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Jaunas iespējas sievietēm ar invaliditāti jaunos nodarbinātības veidos 
-Mācību plāns par profesionālajām kompetencēm, IKT kompetencēm un 

sociālajām prasmēm sievietēm ar invaliditāti- 

Apmācību plāns. Vadlīnijas pasniedzējiem. 

 

1. APMĀCĪBU MĒRĶIS 

Projekta “READY WOMEN” galvenais mērķis ir sniegt jaunas iespējas un inovatīvus instrumentus 
pieaugušām sievietēm ar invaliditāti, lai uzlabotu viņu kvalifikācijas līmeni, kā arī nodarbinātības 
līmeni un integrāciju darba tirgū. To galvenokārt plānots paveikt ar mācību pasākumiem saistībā ar 
jauniem nodarbinātības veidiem (New Yields of Employment) un jaunām nozarēm. 

Projekta “READY WOMEN” apmācības ir interaktīvs rīks, kura mērķis ir sniegt jaunas iespējas un 
inovatīvus instrumentus sievietēm ar fizisko vai sensoro invaliditāti, lai uzlabotu viņu kvalifikācijas 
līmeni un arī nodarbinātības līmeni. 

Apmācību plāns sniedz sievietēm ar invaliditāti iespēju uzlabot savas prasmes piekļūt darba tirgum, 
jo īpaši tādiem darbiem, kas saistīti ar jauniem nodarbinātības veidiem. 

Apmācību plāna saturs ir rīks, ko sieviešu ar invaliditāti pasniedzēji var izmantot, lai izstrādātu 
kursus, kas iedvesmo sievietes meklēt darbu un uzlabot savu kvalifikācijas līmeni. 

Apmācību plāns ir pieejams https://www.readywomentraining.eu/. Šī pielāgotā tīmekļa vietne 
piedāvā jaunas metodoloģijas un instrumentus, lai vienkāršotu pieeju apmācību plāniem, 
vērtēšanai un kompetenču pilnveidošanai un to piemērošanai darba tirgū. To galvenokārt plānots 
paveikt ar mācību materiāliem saistībā ar jauniem nodarbinātības veidiem un jaunām nozarēm. 

Tīmekļa vietne https://www.readywomentraining.eu/ ir pielāgota un pieejama astoņās valodās – 
angļu, spāņu, portugāļu, itāļu, grieķu, turku, bulgāru un latviešu valodā. 

Projekta “READY WOMEN” apmācību mērķis ir palielināt izredzes sievietēm ar invaliditāti atrast 
darbu, jo īpaši jaunos nodarbinātības veidos, sniedzot apmācāmajām instrumentus, lai viņas 
iemācītos lietot datorus, attīstīt un pilnveidot  uzņēmējdarbības prasmes un starpnozaru prasmes, 
kas bieži vien nepieciešamas, lai ievērojami uzlabotu darba kvalitāti, lai viņām pastāstītu par 
dzimumu līdztiesību un to, kā tikt galā ar problēmām, ar ko viņas saskaras privātajā un 
profesionālajā dzīvē, kā arī lai sniegtu padomus par nodarbinātību. Apmācību plāns arī ietver 
svarīgākos dokumentus par Eiropas pamatprincipiem par sievietēm ar invaliditāti, lai pasniedzēji 
saprastu, kas ir neatkarīga dzīve un kāda ir personiskā asistenta loma tajā, pievēršot īpašu uzmanību 
tam, ka šādi asistenti sievietēm ar invaliditāti sniedz nozīmīgu atbalstu. 

 

 

https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
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2. MĒRĶI 

Apmācību plāna mērķi.  

 Pārzināt cilvēku ar invaliditāti pamattiesības un galvenos Eiropas dokumentus šajā jomā, kā 
arī to, kā Eiropas Savienībā uztver invaliditāti un neatkarīgu dzīvi. 

 Informēt sievietes ar invaliditāti par iespējām, ko sniedz dators un IKT prasmes, un iemācīt 
viņas izmantot datoru. 

 Sniegt sievietēm ar invaliditāti informāciju par uzņēmējdarbību un iedvesmot viņas kļūt par 
uzņēmējām un būt neatkarīgām. 

 Parādīt sievietēm, kā datori, CV, pieteikuma vēstules, darba sludinājumu portāli un sociālie 
tīkli ir noderīgi profesionālajā dzīvē. 

 Saprast, kādas ir sieviešu priekšrocības un trūkumi, kā arī iemācīt aizstāvēt savas tiesības, 
ja nākas saskarties ar dzimuma diskrimināciju. 

 Sniegt padomus sievietēm ar invaliditāti par nodarbinātību, lai palielinātu viņu iespējas 
atrast darbu. 

