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4. modulis: Sociālās prasmes sievietēm ar invaliditāti darba tirgū 

Ievads 
 

KAS IR SOCIĀLĀS PRASMES? 

Sociālās prasmes ir cilvēku prasmju, emocionālo prasmju, komunikācijas prasmju un savstarpējo 
attiecību prasmju kombinācija.  

Sociālās prasmes raksturo to, kā cilvēks uzvedas attiecībās ar citiem. Tās raksturo cilvēka emocionālo 
inteliģenci. Sociālās prasmes nosaka, vai cilvēkam ir, piemēram, laba stratēģiskā domāšana, viņš prot 
vest sarunas vai pieņemt lēmumus. 

Sociālo prasmju attīstīšana un nostiprināšana ir svarīga un būtiska, lai sievietes kopumā un it īpaši 
sievietes ar invaliditāti kļūtu par aktīvu sabiedrības daļu un tajā paliktu. 

Atšķirībā no tehniskajām prasmēm vai vispārīgajām prasmēm sociālās prasmes nav jūsu rīcībā esošās 
zināšanas, bet gan uzvedība, kuru jūs parādāt dažādās situācijās. 

Runājot par darba meklēšanu un darba tirgu, sociālās prasmes ir tās, kas atšķir piemērotus 
kandidātus no ideāliem kandidātiem. Lielākajā daļā konkurējošo darba tirgu darbā pieņemšanas 
kritēriji neaprobežojas tikai ar tehniskām spējām un speciālistu zināšanām. 

Katrs amats prasa zināmu mijiedarbību ar citiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir kolēģi vai klienti, tāpēc 
lielākai daļai darba devēju būs svarīgas sociālās prasmes. 

Darba devēji bieži vien meklē cilvēkus, kuriem ir potenciāls kļūt par līderiem ar spēcīgām 
komunikācijas prasmēm, pielāgošanās spējām, laika pārvaldības prasmi, komandas darba prasmēm 
un problēmu risināšanas spējām. Viņi negaidīs, ka sievietēm jau no pirmās dienas būs visas 
nepieciešamās prasmes un pieredze, taču viņiem ir svarīgi apzināties, ka viņām piemīt īpašības, kas 
ļaus mācīties un augt šajā lomā. 

Viss iepriekš minētais ir īpaši svarīgs, ja mēs runājam par sieviešu sagatavošanu darbam. Ja mēs 
runājam arī par sievietēm ar invaliditāti, iespēja apmācīt šīs sievietes, lai viņas iemācītos atklāt un 
pašnovērtēt savas sociālās prasmes, ir ļoti efektīva stratēģija, lai sagatavotu viņas ne tikai veikt savu 
darbu, bet arī zināt, kā aizstāvēt savas stiprās puses, ja runa ir par darbu komandā, un zināt, kā 
efektīvi komunicēt, sastopoties ar darba vietā esošajiem šķēršļiem, piedāvājot risinājumus darba 
devējam. 

Sociālo prasmju apmācība ir ļoti svarīga, lai atbalstītu dažu moduļu saturu, piemēram, tos, kas saistīti 
ar “Ready Women” apmācības programmas 2., 3. un 6. moduli. 
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Sociālās prasmes sievietēm ar invaliditāti 

1 Komunikācija 

Komunikācija ir viena no svarīgākajām sociālajām prasmēm. Spējīgi komunikatori var pielāgot savu 
toni un stilu atbilstoši savai auditorijai, izprast un efektīvi rīkoties pēc instrukcijām un izskaidrot 
sarežģītus jautājumus gan kolēģiem, gan klientiem. 

Galvenā, bet bieži piemirstā komunikācijas prasme ir klausīšanās. Neatkarīgi no tā, vai mēs strādājam 
ar klientu sūdzībām vai sadarbojamies ar saviem kolēģiem, labas klausīšanās prasmes palīdzēs mums 
mācīties un pareizi reaģēt uz konkrētajiem apstākļiem. 

Komunikācija ir spēja skaidri un pārliecinoši nodot idejas, informāciju un viedokļus gan mutiski, gan 
rakstiski, vienlaikus uzklausot un uztverot citu priekšlikumus. Komunikācijas prasmes gandrīz vienmēr 
ir būtisko prasmju saraksta augšgalā jebkurā darba sludinājumā. Cilvēki ar spēcīgām komunikācijas 
prasmēm var veidot attiecības (sākot no sākotnējās sadarbības veidošanas līdz ilgtermiņa 
attiecībām). Viņi var labi klausīties un mainīt savu komunikācijas veidu atbilstoši apstākļiem. Viņi 
izvairās no pārpratumiem un parasti jebkuru darba vietu padara par ērtu vidi. 

Apmācību programma “Ready Women” īpaši koncentrēsies uz šo moduli, lai attīstītu un stiprinātu 
efektīvu komunikāciju, nodrošinot izglītojamajām iespēju novērtēt savus komunikācijas stilus, 
konstruktīvi sazināties dažādos apstākļos un izteikt un saprast dažādus viedokļus.  

Mēs arī piedāvājam apgūt efektīvas iekšējās komunikācijas prasmes un to, kā tās ietekmē 
pašmotivāciju un pozitivitāti. Šīs prasmes ir ļoti svarīgas sievietēm ar invaliditāti, kuras bieži saskaras 
ar papildu grūtībām viņu invaliditātes dēļ. 

Kad modulis būs pabeigts, apmācāmās varēs: 

− novērtēt savu komunikācijas stilu; 
− efektīvi sazināties dažādās situācijās; 
− pārvaldīt prasmes, lai pasniegtu sevi un informētu par savām stiprajām un vājajām pusēm;  
− efektīvi komunicēt darbavietā; 
− skaidri izteikt savu viedokli; 
− veicināt cieņu un iecietību pret citiem; 
− apzināties dažādus un pretrunīgus viedokļus darbavietā; 
− vadīt citus un strādāt komandā;  
− organizēt savu laiku;  
− risināt problēmas; 
− neatkarīgi pieņemt lēmumus. 

 

Daļa apgūstamo sociālo prasmju ir šādas. 

1.1 Komunikācija, jo īpaši efektīva komunikācija darbavietā 

Kompetence efektīvi sazināties, iespējams, ir vissvarīgākā prasme darba meklēšanas procesā, 
darbavietā un dzīvē.  
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Komunikācija ir ideju, informācijas, signālu vai ziņojumu sniegšana, saņemšana vai apmaiņa ar 
atbilstošu saziņas līdzekļu starpniecību, ļaujot indivīdiem vai grupām pārliecināt, meklēt informāciju, 
sniegt informāciju vai izteikt emocijas. 

Šī plašā definīcija ietver ķermeņa valodu, runātprasmi un rakstītprasmi. Tajā ir izklāstīti komunikācijas 
mērķi. Klausīšanās ir svarīgs komunikācijas aspekts.  

Īpašā saziņas līdzekļu kombinācija jāpielāgo personas ar saskarsmes grūtībām izteiksmes un izpratnes 
vajadzībām, spējām un vēlmēm. Jo īpaši nevar aizmirst par nepārtrauktu nepieciešamību pielāgot 
sistēmu cilvēkiem, kuriem ir ļoti strauja veselības pasliktināšanās, vai cilvēkiem, kuri pašlaik apgūst 
jaunus saziņas veidus. 

Spēja nodot informāciju precīzi, skaidri un tā, kā paredzēts, ir būtiska prasme, un to nevajadzētu 
aizmirst. Nekad nav par vēlu uzlabot mūsu komunikācijas prasmes, un, to darot, mēs varam ievērot, 
ka tas uzlabo mūsu dzīves kvalitāti. 

Bieži valoda un saziņa tiek identificētas kā pastāvīgi saistīti procesi, taču ne visas komunikācijas 
sistēmas ir valoda.  Valoda ir augsta līmeņa sakārtota sistēma ar ļoti formālu struktūru, kurā ir daudz 
kodu un zīmju. Darbības, kurām nepieciešama valoda, nav komunikatīvās darbības, bet gan kognitīvās 
darbības.  

