalizējiet problēmu
detalizētāk un mainiet savu
viedokli.

2.

4

Risinājumu / rīcības
ierosinājumi, priekšlikumi
Izstrādāt risinājumus un
koncepcijas.

Dalībniekiem jāievēro katrs iepriekš aprakstītais metodes solis. Pēc
vienošanās par problēmu, kas būtu jāatrisina, dalībnieki strādā
nelielās grupās līdz 5 cilvēkiem. Metodes mērķis nav iesniegt
perfektus un universāli pamatotus risinājumus. Faktiski mērķis ir
vispirms attīstīt praktiskus rīcības veidus.
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Sešas domāšanas cepures
Īsumā

Šo rīku izveidoja Edvards de Bono un aprakstīja savā grāmatā “Sešas
domājošās cepures”.
Sešas domājošās cepures ir labs paņēmiens, lai aplūkotu lēmuma
pieņemšanas procesu no vairākiem skatu punktiem. Šī metode piespiež
cilvēkus iziet ārpus ierastā domāšanas stila un palīdz viņiem iegūt
daudzpusīgāku priekšstatu par situāciju.
Sešas domājošās cepures atļauj:
problēmas, lēmumus un iespējas apskatīt sistemātiski;
stimulēt jaunus rinājumus, ātri ģenerējot vairākas un arvien
labākas idejas;
skatīties ārpus acīmredzamā, lai atrastu efektīvus alternatīvus
risinājumus;
pamanīt iespējas, kur citi redz tikai problēmas;
domāt skaidri un objektīvi;
apskatīt problēmas no jauna un neparasta skatu punkta.

Kompetences

Radoša domāšana; izpratne par savām vajadzībām; spēja noteikt pieejamās
iespējas un pārvarēt šķēršļus, lai sasniegtu plānotos rezultātus
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Aktivitātes soli pa
solim

ZILĀ CEPURE: VĒRSTA UZ VADĪŠANU
Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:
stāvēt pāri procesam - koordinēt, nezaudēt pārskatu un virzību;
novērtēt situāciju: izpētīt situāciju; iegūt pilnīgu informāciju;
noskaidrot / precizēt uzdevumu;
kontrolēt laiku;
nodrošināt, lai visi iesaistās diskusijā;
sakārtot un apkopot informāciju;
izvērtēt, kas sekmēts un kas vēl darāms;
pieņemt lēmumus.
BALTĀ CEPURE: VĒRSTA UZ FAKTIEM UN INFORMĀCIJU
Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:
sniegt informāciju;
izteikt priekšlikumus un viedokļus;
dalīties pieredzē;
minēt piemērus;
izzināt citu viedokļus, uzdot jautājumus;
no jauna pievērsties kādai problēmai;
ielikt informāciju "lielajā bildē", saskatīt kopsakarības;
precizēt, kas zināms un kas nav zināms par problēmu.
MELNĀ CEPURE: VĒRSTA UZ KONSTRUKTĪVU KRITIKU
Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:
analizēt šķēršļus un riskus;
sniegt atgriezenisko saiti;
nepieļaut "iemīlēšanos" kādā idejā;
meklēt iemeslus, kāpēc kādas idejas īstenošana varētu neizdoties;
saskatīt blaknes;
izvairīties no konformisma (videdokļu vienprātības).
SARKANĀ CEPURE: VĒRSTA UZ JŪTĀM UN EMOCIJĀM
Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:
ieklausīties sevī un dalīties ar savām izjūtām;
pievērst uzmanību šaubām, kas vēl pastāv;
apsvērt ierosinātā risinājuma sekas emocionālajā līmenī;
iedrošināt citus izteikt savas jūtas un atbalstīt viņus to darot;
ZAĻĀ CEPURE: VĒRSTA UZ ALTERNATĪVĀM
Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:
meklēt citus problēmas cēloņus;
meklēt citu labāku risinājumu;
meklēt alternatīvas;
meklēt netradicionālus risinājumus;
atrast laiku un iespējas ideju ģenerēšanai;
pilnveidot esošo risinājumu, nepieļaut stagnāciju.
DZELTENĀ CEPURE: VĒRSTA UZ IESPĒJĀM
Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

35

pievērst uzmanību tam, kas veicina sasniegt mērķi, nevis tam, kas to kavē;
meklēt iespējas, nevis risināt problēmas;
saskatīt sliktas idejas pozitīvos aspektus;
uzdrīkstēties.
1. Kad dalībnieki ir iepazīstināti ar tēmu, pasniedzējs paskaidro sešu
domājošo cepuru pamatideju. Pasniedzējs un dalībnieki iejūtas sešos
dažādos domāšanas veidos un lomās. Katra domāšanas loma tiek
identificēta ar krāsainu simbolisku “domāšanas cepuri”. Mainot “cepures”,
komandas locekļi maina arī savu viedokli un sarunas veidu.
2. Uzdevumu var veikt divos dažādos veidos:
2.1. Dalībnieki tiek sadalīti sešās grupās, un katrai grupai noteiktu laiku ir
jādiskutē par tēmu no atbilstošās cepures viedokļa (piemēram, balta: viņi
apspriež tikai tos faktus, ko viņi zina par tēmu, zaļa: viņi mēģina atrast
novatoriskus veidus atspiguļojot tēmu utt.). Kad šis solis ir iziets, katra
grupa iepazīstina pārējos dalībniekus ar galvenajiem diskusijas rezultātiem.
Pasniedzējs veic piezīmes uz flip diagrammas (domas karte var būt
piemērots veids, kā parādīt diskusijas rezultātus) un apkopo iegūtos datus.
2.2 Diskusija notiek plenārsēdē, un jautājums tiek skatīts soli pa solim no
citas krāsas perspektīvas. Šajā gadījumā labāk ir sākt ar BALTO cepuri, jo tā
ļauj uzrādīt un dokumentēt visu pamatinformāciju.
Kad problēma vai tēma ir pilnībā definēta, tiek izmantota SARKANĀ cepure,
lai jautātu dalībniekiem, kā viņi jūtas diskutējot par šo problēmu vai
situāciju. Nākamajā solī var izmantot DZELTENO cepuri, lai no visiem
dalībniekiem saņmetu problēmas vai situācijas pozitīvos aspektus.
Šim solim seko MELNĀ cepure, kad visi apsver problēmas vai situācijas
negatīvos aspektus. MELNĀ cepurei seko ZAĻĀ cepure, kurā ikviens tiek
mudināts izmantot radošu domāšanu, lai pārvarētu negatīvos jautājumus,
kā arī izstrādātu jaunas alternatīvas problēmas vai situācijas risināšanai. Kā
beidzamo vienmēr ir lietderīgi izmantot ZILO cepuri, jo tā ļauj dalībniekiem
izdarīt secinājumus, novērtēt un apkopot risinājumus, lai virzītos uz priekšu
problēmas risināšanā. ZILĀ cepure nodrošina arī procesa kontroli, lai
pārliecinātos, ka dalībnieki izmanto pareizo paņēmienu vai pieeju.
Sešas cepures var būt uzzīmētas vai arī īstas.
BALTĀ CEPURE
Uzdod jautājumus:
Ko mēs zinām?
Kas mums jāzin?
Kā iegūt informāciju?