 

3. APMĀCĪBU ILGUMS 

Ir plānots, ka šim kursam ir nepieciešamas 65 stundas, neiekļaujot mācību stundas modulim par IKT 
kompetencēm, jo šim modulim paredzētajām stundām būtu jābūt elastīgām. Šo IKT kompetenču 
moduli vajadzētu veidot tā, lai katra apmācāmā varētu materiālu apgūt savā tempā. Katram 
modulim paredzētas 10–20 stundas, un katrai nodaļai paredzētais mācīšanās laiks ir 1–4 stundas. 

4. VISPĀRĪGS APRAKSTS (grafiks, moduļi/nodaļas) 

Šī programma sastāv no sešiem moduļiem, kuros kopā ir 34 nodaļas, kas aptver šādas tēmas. 

 1. modulis: Eiropas regulējums par cilvēkiem ar invaliditāti: nodarbinātība, sievietes 
un invaliditāte – neatkarīga dzīve (20 stundas) 

 2. modulis: Jauni nodarbinātības veidi un IKT kompetences sievietēm ar invaliditāti 
(elastīgs grafiks) 

 3. modulis: Uzņēmējdarbības prasmes sievietēm ar invaliditāti (6 stundas) 
 4. modulis: Sociālās prasmes sievietēm ar invaliditāti darba tirgū (12 stundas) 
 5. modulis: Dzimumu līdztiesība nodarbinātībā sievietēm ar invaliditāti (ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030. gadam) (12 stundas) 
 6. modulis: Vadlīnijas sieviešu ar invaliditāti darba konsultantiem (15 stundas) 

 
Katrs modulis ir veidots tā, lai tajā būtu satura izklāsts, aktivitātes, vērtēšanas metodes un rīki, ko 
izmantot, strādājot ar personu individuāli vai grupās. 

5. INDIKATĪVS SATURS 

Indikatīvs saturs ir sniegts, lai informētu pasniedzēju par moduļa satura un aktivitāšu plašajām 
iespējām un lai nodrošinātu to, ka kursa materiālos tiek iekļauti svarīgākie materiāli, dokumenti un 
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teorijas. Pasniedzējs ir iedrošināts darboties radoši un būt elastīgs attiecībā uz apmācāmo 
vajadzībām un vēlmi mācīties. 

 1. modulis: Eiropas regulējums par cilvēkiem ar invaliditāti (15 stundas) 
 1. nodaļa: Ievads Eiropas regulējumā par cilvēkiem ar invaliditāti  
 2. nodaļa: Pieejamība un neatkarīga dzīve 
 3. nodaļa: Neatkarīgas dzīves pašnovērtējums 

 
 2. modulis: Jauni nodarbinātības veidi un IKT kompetences sievietēm ar invaliditāti (elastīgs 

grafiks) 
 1. nodaļa: Īss ievads par datoriem: datoru priekšrocības, datora izmantošana, 

internets un meklēšana internetā 
 2. nodaļa:  Portfolio veidošana: CV saturs, motivācijas vēstules saturs, CV un 

motivācijas vēstules nosūtīšana 
 3. nodaļa: Darba meklēšana tiešsaistē: darba sludinājumu portāli un saziņa ar 

potenciālajiem darba devējiem  
 4. nodaļa: Sociālie tīkli: Iespējas, ko sniedz sociālie tīkli, un tēmturi, ko lieto 

potenciālie darba devēji  
 5. nodaļa: Jauni nodarbinātības veidi: jauni sektori, jaunas profesijas un 

nodarbošanās, nepieciešamās prasmes 
 

 3. modulis: Uzņēmējdarbības prasmes sievietēm ar invaliditāti (6 stundas, kas sadalītas 
5 fāzēs) 
 1. nodaļa: Uzņēmējdarbības jēdziens un tās veidi (1 stunda) 
 2. nodaļa: Faktori, kas ietekmē uzņēmējdarbību (1 stunda) 
 3. nodaļa: Uzņēmējdarbība konkrētajā valstī (1 stunda). 
 4. nodaļa: Kā uzsākt jaunu biznesu un kā to novērtēt (1,5 stundas) 
 5. nodaļa: Veiksmīgas uzņēmējdarbības piemēri (īpaši saistībā ar sievietēm ar 

invaliditāti) (1 stunda). Panākumu novērtēšana un pašnovērtējums (1,5 stundas) 
 

 4. modulis: Sociālās prasmes sievietēm ar invaliditāti darba tirgū (12 stundas) 
 1. nodaļa: Sociālo prasmju atpazīšana un pārvaldīšana, efektīva komunikācija 