Svarīgi ir ņemt vērā situācijas, kurās traumas vai slimības dēļ pēkšņi pārtraukta mutiska saziņa. 
Sarunu biedrs spēj mazināt neapmierinātības sajūtu, nodrošinot telpas un rīkus, lai persona varētu 
turpināt mijiedarboties. Ir svarīgi apzināties, ka personas komunikatīvās vajadzības un vēlmes ir 
daudzskaitlīgas un evolucionāras: persona var izmantot vairākus saziņas līdzekļus vai sistēmas, un tās 
laika gaitā var mainīties (piemēram, atkarībā no viņu spējām vai atkarībā no konteksta un 
apstākļiem). Līdz ar to ir svarīgi periodiski novērtēt šīs vajadzības un vēlmes. 

Efektīvs komunikators saprot auditoriju, izvēlas piemērotu saziņas kanālu, pielāgo savu ziņojumu šim 
konkrētajam kanālam un efektīvi kodē ziņojumu, lai samazinātu iespēju, ka klausītāji kaut ko pārprot. 

Viņi arī lūgs atsauksmes no klausītājiem, lai pārliecinātos, ka ziņojums ir saprotams, un mēģinās pēc 
iespējas ātrāk novērst pārpratumus vai neskaidrības. 

Klausītāji var izmantot tādas metodes kā precizēšana un apsvēršana kā efektīvus veidus, lai 
pārliecinātos, ka ziņojums ir pareizi saprasts. 

Daži noteikumi, kas sievietēm jāapgūst efektīvai saziņai darbavietā, ir: 

1. izmantojiet atbilstošu ķermeņa valodu; 
2. centieties nepārtraukt otru personu; 
3. padomājiet, pirms runājat; 
4. klausieties uzmanīgi; 
5. neieņemiet aizsardzības vai uzbrukuma pozīciju – esiet neitrālas; 
6. nenovirzieties no tēmas; 
7. esiet pārliecinātas par savām idejām; 
8. esiet atvērtas jaunām idejām. 
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1.2 Aktīva klausīšanās 

Aktīva klausīšanās ir prasme, kuru var apgūt un attīstīt. Tomēr aktīvo klausīšanos var būt grūti apgūt, 
un tāpēc tās izkopšanai būs vajadzīgs laiks un pacietība. 

Aktīva klausīšanās ietver klausīšanos ar visām maņām.  Papildus pilnīgai uzmanības pievēršanai 
runātājam ir svarīgi, lai var redzēt, ka aktīvais klausītājs tiešām klausās – pretējā gadījumā runātājs 
var secināt, ka tas, par ko viņš runā, klausītājam nav interesants. 

Interesi runātājam var nodot, izmantojot gan mutiskus, gan neverbālus ziņojumus, piemēram, 
saglabājot acu kontaktu, pamājot ar galvu un smaidot, piekrītot, sakot “Jā” vai vienkārši “Mhm”, lai 
mudinātu viņus turpināt.  Sniedzot šo atgriezenisko saiti, runātājs parasti jutīsies vieglāk un tāpēc 
sazināsies vieglāk, atklāti un godīgi. 

Klausīšanās ir vissvarīgākā savstarpējo attiecību komunikācijas prasmju sastāvdaļa. 

Klausīšanās nav kaut kas tāds, kas vienkārši notiek (tā ir dzirde), klausīšanās ir aktīvs process, kurā 
tiek pieņemts apzināts lēmums klausīties un saprast runātāja vēstījumus. 

Klausītājiem vajadzētu palikt neitrāliem un nenosodošiem, tas nozīmē, ka jācenšas neieņemt nostāju 
vai veidot viedokli, īpaši sarunas sākumā.  Aktīva klausīšanās ir saistīta arī ar pacietību – jāsamierinās, 
ka ir pauzes un īsi klusēšanas periodi. 

Klausītājiem nevajadzētu uzdot jautājumus vai izteikt komentārus katru reizi, kad iestājas dažas 
klusuma sekundes. Aktīva klausīšanās nozīmē laika piešķiršanu otrai personai, lai tā sakārtotu savas 
domas un jūtas, tāpēc viņiem tam jādod pietiekams laiks. 

Aktīva klausīšanās nozīmē ne tikai pilnīgu koncentrēšanos uz runātāju, bet arī aktīvu verbālu un 
neverbālu klausīšanās pazīmju parādīšanu. 

Parasti runātāji vēlas, lai klausītāji izrādītu “aktīvu klausīšanos”, atbilstoši reaģējot uz viņu teikto. 
Atbilstoša reakcija var būt gan mutiska, gan neverbāla, un to piemēri ir uzskaitīti zemāk: 

Aktīvas klausīšanās pazīmes 

Uzmanīgas vai aktīvas klausīšanās neverbālās pazīmes 

Šis ir vispārīgs neverbālo klausīšanās pazīmju saraksts, citiem vārdiem sakot, cilvēki, kas klausās, 
visticamāk izrādīs vismaz dažas no šīm pazīmēm. Tomēr šīs pazīmes var nebūt piemērotas visās 
situācijās un visās kultūrās. 

Smaids 

Neliels smaids var liecināt par to, ka klausītājs pievērš uzmanību teiktajam vai ka piekrīt teiktajam, vai 
priecājas par dzirdēto informāciju.  Kopā ar galvas mājienu smaidi var būt nozīmīgi, un tie var 
apstiprināt, ka ziņojums ir sadzirdēts un saprasts. 

Acu kontakts 
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Acu kontakts ar runātāju ir pierasta lieta, un klausītāju parasti iedrošina nodibināt acu kontaktu. Acu 
kontakts tomēr var būt biedējošs, īpaši kautrīgākiem runātājiem – novērtējiet, kāds acu kontakts ir 
piemērots katrā situācijā.  Apvienojiet acu kontaktu ar smaidu un citiem neverbāliem ziņojumiem, lai 
iedrošinātu runātāju. 

Stāja 

Stāja var daudz pastāstīt par runātāja un klausītāja attiecībām. Uzmanīgs klausītājs sēžot mēdz 
nedaudz noliekties uz priekšu vai uz sāniem.  Citas aktīvās klausīšanās pazīmes var būt neliela galvas 
paliekšana uz sāniem vai galvas balstīšana uz vienas rokas. 

Spoguļošana 

Runātāja sejas izteiksmju automātiska atspoguļošana/kopēšana var būt uzmanīgas klausīšanās 
pazīme.  Šīs kopējošās izteiksmes var palīdzēt izrādīt līdzjūtību un iejūtību emocionālākās situācijās.  
Mēģinājumi apzināti atdarināt sejas izteiksmes (t.i., ne automātiska izteiksmju atspoguļošana) var būt 
neuzmanības pazīme. 

Izklaidība 

Aktīvais klausītājs nebūs izklaidīgs un tāpēc atturēsies no knibināšanās, laika pārbaudīšanas, 
skricelēšanas, spēlēšanās ar matiem vai nagu bakstīšanas. 

 

Uzmanīgas vai aktīvas klausīšanās verbālās pazīmes 

Pozitīvs atbalsts 

Lai gan tas ir izteikts uzmanības signāls, lietojot pozitīvu verbālo atbalstu jāievēro piesardzība. 

Lai gan daži pozitīvi uzmundrinājuma vārdi runātājam var būt nepieciešami, klausītājam tie jālieto 
taupīgi, lai nenovirzītos no teiktā vai nevajadzīgi neuzsvērtu konkrētas vēstījuma daļas. 

Bieža vārdu un frāžu lietošana, piemēram: ‘ļoti labi’, ‘jā’ vai ‘patiešām’ runātāju var kaitināt.   Tādēļ 
parasti labāk ir precizēt un izskaidrot, kāpēc jūs piekrītat noteiktam punktam. 

Atcerēšanās 

Cilvēka prāts izteikti slikti atceras detaļas, jo īpaši pēc ilgāka laika perioda.  