MELNĀ CEPURE
Vērtē:
Kādas ir grūtības un
vājie posmi?

ZAĻĀ CEPURE
ir radoša:
Jaunas idejas?
Jaunas iespējas?
Kā uzlabot situāciju?

SARKANĀ CEPURE
izsaka emocijas:

DZELTENĀ CEPURE
ir optimistiska:

ZILĀ CEPURE
ir domājošā:

Kādas ir manas
pozitīvās emocijas?

Kādas ir stiprās puses
un iespējas?

Ko esam iemācījušies?
Ko tālāk?
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Argumentu mācību metode
Īsumā

Argumentu mācību metode ir salīdzināma ar klāsterizācijas metodi. Mērķis ir
sistematizēt milzīgu informācijas daudzumu. Tā ir metode, kā radošā veidā
attīstīt tādas prasmes kā analītiskā domāšana un problēmu risināšana.
Dalībnieki iemācās organizēt informāciju un atrast argumentus dažādiem
sarežģītu situāciju risināšanas veidiem.
Šī metode ir noderīga dažādās zināšanu jomās. Tiek:
veicināta analītiskā un radošā garīgā aktivitāte;
attīstīta kritiskā domāšana;
veicināta sarunāšanās māksla;
Skatīta situācija no dažādiem viedokļiem.
Tā ir arī daļa no domāšanas ārpus kastes metodes.

Kompetences

Analītiskā un radošā domāšana
Sarunu vadīšana
Prasme skaidri izteikt savu viedokli
Domāt ārpus rāmjiem
Kritiskā domāšana

Aktivitātes soli
pa solim

1. Atrodiet diskusiju tēmu.
2. Apkopojiet visu informāciju, ko varat atrast par šo tēmu.
3. Apskatiet savākto informāciju:
- Vai informācijai ir kopīgas iezīmes?
- Vai ir kāda sarkanā līnija, kuru var redzēt?
- Vai jūs informāciju varat sagrupēt?
4.
Uzrakstiet dažus virsrakstus informācijai ar kopīgām vai saistītām
pazīmēm.
5. Apskatiet virsrakstus:
- aprakstiet kādu gadījumu katram virsrakstam;
- uzrakstiet iespējamo antitēzi (atspēkojumus).
6. Izvēlieties vienu no gadījumiem un apkopojiet visu informāciju, ko varat
par to atrast.
7. Dariet to atkal un atkal, līdz jums ir pietiekami daudz informācijas
argumentācijai.
Šī metode ir iespējama arī grupu darbā: Vispirms sāciet ar informācijas
vākšanu. Veidojiet divas grupas. Viena meklē argumentus, kas uzsver tēmas
pozitīvo pusi, bet otra - negatīvo pusi. Mainiet grupas. Dariet to pašu vēlreiz.
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Prasmju, interešu un personīgo apstākļu novērtēšana - konsultējošas intervijas
Īsumā

Konsultējošas intervijas palīdz identificēt un dokumentēt dalībnieku izglītību
un profesionālo pieredzi, viņu prasmes, intereses un personiskos apstākļus.
Konsultējošām intervijām jānotiek patīkamā gaisotnē, lai dalībnieki varētu
atraisīties un uzticēties konsultantam. Dalībniekiemm jāļauj brīvi izlemt, vai
viņi vēlas piedalīties šādā konsultācijā un cik ilga tā ir vajadzīga. Tas ir svarīgs
aspekts veiksmīgai intervijai un sekojošajam konsultēšanas un mentoringa
procesam.