(4 stundas, kas sadalītas divās divu stundu nodarbībās)  
 2. nodaļa: Laika pārvaldība un lēmumu pieņemšana (4 stundas, kas sadalītas 2 divu 

stundu nodarbībās)  
 3. nodaļa: Pašpārliecinātība un pašcieņa (3,5 stundas, kas sadalītas 2 divu stundu 

un pusotras stundas nodarbībās)   
 5. nodaļa: Progresa novērtēšana (1 stunda) 

 
 5. modulis: Dzimumu līdztiesības integrēšana nodarbinātībā sievietēm ar invaliditāti (ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030. gadam) (12 stundas) 
 1. nodaļa:  Ievads dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanā attiecībā uz invaliditāti 

(3 stundas) 
 2. nodaļa: Labā prakse dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanā sievietēm ar 

invaliditāti (politikas, programmas, pilsoniskā sabiedrība un valdība) (3 stundas) 
 3. nodaļa:  Metodes un stratēģijas dzimumu līdztiesības un invaliditātes aspektu 

integrēšanai un pašnovērtējums par zināšanām dzimumu līdztiesības jomā 
(3 stundas) 

 4. nodaļa: Komunikācija, kurā tiek ņemti vērā dzimumu līdztiesības un invaliditātes 
jautājumi (3 stundas) 
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 6. modulis (darba konsultantiem): Vadlīnijas sieviešu ar invaliditāti darba konsultantiem 

(15 stundas) 
 1. nodaļa: Darba konsultanta profils (1 stunda) 
 2. nodaļa: Šķēršļi iekļūšanai darba tirgū (2 stundas) 
 3. nodaļa: Sieviešu ar invaliditāti attieksme (2 stundas) 
 4. nodaļa: Pieprasījums pēc darbaspēka (1 stunda) 
 5. nodaļa: Pielāgota iejaukšanās (2 stundas) 
 6. nodaļa: Sociālo tīklu izmantošana (2 stundas) 
 7. nodaļa: Nodarbinātības pakalpojumi (1 stunda) 
 8. nodaļa: Kā palīdzēt sievietēm ar invaliditāti sastādīt savu CV (2 stundas) 
 9. nodaļa: Gatavošanās intervijai (2 stundas) 

 
 6. modulis (sievietēm ar invaliditāti): Darba meklēšana sievietēm ar invaliditāti (12 stundas) 

 1. nodaļa: Nodarbinātības iespējas (3 stundas) 
 2. nodaļa: Profesionālo mērķu pašnovērtējums (3 stundas) 
 3. nodaļa: Darba meklēšanas tehnikas (3 stundas) 
 4. nodaļa: Darba intervija (3 stundas) 

 
 

6. APMĀCĪBU DALĪBNIEKI 

Kurss ir paredzēts ne vairāk kā 15 sievietēm (20–55 gadu vecām) ar fizisko un/vai sensoro 
invaliditāti, un viņām tiek sniegti nepieciešamie rīki, lai varētu nodrošināt kursa pieejamību, jo īpaši 
tām sievietēm, kuras mērķtiecīgi vēlas atrast darbu. 

7. METODOLOĢIJA 

Šis kurss ir balstīts uz Kolba, Gārdnera, Brunera, Bandura un Vigotska mācību teorijām (uz 
apmācāmo balstīta pieeja, mācību stili, vairākas inteliģences, mācīšanās ar atklājumu, sociāli 
kognitīvā teorija un proksimālās attīstības zona). 
 
Šajā programmā tiks izmantota pieeja, kurā aktivitātes un uzdevumi ir saistīti ar apmācāmo 
kontekstu un vajadzībām: 
 
 pieaugušie ir jāiesaista viņu apmācības plānošanā un  vērtēšanā;  
 pieredze (tostarp kļūdas) ir pamats mācību aktivitātēm;  
 pieaugušie ir vairāk ieinteresēti tādos mācību priekšmetos, kurus tie var uzreiz sasaistīt ar 

savu darbu vai privāto dzīvi; 
 pieaugušo mācīšanās stils ir vairāk tendēts uz problēmu risināšanu, nevis saturu. 

 
Pasniedzēji ir jāiedrošina izstrādāt un īstenot dažādas mācīšanas stratēģijas, grupu darbu, 
savstarpējas mācīšanās metodoloģijas, kā arī attiecīgos gadījumos arī inovatīvus vērtēšanas rīkus. 
Ja tam ir labs pedagoģiskais pamats, jāiedrošina arī izmantot advancētas mācīšanās 
programmatūras un tiešsaistes rīkus. 
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8. PLĀNOTIE REZULTĀTI 

Visi programmas moduļi sniegs apmācāmajām profesionālo kompetenču un rīku kopumu, kas 
veicinās viņu nodarbinātību un paaugstinās zināšanas par darbavietas standartiem un darba devēju 
prasībām. Apmācāmajām būs arī uzlabojusies pašizpratne un spēja izprast savu attieksmi un mērķus 
saistībā ar nodarbinātību un dzimumu līdztiesību. 