Tomēr dažu galveno punktu vai pat runātāja vārda atcerēšanās var palīdzēt pārliecināties, ka runātais 
ir sadzirdēts un saprasts, proti, klausīšanās ir bijusi veiksmīga.  Detaļu, ideju un jēdzienu no 
iepriekšējām sarunām atcerēšanās pierāda, ka uzmanība tika noturēta visu sarunas laiku un tas, 
iespējams, mudinās runātāju turpināt.  Ilgāku sarunu laikā var būt lietderīgi veikt īsas piezīmes, kas 
vēlāk varētu noderēt, ja vajadzētu uzdot jautājumus vai precizēt kādus punktus. 

Jautājumi 
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Klausītājs var parādīt, ka ir pievērsis uzmanību, uzdodot attiecīgus jautājumus un/vai izsakot 
paziņojumus, kas papildina vai palīdz precizēt runātāja teikto. Uzdodot attiecīgus jautājumus, 
klausītājs arī apstiprina, ka viņam ir interese par runātāja teikto. 

Pārdomas 

Pārdomas ir runātāja teiktā atkārtošana vai pārfrāzēšana, lai parādītu, ka teiktais ir saprasts.  
Pārdomas ir spēcīga prasme, kas var pastiprināt runātāja vēstījumu un apliecināt sapratni. 

Precizēšana 

Precizēšana ietver to, ka runātājs uzdod jautājumus, lai pārliecinātos, ka runātais ir saprasts.  
Precizēšana parasti ietver atvērtus jautājumus, kas runātājam pēc vajadzības ļauj izvērsties noteiktos 
punktos. 

Apkopojums 

Atkārtot runātāja teiktā kopsavilkumu pašam runātājam ir paņēmiens, ko klausītājs izmanto, lai 
atkārtotu teikto ar saviem vārdiem. Apkopošana ietver uztvertā ziņojuma galveno punktu loģisku un 
skaidru atkārtošanu, dodot runātājam iespēju vajadzības gadījumā labot teikto. 

1.3 Efektīva runa 

Efektīva runāšana tiek definēta kā runāšana tādā veidā, lai vēstījums būtu skaidri uzklausīts un, ja 
iespējams, tas tiktu ņemts vērā. Efektīvai runāšanai ir divi galvenie elementi: tas, ko jūs sakāt, un kā 
jūs to sakāt. 

Tas, ko jūs sakāt, nozīmē jūsu vārdu izvēli. Vārdi, kurus jūs varētu lietot, tērzējot ar draugu, 
visticamāk atšķirsies no oficiālajā prezentācijā vai intervijā lietotajiem. 

Tāpat arī runāšanas veids dažādās situācijās būs atšķirīgs. Tomēr visticamāk ir arī daži kopīgi faktori: 
piemēram, vai jūs dabiski runājat klusi vai skaļi un kā jūs lietojat ķermeņa valodu. 

Efektīva runāšana nozīmē iespēju pateikt to, ko vēlaties teikt, un izdarīt to tā, lai tas tiktu saprasts. 

Neatkarīgi no tā, vai jūs runājat lielā konferencē par jaunu zinātnisku atklājumu, ar saviem bērniem 
par viņu uzvedību vai ar priekšnieku par algas paaugstināšanu, jums jāspēj runāt efektīvi. Tas nozīmē, 
ka jāapsver visi iespējamie rīki un aspekti, lai nodrošinātu, ka nekas jūs nenovirza no jūsu ziņojuma. 

Efektīva runāšana nozīmē iespēju pateikt to, ko vēlaties teikt, un izdarīt to tā, lai tas tiktu saprasts. 

Efektīvai runai ir trīs galvenie elementi: 

− jūsu izmantotie vārdi; 
− jūsu balss; 
− cita neverbālā komunikācija, jo īpaši ķermeņa valoda. 
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2 Laika pārvaldība un lēmumu pieņemšana 

Laika plānošana sievietēm ir izšķiroša, jo lielākā daļa sieviešu savu laiku dala starp darbu, bērnu 
audzināšanu, mājas darbiem, sociālo dzīvi un visbeidzot laiku sev. 

Sievietes mēdz būt pieejamas visam un visiem; tiek pieņemts, ka daudzuzdevumu veikšana ir 
raksturīga sieviešu īpašība. Bet daudzuzdevumu veikšana ir mazliet saspringta un grūti savienojama 
ar organizāciju un plānošanu. 

Laika vadība un lēmumu pieņemšana ir cieši saistītas. Abām prasmēm nepieciešama uzdevumu 
plānošana; ikdienas uzdevumi, kam mēs veltām savu laiku. Atkarībā no laika, ko pavadām viena vai 
citu uzdevumu veikšanai, mainās dzīves kvalitāte un labklājības līmenis. 

Kā uzlabot laika plānošanu? Pirmkārt, ir jāpiemēro vispārīgais noteikums: sadaliet un organizējiet 
uzdevumus atbilstoši to nozīmīgumam un rezultātiem un, ja ir “komanda” (ģimene u.c.), deleģējiet 
šos uzdevumus. 

Bet kāpēc mums ir grūti uzlabot laika plānošanu? 

Pastāv rutīna, kuru mēs neapzināti atkārtojam: cilvēki dara lietas, uzskatot, ka tas ir labākais veids, kā 
to izdarīt, pievēršot lielāku uzmanību mūsu subjektīvajai uztverei un mazāku uzmanību faktu vai 
rezultātu objektivitātei. Šī ikdiena pastiprina domas “mēs vienmēr to darījām šādā veidā” vai “mēs 
domājam, ka tam vajadzētu būt šādā veidā”. Tas notiek tāpēc, ka mūsu domāšana neapzināti mēdz 
veicināt to, ko mēs sagaidām; ja mēs uzskatām, ka sievietēm, piemēram, jāveic mājas darbi, mēs galu 
galā pieņemsim šo ideju. 

Novērtējot to, ko mēs darām, to, ko mēs domājam, ko zinām, un ko mums vajadzētu darīt, mērķis ir 
pievērst uzmanību rezultātiem: vai “laika zagļu” ir vairāk nekā mēs domājam un vai ir “nevienlīdzīgāks 
uzdevumu sadalījums” nekā mēs domājam? Mēs atkārtojam uzdevumu un laika modeļus, pat 
neapsverot, vai tas ietekmē mūsu personīgo labsajūtu. 

Lai plānotu laiku, mums jāsaprot, kādi ir mūsu “laika zagļi”. 

− Pirmais “laika zaglis”: Mēģināt visu kontrolēt. Mēģinājums visu kontrolēt norāda uz nespēju 
deleģēt. Deleģēšana dod citai personai pārliecību, ka viņš veic uzdevumus tik pat labi vai pat 
labāk nekā jūs. 

− Otrais “laika zaglis”: Nav noteiktas prioritātes. Šis pagaidu zaglis ir saistīts ar svarīgiem un 
neatliekamiem uzdevumiem. Vispirms veicot nesvarīgus uzdevumus, var palikt neatliekami vai 
neatrisināt darbi; un otrādi – rasties izšķērdēta laika izjūta. Bet kā jūs zināt, kas ir svarīgi un kas ir 
steidzams? 

 
Svarīguma līmenis ir atkarīgs no personas, tas ir subjektīvs, taču šie noteikumi var palīdzēt to 
saprast: 
 

 STEIDZAMI NAV STEIDZAMI 
SVARĪGI Es to daru Es to plānoju 
MAZĀK SVARĪGI Es to deleģēju Es to atlieku / es to atceļu 

 Eizenhauera matrica 
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− Trešais “laika zaglis”: Vēlēties paveikt pārāk daudz uzdevumu vienlaicīgi. 
Vēloties paveikt pārāk daudz uzdevumu bez atpūtas, vienīgais, ko iegūsim, būs spēku izsīkums. 
Spēku izsīkums ir “laika zaglis”. Neaizmirstiet, ka daudzas reizes kopējā labuma dēļ mēs veicam 
daudzus uzdevumus, kas nemaz nav mūsu pienākums. Tāpēc ir svarīgi sadalīt uzdevumus un ļaut 
sev atpūsties, atslēgties no visa. Ejiet pastaigā, palasiet kaut ko interesantu. Nespiediet sevi. 
 