Kompetences

Stratēģiskā un inonovatīvā domāšana

Aktivitātes soli
pa solim

Konsultējošas intervijas laikā ieteicams izmantot iepriekš pārdomātus
jautājumus vai vadlīnijas. Šos jautājumus nevajadzētu izmantot kā anketu, lai
pierakstītu informāciju.Labāk, ja saruna netiek pārtraukta.
Pirmās intervijas ieteicams vadīt komandā – viens cilvēks vada sarunu, otra
veic galvenās informācijas piezīmes.
Informācijas apkopošana un dokumentēšana tiek veikta pēc intervijas ar
mēŗki strukturēt informāciju un sniegt pārskatu, atsaucoties uz dalībnieku
izglītību un profesionālo pieredzi, viņu prasmēm, interesēm un
personiskajiem apstākļiem. Ja intervētājs redz, ka dokumentācijā trūkst
informācijas, viņš / viņa mēģinās iegūt šo informāciju nākamo interviju laikā.
Nav ieteicams jautājumus par prasmēm, interesēm un personīgajiem
apstākļiem uzdot tieši. To var darīt netieši sarunas laikā, lai dalībnieki paši
varētu izlemt, kad un par ko viņi vēlas runāt. Sarunu var kontrolēt un regulēt
ar jautājumu palīdzību. Piemēram, ja dalībnieks runā par savu izglītību, jūs
varat lūgt pastāstīt, kuri mācību priekšmeti viņam / viņai visvairāk patika.
Lai uzzinātu ko vairāk par cilvēka personīgajām īpašībām, var jautāt, ko viņu
ģimenei un draugiem patīk darīt brīvajā laikā. Piemēram: “Kuras jūsu īpašības
jūsu ģimene un draugi jūsos visaugstāk vērtē?” Ar šo jautājumu jūs uzzināsit
ne tikai to, ko ģimene un draugi domā par dalībnieku, Jūs iegūsiet arī
priekšstatu par viņa / viņas informācijas atspoguļošanas spējām, empātiju un
spējām strādāt komandā.
Vēl viens veids, kā uzzināt vairāk par dalībnieka prasmēm, ir jautāt: “Ko jūs
esat gribējis mācīties vai kādu darbu esiet gribējis strādāt?” Jūs iegūsit
informāciju par sava dalībnieka motivāciju, par viņa iespējamajiem plāniem
un nākotnes idejām, viņa / viņas stratēģiskās un inovatīvās domāšanas
spējām un spēju pieņemt lēmumus.
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Loci metode (Variācija metodeI “PLANĒTAS”)
Īsumā

Loci metode ir metode, kas ļauj attīstīt spēju skaidri izteikt savu viedokli. Tā
radošā veidā attīsta analītisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmi. Tā
ir atmiņas ceļojums, atmiņas pils vai prāta pils tehnika, kā arī domāšana
ārpus rāmjiem.
Dalībnieki iemācās ātrāk organizēt informāciju un apgūt jaunas lietas.
Tiek veicināta iegaumēšanas, mācīšanās un refleksīvās domāšanas
kompetence.
Šī metode ir noderīga visās zināšanu jomās.
Tiek veicināta analītiskā un radošā garīgā aktivitāte.
Šī metode ir noderīga, lai atsauktu atmiņā sejas, ciparus un vārdus.

Kompetences

Analītiskā domāšana
Atmiņas stiprināšana
Spēja skaidri izteikt savu viedokli
Domāšana ārpus rāmjiem

Aktivitātes soli
pa solim

1. Piecelieties un paskatieties uz savu ķermeni.
2. Dažas ķermeņa daļas mums kalpos kā enkurs, pie kura jūs vizuāli
pievienojat visu, ko vēlaties atcerēties. Šajā piemērā mēs savienosim ķermeni
ar mūsu Saules sistēmas planētām. Attēls var jums palīdzēt to stādīties
priekšā.
3. Nākamais solis ir sasaistīt ķermeņa daļas ar planētām, katrai planētai
dodot intuitīvu ideju, kas darbojas kā atmiņas triks.
Piemēram:
Merkurs - “Es mīlu Frediju Merkuriju.”
Venēra - `` Venēra ir skaista glezna.»
Zeme - “Zeme ir manas mājas.”
Marss - “Marsam nav garšīgs.”
Jupīters - “Jupiter Jones ir vācu grupa.”
Saturns - “Saturn (uzņēmums) pārdod manus
kompaktdiskus.”
Urāns - “Urānu nogalināja viņa dēls Saturns.”
Neptūns - “Neptūns ir jūras dievs - es mīlu jūru."

iecienītākos

4. Lūdzu, izveidojiet savus intuitīvos teikumus katrai planētai un sakiet savu
teikumu skaļi, pieskaroties attiecīgajai ķermeņa daļai.
Piemēram:
Pieskarieties galvai un sakiet: “Es mīlu Frediju Merkuriju”. Tad pieskarieties
plecam un sakiet: “Venēra ir skaista glezna”. Un tā tālāk…
5. Lūdzu, dariet to vairākas reizes ātrā tempā.
6. Visi dalībnieki pēc kārtas iepazīstina ar saviem intuitīvajiem teikumiem, kas
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saistīti ar planētām, neizdarot piezīmes.
Prāta karte

Īsumā

Prāta kartēšana ir vienkāršs paņēmiens informācijas zīmēšanai diagrammās,
tā vietā, lai rakstītu teikumus. To izmanto, lai informāciju ieskicētu vizuāli.
Diagrammām vienmēr ir vienāds formats, kas atgādina koku ar vienu sākuma
punktu centrā, kas sazarojas un sadalās atkal un atkal. Parasti karte tiek
veidota ap vienu vārdu vai teikumu, kas novietots centrā, un tam pievienotas
saistītās idejas, vārdi un jēdzieni. Pamata idejas tiek veidotas no centrālā
vārda/teikuma, papildus idejas ir galveno ideju sānu zari. Tādā veidā koku
veido vārdi vai īsie teikumi, kas savienoti ar līnijām. Līnijas, kas savieno
vārdus, ir daļa no prāta kartes izpratnes jēgas.
Prāta karti var izmantot:
Ģenerējot, vizualizējot, strukturējot un klasificējot idejas;
Organizējot informāciju, risinot problēmas, pieņemot lēmumus;
Individuālai radošuma izpausmei .