Apmācāmās arī būs apguvušas informāciju par jaunajiem sektoriem un jaunajiem nodarbinātības 
veidiem, kas sniedz iespējas cilvēkiem ar invaliditāti iegūt darbu vai nodarbošanos, tādējādi ļaujot 
viņiem strādāt no mājām, ja viņi paši to vēlas, vai atklāt pavisam jaunas nozares, nevis pieņemt 
tradicionālos darbus, kas tiek piedāvāti (apkopējas, aprūpētāji u.c.). 

9. VĒRTĒŠANAS METODES 

Vērtēšana jāveic, izmantojot dažādus rīkus un pieejas, kas sniedz ne tikai mācīšanās novērtēšanu, 
bet arī novērtēšanu mācīšanās veicināšanai. Novērtēšana mācīšanās veicināšanai ir “aktīvs un 
sociāls process, kurā indivīds rada jēgu, un to vislabāk var paveikt, balstoties uz jau zināmo 
(Stobarts, 2008: 150)”. Sadlers 1989. gadā un Stigins un pārējie 2007. gadā norādīja efektīvas 
mācīšanās pamatelementus: vēlamā mērķa apzināšanās, personas tagadējais stāvoklis attiecībā uz 
vēlamo mērķi, kā arī cik liela ir plaisa starp šiem abiem” (Maksvīnijs, 2012:6). Stigins ar kolēģiem ir 
izstrādājis “Septiņas stratēģijas novērtēšanai mācīšanās veicināšanai”, kas ir praktisks ietvars 
pedagogiem, kas uzsver trīs svarīgus apmācāmajiem uzdodamus jautājumus: Kurp es dodos? Kur es 
esmu tagad? Kā es varu pārvarēt plaisu? 

Pēc katras moduļa nodaļas pasniedzējs novērtēs apmācāmo zināšanas. Tas tiks paveikts, uzdodot 
kontroljautājumus, kas pievērsīsies gan apmācāmās pašnovērtējumam, gan viņas veiktajam 
patstāvīgajam darbam. Tā kā gan sievietēm, gan cilvēkiem kopumā ir jāiemācās vairāk komunicēt 
un novērtēt situāciju, apmācībās iekļaut pašnovērtējumu ir īpaši svarīgi. Lai izmērītu vērtēšanu, tiks 
izmantota šāda metode: apmierinātības tests; tests, lai vērtētu apgūtās jaunās kompetences; 
savstarpējā vērtēšana, ko dalībnieki paši veic par paveikto darbu. 

Katra moduļa beigās pasniedzējs izstrādās novērtēšanas instrumentu, ar kuru tiks vērtēts apgūtais 
saturs, un pasniedzējiem būs jāsniedz īss ziņojums par studentu attīstību. Šo ziņojumu varēs 
izmantot darba konsultants, kas apmācāmajām palīdzēs meklēt darbu saskaņā ar projekta “Ready 
women” metodoloģiju nodarbinātības atbalstam. 

Būtu ieteicams apmācāmās vērtēt šādi: “ir apguvusi / nepieciešams uzlabot”. Šādā veidā netiek 
negatīvi ietekmēta sieviešu ar invaliditāti pašapziņa. Katrai apmācāmajai par apgūtajām prasmēm 
un paveiktajiem uzdevumiem tiks arī piešķirti digitāli žetoni (e-žetoni). Šādi digitālie žetoni ir īpaši 
noderīgi veidojošā novērtējuma procesā, jo sniedz nepārtrauktu atgriezenisko saiti un palīdz sekot 
līdzi tam, kas jau ir apgūts un kāds ir nākamais solis. Turklāt šādi digitālie žetoni ir ļoti piemēroti 
personām, kuras uztrauc testi, un arī pasniedzējiem, kas meklē mehānismus, lai varētu pielāgoties 
diferencētiem mācību veidiem. 

Kad apmācības būs pabeigtas, tiks izsniegts sertifikāts.  
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10.  RESURSI 

Nepieciešamie resursi ir:  apmācību telpa, divi pasniedzēji un piezīmes apmācāmajiem par moduli, 
dators ar interneta pieslēgumu, video projektors un citi apmācību materiāli.   

Viss kursa saturs būs pieejams programmas “Ready women” tīmekļa vietnē. 

Piezīme. Covid-19 krīzes dēļ telpas tiks sagatavotas, ievērojot noteiktos veselības un drošības 
pasākumus. 
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