− Ceturtais “laika zaglis”: Iemācīties pateikt nē. Mums jāmāk būt pašpārliecinātiem. Lai sasniegtu 
šo mērķi, šis rīks var būt noderīgs: 
 

NOSAKIET, ANALIZĒJIET, 
VĒRTĒJIET 

UZDODAMIE JAUTĀJUMI JŪSU ATBILDES 

Nosakiet problēmsituācijas 

− Kādās situācijās tās rodas? 
− Vai ir cilvēki, ar kuriem mums 

šādas situācijas nerodas?  
− Vai ir cilvēki, ar kuriem mums 

šādas situācijas rodas 
diezgan bieži? 

 

Analizējiet domas un jūtas  
 

− Ko mēs domājam brīdī, kad 
rodas problēmsituācijas? 

− Kā mēs jūtamies tajā brīdī? 
− Ko jūs tajā brīdī sev sakāt? 

 

Novērtējiet iespējas 
 

− Kādas ir jūsu attiecības ar šo 
personu?  

− Kāpēc šī persona vēlas, lai es 
saku “jā”, un kāds 
viņam/viņai no tā labums? 
Kāds no tā labums ir man? 

− Kādas gaidas es cenšos 
piepildīt, kad saku “jā”, bet 
gribu teikt “nē”? Ko šis 
cilvēks, manuprāt, no manis 
sagaida?  Kāpēc? 

 

 
− Piektais “laika zaglis”: Galējs perfekcionisms. 

Būt perfekcionistam ir tikums, pozitīva īpašība, bet pārmērīgs perfekcionisms nav tikums, jo tas 
kļūst par laika zagli. Neviens nevar sasniegt izcilību, kā arī neviens uzdevums nevar būt perfekts. 
Rezultāts ir tāds, ka tiek tērēts vairāk laika, nekā nepieciešams, atliekot citu uzdevumu izpildi. 
Pajautājiet arī sev, vai apkārtējie novērtē šos perfekcionisma centienus; ja nē, dariet lietas labi, 
bet nepieprasiet sev to, ko citi nenovērtē. Neprasiet no sevis tik daudz. Tas izraisa stresu. 
 

− Sestais “laika zaglis”: Prokrastinācija. 
Stress rada koncentrēšanās trūkumu. Melnais caurums, kur pazūd minūtes un stundas. Un tad 
rodas prokrastinācija: uzdevumu, darbību vai situāciju atlikšana, kas jārisina, aizstājot tos ar 
citiem uzdevumiem, darbībām vai ar neatbilstošākām vai patīkamākām situācijām. Piemēram, 
gludināšanas vietā es cepu smalkmaizītes, uzkopšanas vietā es skatos savu iecienīto seriālu, es 
nevis pabeidzu darbu, bet pārbaudu savus sociālos tīklus utt. 
 

− Septītais “laika zaglis”: Punktualitātes trūkums. 
Kavēšana dažreiz vai kāda cita vainas dēļ ir daļa no dzīves; elastība, izpratne un iejūtība ir citi 
tikumi cilvēku attiecībās, taču atcerieties, ka precizitāte ir tikums, kas dod labumu gan jūsu, gan 
citu laika plānošanai. 
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Šis vingrinājums varētu palīdzēt novērtēt, kā mēs varētu pārvaldīt savu laiku.  
Šajā tabulā katrai sievietei jāizvēlas atbilžu variants, kas šobrīd visvairāk attēlo to, kā viņas šobrīd 
rīkojas, ņemot vērā šādas norādes:  
0 punkti: Ar mani tā nenotiek / 1 punkts: Dažreiz / 2 punkti: Parasti tas notiek ar mani / 3 punkti: 
Ar mani tā notiek.  
 

 Neka
d 

Dažreiz Bieži Vienmēr 

Es pilnībā apzinos, kā es pārvaldu savu laiku 0 1 2 3 
Es plānoju savus mērķus, taisot sarakstu 0 1 2 3 
Es dažreiz domāju par nākotni 0 1 2 3 
Man ir dienasgrāmata/plānotājs, un es to parasti 
izmantoju 0 1 2 3 

Es katru dienu pārbaudu savus ieplānotos uzdevumus 
un laiku 0 1 2 3 

Es ievēroju termiņus 0 1 2 3 
Es ļoti labi pārzinu savas prioritātes 0 1 2 3 
Es protu identificēt darbības, kurām ir izšķiroša nozīme 
rezultātu sasniegšanā 0 1 2 3 

Uzdevumus izpildu noteiktā secībā, ņemot vērā to 
svarīgumu 0 1 2 3 

Es varu viegli koncentrēties 0 1 2 3 
Es izvairos no pārtraukumiem, veicot uzdevumus, 
kuriem nepieciešama nedalīta uzmanība 0 1 2 3 

Es bez pārtraukumiem veltu sev laiku ikdienā 0 1 2 3 
Es parasti izbaudu relaksējošu brīvo laiku bez 
problēmām un raizēm 0 1 2 3 

Es guļu pietiekami daudz, lai labi atpūstos  0 1 2 3 
Es cienu citu cilvēku laiku 0 1 2 3 
Uz tikšanās reizēm ierodos punktuāli 0 1 2 3 
Es izmantoju gaidīšanas stundu, ceļojumu vai 
pārvietošanās priekšrocības 0 1 2 3 

Es viegli pieņemu lēmumus 0 1 2 3 
Es rīkojos 0 1 2 3 
Es parasti risinu problēmas uzreiz, izvairoties no to 
atlikšanas 0 1 2 3 

Es pabeidzu uzdevumus; es cenšos izvairīties no to 
nepabeigšanas 0 1 2 3 

Es daru kvalitatīvu darbu, bet neslīgstu perfekcionismā 0 1 2 3 
Man nav grūtību pateikt “nē”, kad tas nepieciešams 0 1 2 3 
Es deleģēju dažas aktivitātes citiem cilvēkiem 0 1 2 3 
Es visu sakārtoju un nolieku savās vietās, un viegli 
atrodu 0 1 2 3 

Es ātri atrodu svarīgus dokumentus 0 1 2 3 
Man ir sava telpa, un manas personīgās lietas ir 
sakārtotas 0 1 2 3 

Man ir pietiekami daudz laika, ko veltīt savai ģimenei, 
draugiem un atpūtai 0 1 2 3 

 
 
Vienkāršas metodes laika pārvaldīšanai 
 

− Piezīmju lapiņu metode: Tā sastāv no krāsainu piezīmju lapiņu likšanas uz ledusskapja – uz tām ir 
atspoguļoti ikdienas uzdevumi. Kad esat izpildījusi uzdevumu, varat piezīmju lapiņu noņemt. 
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− ABCD metode Piešķiriet burtu uzdevumiem, kas jāpaveic, dariet to atbilstoši to nozīmīgumam un 
steidzamībai. “A” būs neatliekami un svarīgi uzdevumi; “B” – steidzami uzdevumi, kas nav svarīgi; 
“C” – svarīgi uzdevumi, kurus var paveikt klusu; “D” – uzdevumi, kurus var atlikt vai pat nedarīt. 

 
− Uzskaites metode: Tas sastāv no dienas laikā prioritārā secībā paveikto uzdevumu pārskatīšanas – 

uzdevumi, kas jums prasīja vismazāk laika, uzdevumi, kas prasīja jums vairāk laika, uzdevumi, 
kurus jūs atlikāt utt. Pēc tam novērtējiet rezultātus. Piemēram, vai jūs pavadījāt vairāk laika, 
darot visu, kas nebija steidzams, un jūs atlikāt uzdevumu, kas bija mazāk patīkams? Vai jūs 
pavadījāt vairāk laika darot kādu patīkamu uzdevumu, pat ja tas uzdevums nebija steidzams vai 
svarīgs, nekā darot to, kas patiešām bija jādara? Ja jā, kāpēc? Tas palīdzēs jums saprast, kā jūs 
pavadāt savu laiku. 
 