Kompetences

Strukturēta domāšana
Plānošanas prasme
Problēmu risināšanas prasme
Pašorganizšēšanās prasme

Aktivitātes soli
pa solim

1. Lapas centrā ierakstiet pētāmās tēmas nosaukumu un ap to apvelciet
apli.
2. Saskaroties ar galvenajām tēmas apakšnodaļām vai apakšpozīcijām
(vai svarīgiem faktiem, kas attiecas uz tēmu), no šī apļa izvelk līnijas.
Savā prāta kartē Izmantojiet attēlus, simbolus, kodus un dimensijas.
3. Kad jūs "iedziļināties" tēmā un atklājat citu apakšpozīciju informācijas
līmeni (papildus apakšpozīcijas vai atsevišķus faktus), zīmējiet tos kā
līnijas, kas saistītas ar apakšvirsrakstu rindām.
4. Līnijām jābūt savienotām, sākot no centrālā vārda/ teikuma/ attēla.
Centrālās līnijas ir biezākas. Jo līnijas izstaro tālāk no centra, tās
paliek plānākas.
5. Pēc tam, iegūstot atsevišķus faktus vai idejas, izvelciet līnijas no
attiecīgās pozīcijas un marķējiet tās.
6. Kad jūs saskarieties ar jaunu informāciju, attiecīgi sasaistiet to ar
prāta karti.
7. Pabeigtā prāta kartē no galvenās tēmas līnijas izstaros visos virzienos.
Apakštēmas un fakti atzarosies tālāk kā sīkākie zari no galvenajiem
zariem un koka stumbra.
8. Kad prāta karte ir pabeigta, apkopojiet galvenos punktus un
pajautājiet dalībniekiem, vai viņi vēlas pievienot vēl papildus
informāciju.
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Mani mērķi
Īsumā

Metode “Mani mērķi” ir projekcijas tehnika, kas vērsta uz kolāžas izveidošanu.
Šī metode palīdz noteikt un izprast dzīves svarīgākos aspektus. Tā veicina
pārdomas par visām dzīves būtiskākajām jomām - darbu, izglītību,
vaļaspriekiem u.c. Šīs metodes mērķis ir apzināties dzīves un karjeras
mērķus, kā arī noskaidrot šķēršļus to sasniegšanai.

Kompetences

Stratēģiska un radoša domāšana
Problēmu risināšanas prasme
Komunikāciju prasme
Spēja skaidri izteikt savu viedokli

Aktivitātes soli
pa solim

Jāsāk ar īsu sarunu par personīgo un profesionālo dzīvi, tās mērķiem un
taktiku to sasniegšanai. Diskusijā jāiekļauj šādas dzīves jomas:
Es;
Ģimene, draugi, mājas, attiecības;
Izglītība, karjera;
Atpūta, hobiji.
Process and instrukcijas:
Instrukcijas dalībniekiem jāsniedz pakāpeniski, soli pa solim:
1. Uzrakstiet trīs līdz piecus dzīves mērķus, kurus vēlaties sasniegt
nākamo piecu gadu laikā;
2. Kad mērķi ir pierakstīti, izveidojiet kolāžu par tēmu “Mana dzīve
nākamajos piecos gados”;
3. Izvēlieties vienu no mērķiem un uzrakstiet trīs līdz piecus soļus, kas
būtu jāveic šī mērķa sasniegšanai;
4. Izveidojiet kolāžu par tēmu "Šķēršļi, kas kavē izvēlētā mērķa
sasniegšanu";
5. Pārrunājiet ar savu konsultantu, kā pārvarēt vismaz vienu no
šķēršļiem.

Diskusijas laikā konsultants uzdod šādus jautājumus :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pastāstiet mums par savu darbu (kolāžu);
Kādus mērķus Jūs esiet sev izvirzījis?
Kādus soļus jūs esiet noteicis katra sava mērķa sasniegšanai?
Kādus šķēršļus jūs identificējāt, kas var traucēt sasniegt izvēlētos
mērķus?
Kā jūs pārvarēsit šos šķēršļus?
Kā jūs vērtējat šis analīzes rezultātu?
Kuru no kolāžām bija vieglāk izveidot - to, kas saistīta ar mērķiem, vai
to, kas saistīta ar šķēršļiem?
Kādas bija grūtības, veidojot kolāžas?
Cik mērķtiecīgas ir plānotās aktivitātes?
Kurš var jums palīdzēt sasniegt mērķus?
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Dalībniekam var nepatikt viņa pašaveidotā kolāža. Šajā gadījumā konsultants
var lūgt dalībnieku to modificēt tā, lai kolāža būtu pieņemamāka. Ir svarīgi
strādāt, līdz dalībnieks akceptē rezultātu.
Ieteikumi un varianti
Paredzamais šī uzdevuma veikšanas laiks ir 60 minūtes - apmēram 10
minūtes nepieciešamas sākotnējai sarunai, 40 minūtes kolāžas izveidošanai,
10 minūtes diskusijai. Ja uzdevums tiek veikts grupās, būs nepieciešams
ilgāks laika posms. Ir iespējams organizēt diskusijas pāros vai grupās no trim
līdz četriem dalībniekiem.
Šo metodi var izmantot darbam ar cilvēkiem, kuriem iekļaujas citā kultūrvidē
un to var izmantot dažādos adaptācijas procesa posmos.
A4 formāta lapas vietā ir iespējams izmantot smilšu kasti un žurnālu vietā dabiskus materiālus, ja uzdevumu veic kā aktivitāti ārpus telpām.

Mākslinieka metode
Īsumā

Mākslinieka metode ir metode sava viedokļa izteikšanas prasmes un radošo
kompetenču attīstīšanai. Tā radoši veicina analītisko domāšanu un problēmu
risināšanas prasmi. Tā ir metode, ko mākslinieki bieži izmanto, lai atbrīvotos
no prāta blokatoriem. Ar šo metodi iek veicināta:
Iegaumēšanas un analītiskās domāšanas prasmes;
Analītiskas un radošas garīgās aktivitātes;
Viedokļu maiņa;
Perspektīvas maiņa un smadzeņu treniņš.