− Apbalvojuma metode: Tas sastāv no veikto uzdevumu pārskatīšanas atbilstoši apbalvojuma 
pakāpei. Vispirms pajautājiet sev, kādu apbalvojumu esmu saņēmis, veicot šo uzdevumu? To var 
novērtēt pēc apmierinātības pakāpes, veicot kādu uzdevumu, vai pēc motivācijas pakāpes, veicot 
kādu uzdevumu utt. Mēs varam aprēķināt laiku, kas ieguldīts to paveikšanā, lai novērtētu, cik 
daudz ir vērta stunda mūsu laika; tāpēc, ja esam gājuši sportot, mēs varam aprēķināt, cik ļoti 
mums patīk šis uzdevums, balstoties uz tam patērēto laiku. 

 
Cīņa ar stresu 
Daudzas sievietes apgalvo, ka dzīvo stresa situācijās, un var apstiprināt, ka stress ir izplatīts 
ceļabiedrs. Daudzuzdevumu veikšana ir viens no biežākajiem iemesliem, kas izraisa šo 
situāciju. 
Lai novērstu stresu, mums jāstrādā pie emocionālām un fiziskām izmaiņām. Labākais 
sākumpunkts ir mūsu nodoms mainīties. Šie padomi var palīdzēt sievietēm cīnīties ar stresu. 
 
− Novērsiet negatīvās domas 
− Problēmu vai krīžu laikā atklājiet pozitīvas pārmaiņu iespējas 
− Izveidojiet sarakstu ar 3 lietām, par ko esat pateicīgas 
− Plānojiet uzdevumus 
− Izvairieties no daudzuzdevumu situācijām  
− Esiet precīzas 
− Veltiet laiku atpūtai un izklaidēm  
− Ņemiet pārtraukumus 
− Veiciet fiziskus vingrinājumus 
− Pavadiet laiku kopā ar cilvēkiem, kurus mīlat 
− Netiecieties ar toksiskiem cilvēkiem 
− Guliet pietiekami daudz 
− Ēdiet veselīgi 
− Praktizējiet kaut ko garīgu 
− Veltiet laiku jebkādai atpūtai  

3 Pašpārliecinātība  

 
Pašnovērtējums ir tas, kā katra sieviete sevi vērtē, kā viņa attiecas pret savu izskatu, spējām, 
uzvedību, kā viņa integrē pagātnes pieredzi un kā jūtas novērtēta. Tā ir visa mūsu iekšējā pasaule. 
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Pašnovērtējums nav brīvprātīgs, spontāns vai dabisks, tas nāk no dzīves apstākļiem un no tā, ko katrs 
ir piedzīvojis. 

Sākot no 5–6 gadu vecuma mēs sākam veidot priekšstatu par sevi, un šī pirmā vērtējuma pamatā ir 
veids, kā vecākie (tēvs, māte, skolotāji utt.) mūs vērtē. 

Tāpēc tieši ģimene, tās modeļi un tabu ir pirmais, ka ietekmē to, kā mēs sevi uztveram. 

Vēlāk, pusaudža gados, mēs sākam sevi vērtēt saskaņā ar kultūras kritērijiem: skaistuma kanoniem, 
drosmi, uzdrīkstēšanos, spēju kontrolēt citus utt. 

Iemesli, kādēļ sievietēm ar invaliditāti ir zema pašpārliecība 

− Tas ir saistīts ar otrā dzimuma politisko stāvokli. 
− Dzimumu vardarbība. 
− Pamattiesību trūkums vai neesamība.  
− Dzimumu nabadzība (ekonomiska izmantošana). 
− Dzīves pārslodze un dubultas pūles gandrīz visam (dubultās maiņas, vienlaicīgas un 

pretrunīgas darbības).  
− Iespēju trūkums sabiedriskajā dzīvē. 
− Izglītība bija vērsta uz dzīves vīrieša atrašanu un pāreju no tēva uz vīru. 
− Pastāvīgas misoginistiskas un antifeminisma sociālās domstarpības, kas liek veikt uz 

aizsardzību vērstas, demonstratīvas vai pārliecinošas dzimumu līdztiesības darbības. Tas 
tāpēc, ka sievietes vērtē atbilstoši mītiem (ideāla sieva, māte un mājsaimniece utt.). 

− Invaliditātes statuss. 
− Šķēršļi, ar kuriem ikdienā saskaras sievietes ar invaliditāti. 

 

Zemas pašpārliecinātības pazīmes 

− Trauksme. 
− Vainas sajūta. 
− Paaugstināta jutība. 
− Vienmēr saskata visa negatīvo pusi. 
− Bezpalīdzības sajūta. 
− Pašiznīcinoši impulsi. 
− Skarba un pārmērīga paškritika.  
− Neziņa, kā noteikt robežas (nemācēt pateikt “nē”). 
− Paaugstināta jutība pret citu kritiku. 
− Hroniska neizlēmība. 
− Neirotiska vainas apziņa, vērtēta un nosodīta par visu, pat par citu cilvēku lietām. 
− Naidīgums, aizkaitināmība. 
− Aizsardzības tieksmes, plaši izplatīta negativitāte un dzīvotgribas trūkums. 
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Lai paaugstinātu pašcieņu, ir ļoti svarīgi iemācīties rūpēties par sevi: 

− Mācīšanās būt pozitīvām saskarsmē ar sevi. 
− Novērtēt, kā mēs rūpējamies par sevi.  
− Novērtēt, kādi ir cēloņi tam, ka par sevi nerūpējamies. 

 
Neuzmanīgs pret sevi 

Daži neuzmanības cēloņi, ar kuriem ikdienā sastopamies. 

− Pirmajā vietā izvirzām pārējo vajadzības, nevis savējās. 
− Nekad nesakām “nē”. 
− Nepazīstam sevi. 
− Atpūšamies tikai tad, kad esam slimas. 
− Jūtamies vainīgas un nepiedodam sev. 
− Neveltam laiku pašas sev. 
− Neizbaudām brīvā laika aktivitātes. 
− Mums nav savas vietas atpūtai. 

 
Mums būtu jāievieš šādas pašaprūpes vadlīnijas. 
 

− Padomājiet par sevi. 
− Iemācieties pateikt “nē”. 
− Iepazīstiet sevi iekšēji un ārēji. 
− Atpūtieties, pirms ķermenis to no jums pieprasa. 
− Nosakiet prioritātes. 
− Esiet elastīgas / pieņemiet, ka neesat perfektas / piedodiet sev. 
− Izbaudiet brīvo laiku un atpūtu. 
− Iekārtojiet savu telpu. 

 

Rūpes par sevi ir ļoti svarīgas, lai uzlabotu pašcieņu. Mums jānovērtē un jārūpējas par mūsu: 

Garīgo veselību 

− Padomājiet par sevi, atpazīstiet sevi. 
− Novērtējiet savu negatīvo domāšanu. 
− Uzskaitiet savus sasniegumus. 
− Vai mēs saprotam, kā mēs runājam ar sevi? 
− Domāšana ir ieradums, mums jāpraktizē domāt labas domas. 
− Piekopiet hobijus. 
− Klausieties mūziku. 
− Smaidiet. 

 
Fizisko veselību 

− Pildiet fiziskos vingrinājumus. 
− Ēdiet veselīgi. 
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− Dodieties pie sava ārsta, lai veiktu regulāras pārbaudes (profilakse). 
− Veiciet masāžas / labi izgulieties. 
− Izkopiet savu seksualitāti (gan ar sevi, gan pārī). 
− Uzvelciet drēbes, kas jums patīk. 
− Uzkrāsojieties vairākas dienas nedēļā. 
− Lietojiet tādas smaržas vai odekolonu, kas jums liek justies labi. 