Kompetences

Radošums
Elastība
Analītiskā domāšana

Aktivitātes soli
pa solim

1. Izveidojiet vismaz 5 cilvēku grupu.
2. Viens cilvēks pasaka kādu vārdu. Nākamais cilvēks pasaka citu vārdu,
kas viņam pirmais ienāk prātā asociācijā ar iepriekš dzirdēto vārdu.
Un tā turpina pa apli.
3. Tad mainiet virzienu un ļaujiet dalībniekiem atcerēties viņu teikto un
palūdziet viņiem paskaidrot, kāpēc viņi izvēlējās šādu vārdu.
4. Šos soļus var atkārtot divas vai vairākas reizes.
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Cietumnieka dilemma
Īsumā

Metode “Ieslodzītā dilemma” parāda paradoksu, ka labākā izvēle indivīdam
ne vienmēr ir labākā izvēle grupai. Tā ir daļa no racionālās izvēles teorijas.
Metode:
Attīstīta prasmi skaidri izteikt savu viedokli un strādāt komandā;
Veicina analītisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmi;
Trenē spēju pieņemt lēmumus, ņemot vērā grupas vajadzības;
Veicina empātiju.

Kompetences

Darbs grupā
Analītiskā un stratēģiskā domāšana
Spēja skaidri izteikt savu viedokli
Problēmu risināšanas prasme

Aktivitātes soli
pa solim

1. Izveidojiet 4 grupas.
2. Visas 4 grupas izspēlēs 10 kārtas. Katrā kārtā katra grupai ir 1 minūte, lai
izdarītu izvēli starp violetu un oranžu krāsu. Ir šādi izvēles principi:
Ja visas 4 grupas izvēlas oranžukrāsu, katra grupa iegūst 1 punktu;
Ja 3 grupas izvēlas violetu, bet 1 grupa - oranžu, oranžā grupa zaudē 3
punktus bet violetā grupa iegūst 1 punktu;
Ja 2 grupas izvēlas oranžu un 2 grupas izvēlas violetu krāsu, tad
oranžā grupa iegūst 2 punktus bet violetā grupa zaudē 2 punktus;
Ja tikai viena grupa izvēlas violetu un 3 grupas izvēlas oranžu, tad
oranžās grupas iegūst 3 punktus un violetā grupa zaudē 1 punktu.
Ja visas grupas izvēlas violetu, katra grupa zaudēs 1 punktu.
3. Iegūtos punktus uzskaita treneris. Neviena grupa nezina par dotajiem
punktiem. Grupas zina tikai to, cik grupas vienā kārtā ir izvēlējušās violetu un
oranžu krāsu.
4., 3., 5. un 10. kārta ir īpaša kārta: šajās kārtās vienai personai no katras
grupas ir atļauts tikties un konsultēties un vienoties par paredzamo situāciju.
Treneris tikai klausās.
Šīm kārtām ir arī īpaši noteikumi:
3. kārta: visi punkti tiek reizināti ar trīs;
5. kārta: visi punkti tiek reizināti ar pieci;
10. Kārta: visi punkti tiek reizināti ar desmit.
5. Pēc 10. kārtas beigām treneris nosauc uzvarētāju.
6. Treneris aicina izdiskutējiet rezultātus, pieredzētās sajūtas.
7. Treneris aicina padomāt par to, kāpēc tika iegūts tieši šāds rezultāts, un
par iespējamiem citiem veidiem, kā varētu iegūt citu rezultātu.
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Lomu spēle
Īsumā

Lomu spēles notiek starp diviem vai vairākiem cilvēkiem, kuri izvēlas lomas,
lai izanalizētu noteiktu situāciju. Visnoderīgāk ir sagatavoties nepazīstamām
vai sarežģītām situācijām. Šo metodi var izmantot, lai trenētu darba
intervijas, prezentācijas, emocionāli vai citādi sarežģītas sarunas, piemēram,
kad jārisina konflikta situācija.
Izspēlējot dažādus scenārijus, jūs varat izpētīt, kā citi cilvēki, iespējams,
reaģēs uz dažādām pieejām situācijai un jūs varat gūt priekšstatu par
pieejām, kas, iespējams varētu efektīvi darbosies, vai arīpar pieejām, kas
varētu būt neproduktīvas. Jūs varat arī iegūt izpratni par to, ko citi cilvēki
domā un jūt konkrētajā situācijā, un kā parasti mēdz rīkoties.
Gatavojoties situācijai, izmantojot lomu spēles, jūs uzkrājat pieredzi un
pašpārliecinātību par savu spēju atrisināt situāciju reālajā dzīvē. Jūs varēsiet
ātrāk un instinktīvi pareizāk reaģēt uz situācijām. Jūs spēsiet efektīvi reaģēt,
nevis kļūdīsieties vai būsiet satriekts par notikumu.