 

Lai uzlabotu mūsu pašapziņu, mums vispirms pašām jāiemācās to novērtēt. Šī anketa varētu būt labs 
veids, kā to izdarīt. 

Tātad ... Cik pašpārliecināta tu esi? Lai uzzinātu, atbildi uz jautājumiem! 

Norādījumi 

Lūdzu, novērtējiet katru apgalvojumu skalā no 1 līdz 5 (1 – mazāk atbilst; 5 – vairāk atbilst). Lūdzu, 
izvēlieties vienu skaitli, kas vislabāk atspoguļo jūsu jūtas, domas un uzvedību (nevis to, kā jūsuprāt 
būtu jābūt), un neuztraucieties, ja daži jautājumi šķiet vērtējami “nepareizajā virzienā”. Izvēlieties, cik 
katrs apgalvojums ir atbilstošs.  

Apgalvojums  Vērtējums 
1. Es ļoti vēlos uzzināt jaunas lietas.  
2. Es lepojos, ka daru labu darbu un esmu jauks cilvēks.  
3. Es varu uzklausīt kritiku, neesot pārāk emocionāla.  
4. Es zinu, kas man padodas un kas man nepadodas.  
5. Man nerūp, vai es uzvaru vai zaudēju, jo no tā vienmēr var mācīties.  
6. Pirms kaut ko daru, es parasti nodomāju: “Es to varu.”  
7. Man patīk mēģināt darīt lietas bez palīdzības, bet es nebaidos lūgt palīdzību, ja man tā 
tiešām ir nepieciešama. 

 

8. Es sev patīku.  
9. Es daru to, ko es uzskatu par pareizu, nevis to, ko no manis sagaida.  
10. Jaunās situācijās rīkojos samērā ērti un viegli.  
11. Es jūtos pozitīvi noskaņota par dzīvi un esmu enerģiska.  
12. Ja kaut kas izskatās grūti, es neizvairos to darīt.  
13. Es turpinu mēģināt, pat pēc tam, kad citi ir padevušies.  
14. Ja es cītīgi strādāju problēmas risināšanā, es atradīšu atbildi.  
15. Es sasniedzu sev izvirzītos mērķus.  
16. Saskaroties ar grūtībām, es esmu optimistiska un pozitīvi noskaņota.  
17. Es saprotu cilvēkus, kuri strādā ļoti smagi, bet joprojām nesasniedz savus mērķus.  
18. Cilvēki man sniedz pozitīvas atsauksmes par manu darbu un sasniegumiem.  
19. Pat ja procesa sākumā es nepiedzīvoju panākumus, es turpinu virzīties uz priekšu ar 
koncentrēšanos un spēcīgu domāšanas veidu. 

 

20. Pārvarot šķērsli, es domāju par gūtajām mācībām.  
21. Es ticu, ka, ja es smagi strādāšu, es sasniegšu savus mērķus.  
22. Man ir kontakts ar cilvēkiem, kam ir līdzīgas prasmes un pieredze.  
23. Es daru to, kas, manuprāt, ir pareizs, pat ja citi mani par to izsmej vai kritizē.  
24. Es nemainu savu uzvedību, balstoties uz citu cilvēku domām.  
25. Es esmu gatava riskēt un spert papildu soli, lai sasniegtu labākas lietas.  
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26. Es izeju no savas komforta zonas, nebaidos no neveiksmes un tāpēc 
riskēju. 

 

27. Man nav grūti atzīt savas kļūdas un mācīties no tām.  
28. Es neslēpju kļūdas un nemēģinu novērst problēmu, pirms kāds to pamana.  
29. Es negaidu, kamēr citi mani apsveic ar paveikto.  
30. Es savus tikumus tik bieži necildinu pēc iespējas vairāk cilvēkiem.  
31. Es ar prieku pieņemu komplimentus. “Paldies, es patiešām smagi strādāju pie šī. Es 
priecājos, ka ievērojāt manus centienus.” 

 

32. Es nenoniecinu komplimentus. “Ak, tas nebija nekas īpašs, to varēja izdarīt jebkurš.”  
33. Es bieži esmu pārliecināta par saviem lēmumiem.  
34. Es pilnībā pieņemu katru savu šķautni, ieskaitot savus trūkumus, bailes, uzvedību un 
īpašības, ar kurām es varbūt ne pārāk lepojos. Es esmu cienīgs un spējīgs cilvēks. 

 

35. Es esmu cienīgs un spējīgs cilvēks.  
Kopējais rezultāts  

 

Atsauces materiāli: 

✰ Bancino, R., & Zevalkink, C. (2007). Soft skills: The new curriculum for hard-core 
technical professionals. Techniques: Connecting Education and Careers (J1), 82(5), 
20-22. 

✰ Carvalho, M. M. D., & Rabechini Junior, R. (2015). Impact of risk management on 
project performance: the importance of soft skills. International Journal of 
Production Research, 53(2), 321-340. 

✰ Jónsdóttir, I. (2016). Hard or soft skills?: how the Erasmus plus project leaders view 
the relative importance of skills when it comes to conducting their projects (Doctoral 
dissertation). 

✰ Schulz, B. (2008). The importance of soft skills: Education beyond academic 
knowledge. 

✰ Projekts “Icaro”: http://icaro-softskills.eu/  
✰ Projekts “WhomeN”: http://www.whomenplatform.eu/ 
✰ Ayuntamiento de Guadarrama (2019), Guía gestión y usos del tiempo. Comunidad de 

Madrid. Cofinanciación: Fondo Social Europeo. 
✰ Auxiliadora E. zapata navarro, Gloria Alonso Rodríguez, Alejandra Zapata Navarro, 

Guía de gestión del tiempo, Alcobendas creciendo en igualdad. Comunidad de 
Madrid. Cofinanciación: Fondo Social Europeo. 

✰ https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-
management-tips-for-women-leaders 

✰ https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/ 
✰ https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-

productivity-principles-for-dream-career-launchers/ 

http://icaro-softskills.eu/
http://www.whomenplatform.eu/
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/
https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/
https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/
https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
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4. modulis: Sociālās prasmes sievietēm ar invaliditāti darba tirgū  

Apmācību plāns 

1. Apmācību mērķis 

Apmācību mērķis ir sniegt apmācāmajām, proti, sievietēm ar invaliditāti, instrumentus, lai viņas 
varētu izmantot savas sociālās prasmes iekļūšanai darba tirgū. Cilvēki ar invaliditāti, kuri ir 
mazkvalificēti, mūsdienās bieži vien saskaras ar daudzām grūtībām, jo identificēt viņu sociālās 
prasmes un šo prasmju identificēšanas process un to pārvēršana darba tirgum vērtīgās prasmēs ir 
ļoti svarīga. Lai gan no vienas puses ikdienā apgūtās pamatprasmes var uztvert kā šķērsli, šīs 
prasmes paver arī daudz iespējas, piemēram, labākas prasmes pārvaldīt savu laiku un 
komunikācijas prasmes, un arī iespēju strādāt no mājām, jo ir daudz tādu darbu, kurus var paveikt 
no mājām, ja vien ir dators. 

Tādēļ ir ļoti svarīgi informēt sievietes par visām iespējām, ko sociālās prasmes var sniegt. 
Komunikācija ar citiem ir spēja sazināties, izmantojot dažādus komunikācijas veidus. Jāspēj 
komunicēt ne tikai mutiski, bet arī izmantojot ķermeņa valodu.  

Tajā pašā laikā ir svarīgi sievietēm ar invaliditāti iemācīt pārvaldīt savu laiku.  Lai iemācītos pamata 
sociālās prasmes, sievietes būs motivētas apgūt šīs jaunās prasmes un izmainīt savu dzīvi uz labo 
pusi. 

Ir ļoti svarīgi informēt sievietes par to, kādēļ ir nepieciešams palielināt savu pašpārliecību. 

2. Atslēgas vārdi un frāzes 

Šī moduļa galvenie mērķi ir:  palīdzēt sievietēm ar invaliditāti atpazīt un pārvaldīt sociālās 
prasmes, kas viņām jau piemīt, bet kuras viņas neprot izmantot.  