Kompetences
Aktivitātes soli
pa solim

Pašpārliecinātība
Komunikāciju prasmes
1. solis: Izpētiet situāciju
Lai sāktu aktivitāti, iepazīstiniet dalībniekus ar problēmu un mudiniet viņus
uz atklātu diskusiju, lai atklātu visus ar situāciju saistītos jautājumus. Tas
palīdzēs dalībniekiem sākt domāt par problēmu pirms lomu spēles sākuma.
Ja jūs esat grupā un cilvēki nav pazīstami viens ar otru, apsveriet iespēju veikt
dažus atraisīšanas vingrinājumus.
2. solis: Dodiet detalizētu informāciju
Izstrādājiet pietiekami detalizētu scenāriju, lai tas līdzinātos reāli iespējamai
situācijai. Pārliecinieties, ka visiem dalībniekiem risināmā problēma ir
saprotama, un ka dalībnieki apzinās kas jāsasniedz aktivitātes beigās.
3. solis: Sadaliet lomas
Kad esat izstrādājis scenāriju, raksturojiet dažādus scenārijā iesaistītos
varoņus. Daži no tiem var būt cilvēki, kuriem jārisina problemātiskā situācija.
Citi pārstāvēs cilvēkus, kuri atbalsta mnētos cilvēkus vai arī, atkarībā no
scenārija, ir naidīgi noskaņoti pret viņiem. Kad esat identificējis šīs lomas,
piešķiriet tās dalībniekiem, kas iesaistīti aktivitātē. Dalībniekiem jāliek lietā
sava iztēle, lai iejustos iedalītajā lomā. Jācenšas izprast sava varoņa mērķi,
motivācija un izjūtas, nonākot dotajā situācijā.
4.solis: Ārpus scenaārija
Aktivitāti var izspēlēt, ja katrs dal;ibnieks uzņemas sev piemērotu lomu un
rīkojas atbilstoši situācijai, var izmēģināt arī citas pieejas. Piemēram, ja jūsu
lomu spēles mērķis ir praktizēt sarunas ar darba devēju, persona, kas spēlē
darba devēja lomu, varētu sākt darboties kā ideāls darba devējs un pēc tam
kļūt arvien naidīgāks pret potenciālo darba ņēmēju.
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Jūs varat pārbaudīt un izmēģināt dažādas pieejas situācijas risināšanai, lai jūs
varētu gūt plašāku pieredzi problemātiskas situācijas atrisināšanā.
5.solis: Izdiskutējiet ko esat iemācījušies
Pabeidzot lomu spēli, pārrunājiet apgūto, lai jūs un citi iesaistītie cilvēki
varētu labāk mācīties no dotās pieredzes.
Ieteikums
Daži cilvēki jūtas apdraudēti vai nervozi, kad viņiem tiek lūgts spēlēt lomu
spēles. Tas var likt viņiem justies muļķīgi vai arī nokļūt neveiklā situācijā. Lai
lomu spēles nebūtu tik draudīgas, sāciet ar demonstrāciju. Uzaiciniet divus
brīvprātīgos “aktierus” un iedodiet sagatavotu scenāriju, dodiet viņiem dažas
minūtes laika sagatavoties un palūdziet uzsākt lomu spēli pārējās grupas
priekšā. Šī pieeja, visticamāk, gūs panākumus, ja izvēlaties divus atraktīvus
cilvēkus vai arī ja pasniedzējs uzņemas vienu no lomām.
Vēl viens paņēmiens, kā palīdzēt cilvēkiem justies ērtāk, ir ļaut viņiem
demonstrācijas laikā trenēt pasniedzēju. Piemēram, ja pasniedzējs spēlē
klientu apkalpošanas pārstāvja lomu, kurš nodarbojas ar dusmīgu klientu,
cilvēki var ieteikt, kas jums jādara, lai klients aizietu apmierināts.

Domāšana ārpus rāmjiem
Īsumā

Domāšana ārpus rāmjiem ir metafora, kas nozīmē domāt savādāk, neierasti
vai no cita skatu punkta. Tā parasti attiecas uz pasaku vai radošu domāšanu.

Kompetences

Radoša un stratēģiska domāšana

Aktivitātes soli
pa solim

Nākošajās 5 minūtēs atrisiniet problēmu: savienojiet dotos punktus ar 4
taisnām līnijām netraujot zīmuli no papīra lapas.
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Eizenhauvera matrica
Īsumā

Eizenhauera lēmuma princips ir laika pārvaldības metode, kas palīdz prioritizēt
jūsu uzdevumus un pienākumus, izmantojot steidzamības un svarīguma
kritērijus, un pēc tam ievietojot prioritizētos uzdevumus kvadrantos
Eizenhauera matricā, sakārtojot steidzamus un svarīgus uzdevumus, un tos
kurus jums vajadzētu deleģēt vai nedarīt vispār. Tas ir noderīgs produktivitātes
rīks, kas organizē Jūsu laiku.

Kompetences

Stratēģiskā domāšana
Problēmu risināšanas prsme
Efektīva laika pārvaldība un organizatoriskās pasmes
Sevis organizēšanas prasme

Aktivitātes soli
pa solim

Lai noskaidrotu Jūsu prioritātes, Eizenhauera matricā Jums jāsadala savus
veicamos uzdevumus četrās kategorijās: svarīgi / nesvarīgi un steidzami /
nesteidzami. Horizontālā x ass apzīmē steidzamības pakāpi, vissteidzamākie
darbi tiek sarindoti kreisā pusē un vismazāk steidzamie labā pusē. Vertikālā y
ass apzīmē svarīgumu, visnesvarīgākie darbi tiek sarindoti apakšā, svarīgākie
augšpusē. Rezultāts ir 4 kvadranti: steidzami un svarīgi; mazāk steidzami, bet
svarīgi; mazāk svarīgi, bet steidzami un mazāk svarīgi un mazāk steidzami. Visus
savus uzdevumus varat ievietot lodziņos. Šī pieeja piedāvā skaidru izpratni par
to, kas patiešām ir jādara tagad un ko var (un
vajadzētu) atlikt.
Uzdevumus / pienākumus sagrupē šādi:
1.“Svarīgā / steidzamā kvadranta” uzdevumi jāveic
nekavējoties un personīgi. Šie uzdevumi ir svarīgi
jūsu dzīvei un karjerai, un tie jāveic nekavējoties,
pretējā gadījumā tam var būt negatīvas sekas.
Uzdevumiem, kas ietilpst šajā kategorijā jānosaka
prioritātes. Plānojiet, lai 1. kvadrants būtu pēc
iespējas tukšāks! Tā darot, tiks samazinātas ārkārtas situācijas, kas traucē jūsu
dzīvi un darbu.
2. “Svarīga / ne steidzama kvadranta” uzdevumiem jāpieraksta izpildes datums
un tie jāveic personīgi. Ieplānojiet laiku, lai tos paveiktu. Te Jums jāuzskaita
uzdevumi, kas jāiekļauj savā kalendārā. Lielāko daļu sava laika jāvelta svarīgiem
uzdevumiem, pirms tie kļūst steidzami. Apdomājiet tos darbus, kas redzami
citās ailēs un apsveriet vai tos nepārvietot uz 2. kvadrantu. Atstājiet laiku arī
savām personīgajām vajadzībām.
3.“Nesvarīgā / steidzamā kvadranta” uzdevumi jādeleģē citiem, jo tie jums ir
mazāk svarīgi nekā citi, bet joprojām ir steidzami. Jums vajadzētu sekot līdzi
deleģētajiem uzdevumiem pa e-pastu, tālruni vai sapulces ietvaros, lai
pārbaudītu to progresu. Steidzami, bet ne svarīgi uzdevumi ir lietas, kas mums
traucē sasniegt savus galvenos mērķus.
4.“Nesvarīgā / ne steidzamā kvadranta” uzdevumus var atmest / izdzēst.
Darbības, kas ietilpst šajā kvadrantā, ir tikai uzmanības novēršana vai laika
izšķiešana, un tiem nav nekādas vērtības. Izvairieties no viņiem vai atceliet tos!
Šīs aktivitātes neļauj mums veikt steidzamākus un svarīgākus uzdevumus, kuri
ierakstīti pirmajos divos kvadrantos.
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Darba intervijas reniņš
Īsumā

Darba intervijas treniņš ir ļoti svarīga cilvēkiem, kuriem jāiemācās brīvi
izteikties un raksturot sevi. Bieži vien šo metodi izmanto darbā ar
migrantiem, kuri jūtas nepārliecinoši runājot svešā valodā tādā situācijā, kā
darba intervija. Darba intervijas ir īpašas sociālas situācijas ar saviem
noteikumiem un standartiem. Darba intervijas treniņš notiek starp diviem
vai vairākiem cilvēkiem, kuri nokļūst situācijā, kas atšķiras no ikdienas dzīves.
Izspēlējot tādās situācijās, jūs varat izpētīt, kā darba devējs varētu reaģēt,
kādi jautājumi var tikt uzdoti, un jūs varēsit gūt priekšstatu par pieejām,
kuras, iespējams, darbosies, un tām, kas varētu radīt neproduktīvu rezultātu.
Jūs varat arī iegūt izpratni par to, ko citi cilvēki domā un kā jūtas atbilstošā
situācijā, un kā viņi mēdz rīkoties.
Darba interviju treniņš dos pieredzi un pašpārliecinātību par situācijas
risināšanu, un iemācīs kā ātri un instinktīvi pareizi reaģēt uz īpašām
situācijām, un izvairīties no kļūdām.

Kompetences

Pašpārliecinātība; Komunikāciju prasmes

Aktivitātes soli
pa solim

Metode domāta diviem cilvēkiem vai divām grupām.
1. Pirmā grupa ir intervētāji: Viņiem jāsagatavo darba piedāvājums. Otra
grupa ir intervējamie. Viņiem jāsagatavo CV un motivācijas vēstule darba
piedāvājumam.
2. Pirmajai grupai ir visa informācija par iespējamo jauno darbinieku. Šīs
grupas spēlētāji gribēs iegūt par intervējamovēl vairāk informāciju, tādēļ
viņiem jāagatavo dažus jautājumus darba intervijai, kas palīdzētu izlemt vai
pieņemt darbā intervējamo cilvēku. Otrai grupai jāiedomājas, ka viņi ir
saņēmuši vēstuli vai epastu no darba devēja. Viņš/viņa izlasa Jūsu CV un
motivācijas vēstuli un grib uzzināt par Jums ko vairāk. Viņš uzaicina Jūs savā
uzņēmumā uz darba interviju.
3. Grupas dalībniekiem jāiedomājas sevi sitiuācijā darba vietā. Viens no
dalīnekiem (viena grupa) ir intervētājs. Otra
grupa ir intervējamais
potenciālais darba ņēmējs.
4. Abām grupām jāizspēlē darba intervija. Jāreaģē un jāuzvedas dabiski.
Jāatbild uz visiem intervētāja jautājumiem.
5. Ta jāapmainās lomām: Intervētājs tagad ir sarunas partneris un otrādi.
Atkārtojiet to 2.-4. reizes.
6. Mācību aktivitātes beigās izdiskutējiet ko esiet iemācījušies un ko esiet
pieredzējuši. Kā Jūs jutāties? Vai vieglāk ir būt intervētājam vai sarunu
partnerim? Kapēc? Kas vēl Jums būtu jāiemācās vai jāpatrenējas pirms īstas
darba intervijas?
Ieteikumi
1. Dažreiz lietderīgi ir izveidot mācību situācijas video. Tas parāda
gaidītas un negaidītas dalībnieku reakcijas un uzvedību. Ja dalībnieks
vēros situāciju no malas, viņam/ viņai būs vieglāk analizēt savu
uzvedību.
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Metode “Audz”
Īsumā

Metodes “Audz mērķis ir radīt kopīgu izpratni par “personības attīstības lielo
bildi” mēŗku, risku, resoursu, alternatīvu u.c. lietu kontekstā
Personības attīstībai ir divas pieejas :
1) Jāidentificē esošās situācijas trūkumi un soli pa solim tie jāizlabo. Šīs
pieejas trīkums ir tas, ka tā neaizsargā pret negaidītiem notikumiem un
cilvēka attīstību lielā mērā nosaka gadījums.
2) Jānosaka ilgtermiņa mērķi un jāizplāno atbilstošas aktivitātes. Zinot kur Jūs
gribiet nonākt noteiktajā laikā un ja Jums ir izstrādāts savs aktivitāšu plāns,
vīzijai jākalpo par mērķtiecīgu attīstību un jāsamazina ārējie ietekmes faktori.
3) Konsultācijas notiek 4 posmos:
1. Nākotnes vīzija;
2. Realitāte;
3. Šķēršļi;
4. Turpmākais ceļš.