Galvenais mērķis ir iemācīties atpazīt šīm prasmes, pilnveidot tās.  

Galvenās lietas, kurām šajā modulī pievērst uzmanību: sociālās prasmes, efektīva komunikācija, 
aktīva klausīšanās, efektīva runa, laika pārvaldība, lēmumu pieņemšana, pašapziņa, 
pašpārliecinātība, savu sociālo prasmju, laika pārvaldības un pašapziņas pašnovērtējums. 

3. Mērķi 

Moduļa mērķi ir šādi: 

 sniegt īsu un skaidru ievadu par sociālajām prasmēm;  
 sniegt apmācāmajām metodoloģiju, saskaņā ar kuru saprast savas spējas un savas stiprās 

un vājās puses darbavietā; 
 iemācīt, kādas ir labas komunikācijas prasmes saziņā ar potenciālo darba devēju vai 

kolēģiem, kā arī paskaidrot, kāpēc komunikācija ir svarīga;  
 iemācīt dažādus komunikācijas veidus: aktīvo klausīšanos, aktīvo runāšanu; 
 sniegt dažus resursus un metodes, kas palīdzēs uzlabot sava laika pārvaldību; 
 uzlabot apmācāmo pašapziņu un pašpārliecinātību, lai viņas būtu gatavas atrast darbu. 
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4. Plānotie rezultāti 

Sievietes ar invaliditāti spēj atpazīt un pārvaldīt savas sociālās prasmes. Palielinājies to sieviešu 
skaits, kuras aktīvi iesaistās darba tirgū. Sievietes ir iemācījušās efektīvi komunicēt, kā arī prot 
pārvaldīt savu laiku un pieņemt lēmumus. Sievietes ir arī apguvušas, kā pašām novērtēt savu 
pašapziņas līmeni, kā arī prot plānot turpmākos uzdevumus, kas nepieciešami savas dzīves 
izmainīšanai uz labo pusi. 

5. Kursa saturs 

Šis modulis ilgst 12 stundas, un tas ir sadalīts trijās fāzēs/nodarbībās. 

 Sociālo prasmju atpazīšana un pārvaldīšana, efektīva komunikācija (4 stundas, kas 
sadalītas divās divu stundu nodarbībās) 

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

 Pašpārliecinātība un pašcieņa (3,5 stundas, kas sadalītas divās divu stundu un pusotras 
stundas nodarbībās) 

 Progresa novērtēšana (1 stunda) 
 

4.1. fāze/nodaļa – sociālo prasmju atpazīšana un pārvaldīšana. Galvenās tēmas: Trīs personiskās 
motivācijas galvenie aspekti: 1) nākotnes perspektīva; 2) uz pašu un identitāti balstīti koncepti, 
tostarp ticība pašas spēkiem un sava identitāte un 3) iekšējās un ārējās motivācijas mijiedarbība.  

Iekšējās motivācijas būtība – ziņkārība, iesaistīšanās, svarīgums, izaicinājumi. Efektīvas 
komunikācijas pamatnoteikumi. Stratēģijas komunikācijai ar citiem cilvēkiem.  

4.2. fāze/nodaļa – pareiza strādāšana grupā; spēja novērtēt savas laika pārvaldības un lēmumu 
pieņemšanas prasmes; savu “laika zagļu” atklāšana un vērtēšana; stresa situāciju pārvarēšana. 

4.3. fāze/nodaļa – pašapziņas attīstīšana; vājo pušu pārvēršana stiprajās pusēs; savas pašapziņas 
pašnovērtējums, lai spētu plānot nākotni un labāk organizēt savu dzīvi. 

4.4. fāze/nodaļa – testu veikšana, lai novērtētu progresu; tests uz papīra lapām (ar 
15 jautājumiem ar atbilžu variantiem), kam atvēlēta pusstunda; tā mērķis ir novērtēt progresu. 
Testu labo pašas apmācāmās un salīdzina rezultātus. Apmācāmajām šī fāze ir ļoti svarīga, jo viņas 
pašas var novērtēt savas spējas un to, kā šis modulis viņām ir palīdzējis atklāt kādas citas savas 
spējas un kompetences, kā arī iespēju atrast darbu. 

6. Moduļa ilgums* 

Modulis sastāv no dažām fāzēm/nodaļām, un kopā tam ir paredzētas 12 stundas, un ir 
jānodrošina iespēja izlaist kādu fāzi, ja tajā apspriestā informācija jau ir apgūta iepriekš. Ir 
ieteicams šo moduli pasniegt kopā ar 2. un 6. moduli, un moduļu ilgumu var pielāgot pasniedzēju 
noteiktajiem kritērijiem un sieviešu vajadzībām. 

                                                           
* Skat. 11. sadaļu “Novērojumi / ieteikumi” šī moduļa beigās – tur ir paskaidrots, kā plānot šī moduļa grafiku. 
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7. Mācīšanas un mācīšanās metodes 

Apmācībā izmantotās metodes: semināri un darbsemināri klātienē, diskusijas gan grupās, gan visu 
dalībnieku starpā, patstāvīgais praktiskais darbs. Lai novērtētu dalībnieku izaugsmi un veicinātu 
sieviešu ar invaliditāti pašapziņu, tiks izmantota metodoloģija, kurā novērtēšanu veic pašas 
dalībnieces.   

8. Vērtēšanas metodes 

Pēc katra moduļa 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 novērtējumu, tiks izmantotas šādas metodes: apmierinātības tests; tests jauno apgūto 
kompetenču mērīšanai; dalībnieces savus testus labo pašas. 

9. Resursi  

Nepieciešamie resursi ir:  dators ar interneta pieslēgumu, projektors, iesniegums pieņemšanai 
darbā, dažādu amatu apraksti un veicamie pienākumi, laika pārvaldības un pašapziņas veidlapas, 
biroja piederumi (piemēram, 30 pildspalvas, 30 zīmuļi, 15 krāsainās pildspalvas, tāfele). 

10. Atsauces materiāli  

Tā kā izmantotie atsauces materiāli katrā valstī būs citādāki, tie ir jāpielāgo konkrētajai valstij. Šeit 
ir uzskaitīti daži noderīgi resursi, piemēram, CV rakstīšanai, arī dažas sociālo tīklu lietotnes, kas 
būtu jāapgūst profesionālajām vajadzībām. 

Sievietes darbā:  

 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--
en/index.htm  

 www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_744365/lang--en/index.htm 
 https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/ 
 https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/who/lang--en/index.htm 
 

Sociālās prasmes: 

 Bancino, R., & Zevalkink, C. (2007). Soft skills: The new curriculum for hard-core technical 
professionals. Techniques: Connecting Education and Careers (J1), 82(5), 20-22.   

 Carvalho, M. M. D., & Rabechini Junior, R. (2015). Impact of risk management on project 
performance: the importance of soft skills. International Journal of Production Research, 
53(2), 321-340.  

 Jónsdóttir, I. (2016). Hard or soft skills?: how the Erasmus plus project leaders view the 
relative importance of skills when it comes to conducting their projects (Doctoral 
dissertation).  

 Schulz, B. (2008). The importance of soft skills: Education beyond academic knowledge. 
 Projekts “Icaro”: http://icaro-softskills.eu/  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_744365/lang--en/index.htm
https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/
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 Projekts “WhomeN”: http://www.whomenplatform.eu/ 
 https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-

tips-for-women-leaders  
 https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/ 
 https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/ 
 https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/ 
 https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/ 
 https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-

principles-for-dream-career-launchers/ 
 Ayuntamiento de Guadarrama (2019), Guía gestión y usos del tiempo. Comunidad de Madrid. 