Kompetences

Plānošana
Risku analīze
Darbs komandā
Komunickāciju prasmes

Aktivitātes soli
pa solim

2. Dalībnieki tiek sadalīti grupās pa 4-6 cilvēkiem.
3. Pasniedzējs dod uzdevumu, piemēram, “atrodiet darbu"
4. Vienojas par uzdevuma izpildes atskaites datumu, piemēram nākošā
gada 1. marts. Piezīme: Atskaites datumam jābūt pietiekoši tālam, lai
veicinātu nozīmīgas pārmaiņas, bet pietiekoši tuvam, lai nepazaudētu
skata punktu.
5. Grupas iedomājas kāda varētu būt situācija nākošā gada 1. Martā.
Dalībnieki atspoguļo sasniedzamos mērķus un vizualizē savu plānu,
radot gleznu, skulptūru, lugu vai kolāžu.
6. Grupas prezentē savas vīzijas. Atkarībā no darbības formas šī fāze varētu
ilgt 30 līdz 90 minūtes.
7. Dalībnieki vienojas, ko varētu paņemt no katras vīzijas un nosaka
kopīgus mērķus.
8. Dalībnieki atgriežas savās grupās un 15-30 minūtes izdiskutē esošo
situāciju un nepieciešamās aktivitātes mērķu sasniegšanai. Aktivitāte
jāatspoguļo uz A1 papīra lapas vai līmlapiņām.
9. Grupas prezentē savas pārdomas kolēģiem.
10. Vienojās par nākošajiem soļiem darbības plāna izstrādei.
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Problēmu risināšanas aplis
Īsumā
Kompetences

Metode ļauj iegūt kolēģu idejas un ieteikumus cilvēkiem aktuālām
problēmām.
Stratēģiskā domāšana
Problēmu risināšana
Komunikāciju prasmes

Aktivitātes soli
pa solim

Telpā sakārto krēslus iekšējā un ārējā aplī, tā lai tie būtu novietoti viens pret
otru. Ja telpas izmērs neļauj, dalībnieki var stāvēt kājās.
1. Iekšējā aplī sēž «klienti», ārējā aplī - «konsultanti»".
2. Klienti» apdomā problēmu vai jautājumu, ar ko saskaras attiecībā uz
kāda risinājuma ieviešanu dzīvē.
3. Minūtes laikā viņi «konsultantam» izklāsta savu jautājumu.
4. Konsultantam» ir dotas divas minūtes, lai uzdotu precizējošus
jautājumus un lai dalītos ar savām idejām un ieteikumiem; «klienti»
pieraksta gūtās atziņas.
5. Pēc nodarbības vadītāja signāla «klienti» pārvietojas pa vienu vietu
pulksteņrādītāja virzienā uz nākamo krēslu pie nākamā «konsultanta»,
atkārto savu jautājumu un uzklausa viņa idejas un ieteikumus.
6. Šo soli atkārto vēl vienu reizi (katram solim kopējais laiks – 3 min.).
7. Dalībnieki mainās lomām - «konsultanti» pārtop par «klientiem» un
«klienti» par «konsultantiem».
8. Atkārtojas iepriekšējais process, tā, lai arī jaunie «klienti» iegūst vismaz
trīs dažādus viedokļus savai problēmai.

Personiskā efektivitāte
Īsumā

Metode palīdz izstrādāt savas personiskās efektivitātes plānu, apzināt riskus
tā īstenošanā un meklēt nepieciešamo atbalstu.

Kompetences

Stratēģiskā domāšana
Sevis vadīšana

Aktivitātes soli
pa solim

1. Nodarbību vadītājs aicina dalībniekus noteikt savu dzīves mērķi un
pārdomāt, kādas vērtības un apstākļi to ietekmē.
2. Dalībnieki tiek aicināti izstrādāt mērķa sasniegšanas plānu un noteikt,
kādi ieradumi varētu palīdzēt un kādi traucēt plāna īstenošanai.
3. Dalībnieki nosaka, kādam būtu jābūt disciplīnu uzturošam dienas
režīmam, lai efektīvi virzītos uz plāna izpildi.
4. Dalībnieki nosaka, kas varētu ienest vieglumu plāna izpildes gaitā un kas
dotu vairāk spēka un prieka.
5. Dalībnieki nosaka termiņu, kad jāpārbauda, vai mērķis ir sasniegts vai arī
to, cik tālu ir tikts mērķa sasniegšanā.
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6 Soļi
Īsumā
Kompetences

Aktivitātes soli
pa solim

Metode palīdz vizualizēt mērķa “lielo bildi” un kā 6 soļos varētu mērķi
sasniegt, nosakot, kas katrā solī būtu svarīgākais veicamais uzdevums.
Kritiskā domāšana
Stratāģiskā domāšana

1. Dalībnieki nosaka savus mērķus.
2. Dalībnieki uzzīmē uz 1 lapas krāsainu sava mērķa “lielo bildi” – „Kā
izskatīsies mana dzīve tad, kas mērķis būs sasniegts”.
3. Dalībnieki sadala otru lapu 6 kvadrantos, tos sanumurējot pēc kārtas.
4. Dalībnieki izanalizē un nosaka, kas būtu 6 lielie veicamie soļi, lai
sasniegtu mērķi.
5. Dalībnieki nosaka, kas būtu katra soļa galvenie uzdevumi.
6. Katra soļa būtiskāko uzdevumu dalībnieki vizualizē attiecīgajā kvadrantā.
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