Cofinanciación: Fondo Social Europeo. 
 Auxiliadora E. zapata navarro, Gloria Alonso Rodríguez, Alejandra Zapata Navarro, Guía de 

gestión del tiempo, Alcobendas creciendo en igualdad. Comunidad de Madrid. Cofinanciación: 
Fondo Social Europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.whomenplatform.eu/
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/
https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/
https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/
https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
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11. PIELIKUMS – NODARBĪBU PLĀNS: (skatīt tabulu pielikumā)  

4. modulis / nosaukums:  Sociālās prasmes sievietēm ar invaliditāti darba tirgū 
4.1. nodarbība: Sociālo prasmju atpazīšana un pārvaldīšana 
4.2. nodarbība: Efektīva komunikācija 
 
Plānotais ilgums: 4 stundas 
 
Vispārīgie mērķi: sniegt īsu un skaidru ievadu par sociālajām prasmēm un jaunām metodoloģijām, kas 
noderīgas nodarbinātības jomā. 
 
Resursi: Apmācību telpai jābūt atbilstoši aprīkotai, lai varētu sasniegt apmācību mērķi. Tajā jābūt 
pasniedzējam nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem līdzekļiem – datoram ar interneta pieslēgumu, 
videoprojektoram ar iebūvētu skaņu. Katrai apmācāmajai nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, 
iesniegums pieņemšanai darbā, dažādu amatu apraksti un veicamie pienākumi, pašapziņas veidlapas, 
biroja piederumi (piemēram, 30 pildspalvas, 30 zīmuļi, 15 krāsainās pildspalvas, tāfele). 

 
4.1. Sociālo prasmju atpazīšana un pārvaldīšana 

 
Plānotie rezultāti 
 
Trīs personiskās motivācijas galvenie aspekti: 1) nākotnes perspektīva; 2) uz pašu un identitāti balstīti 
koncepti, tostarp ticība pašas spēkiem un sava identitāte, un 3) iekšējās un ārējās motivācijas 
mijiedarbība. Iekšējās motivācijas būtība – ziņkārība, iesaistīšanās, svarīgums, izaicinājumi. Efektīvas 
komunikācijas pamatnoteikumi. Māk strādāt grupās, spēj tikt galā ar stresa situācijām, ir izveidojusies 
pašapziņa, spēj vājās puses pārvērst stiprajās pusēs, prot pielāgoties situācijai, turpina izglītoties, apgūtas 
spējas un metodes savu mērķu sasniegšanai, stratēģijas komunikācijai ar citiem cilvēkiem. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− apmācībā izmantotās metodes: semināri un darbsemināri klātienē, diskusijas gan grupās, gan visu 

dalībnieču starpā, patstāvīgais praktiskais darbs. 
 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs iepazīstina ar sevi, dalībniecēm un viņu vajadzībām. Visi sēž aplī un apspriež, kādas ir viņu 
iespējas, bailes un stiprās puses. Pastāsta, kāda ir apgūstamā tēma un kādi ir plānotie rezultāti. 

1. Pasniedzējs sāk apmācības, izmantojot “Es esmu” metodi. Izmantojot šo metodi, grupas 
dalībnieces sadala pa pāriem. Viņas izmanto veidlapu un viena otru intervē apmēram 
15 minūtes. Katra sieviete novērtē savas stiprās puses, vājās puses, hobijus un mērķus. 
 

Stiprās puses Vājās puses  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hobiji  Mērķi 
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Komentāri 
 
 
 
 

 
Kad abas sievietes ir bijušas intervētājas lomā, katra pastāsta pārējai grupai par to sievieti, kuru viņa 
intervēja. 
Visas aizpildītās veidlapas pieliek pie sienas, un tās tur paliek līdz moduļa pabeigšanai. 
Šī daļa ilgst 50 minūtes. 
 
Vērtēšana 
 
Šī nodaļa ir pabeigta, kad apmācāmās ir apguvušas plānotos rezultātus. Apmācāmās var pielietot savas 
sociālās prasmes, lai iejustos darba pasaulē. Grupa vērtēs rezultātus un pašnovērtējuma svarīgumu, lai 
pilnveidotu savas sociālās prasmes. Vērtēts tiks tas, kādas bija prasmes pašā sākumā. 
 

 
4.2. Efektīva komunikācija 
 
Plānotie rezultāti 
 
Apmācāmās apgūs efektīvu komunikāciju, aplūkojot šādas tēmas: 

• komunikācija, jo īpaši efektīva komunikācija darbavietā; 
• aktīva klausīšanās; 
• efektīva runa. 

 
Kad apmācāmās būs pabeigušas šo nodaļu, viņas būs spējīgas sagatavot profesionālu un īsu prezentāciju 
par sevi. Šai prezentācijai jābūt motivējošai un efektīvai, kā arī to video formātā var ievietot savā 
portfolio, izmantot darba intervijās.  
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− patstāvīgais praktiskais darbs; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: plakāts/prezentācija un praktiska aktivitāte);  
− grupas rakstveida vingrinājums; 
− grupas tīmekļa vingrinājums; 
− lifta uzrunas metode. 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 

1. Pasniedzējs pastāsta, kas ir jāapgūst, lai varētu praktizēt efektīvu komunikāciju un aktīvu 
klausīšanos, to dara saskaņā ar dokumentā “Ievads” minēto. Šī nodaļas daļa ilgst ne vairāk kā 
50 minūtes. 
 

2. Pēc šī teorētiskā ievada grupu sadala mazākās grupās pa 4–5 dalībniecēm, kuras, izmantojot 
datoru, aplūko dažus video par efektīvu komunikāciju un citus interneta resursus, kas 
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nepieciešami, lai izgatavotu plakātu (vai prezentāciju programmā Power Point, ja viņas to māk 
darīt). Šajā plakātā katra grupa parādīs, kāda ir galvenā informācija par trim nodarbības sākumā 
nosauktajām tēmām: 

a. efektīva komunikācija darbavietā; 
b. aktīva klausīšanās; 
c. efektīva runa. 

Katra grupa parādīs kādu praktisku aktivitāti, kas palīdzēs uzlabot apgūto prasmi. Grupas pie šī 
strādās 40 minūtes. 
 

3. Pēc grupu darba viņas prezentē savu darbu pārējiem un iesaista pārējās sievietes pašu 
izdomātajā aktivitātē (ne vairāk kā 40 minūtes; 12–15 minūtes katrai grupai). 

4. Pēc tam pasniedzējs paskaidro, kas ir lifta uzrunas metode. 
Lifta uzruna ir kodolīga un pārliecinoša runa, kuru izmanto, lai radītu interesi par jums un par to, 
ko spējat piedāvāt uzņēmumam. Lifta uzrunu var arī izmantot, lai radītu interesi par projektu, 
ideju vai kādu produktu. Laba lifta uzruna nepārsniedz īsa lifta brauciena ilgumu, kas ir 
apmēram 20–30 sekundes, tādēļ arī šāds nosaukums ir dots. 
 
Uzrunai ir jābūt interesantai, atmiņā paliekošai un kodolīgai. Tai jānorāda, kas tieši padara jūs 
vai jūsu uzņēmumu, produktu vai ideju unikālus.  
Pasniedzējs dod dažus piemērus, piemēram, šo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k  (video ir spāņu valodā, bet katrā valstī var 
atrast līdzīgus video konkrētās valsts valodā). 
Kad apmācāmās ir apguvušas metodi, viņas strādā pie savas prezentācijas (30 minūtes dotas 
prezentācijas gatavošanai, bet 20 minūtes – prezentēšanai). Pasniedzējs prezentācijas nofilmē 
ar telefonu un vēlāk pa e-pastu vai WhatsApp nosūta katrai dalībniecei, lai viņas var novērtēt 
rezultātus un uzlabot savas prezentēšanas prasmes. Šo video var arī pievienot savam portfolio 
vai CV.  

  
Vērtēšana 
 
Katrā fāzē iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai novērtētu katras dalībnieces veikumu visas nodaļas ietvaros, 
kā arī tiks novērtēts viņu progress pēc apmācībām. 
Pasniedzējs piedāvā labojumus un ieteikumus, ja tādi ir nepieciešami. 
  

 

4. modulis / nosaukums:  Sociālās prasmes sievietēm ar invaliditāti darba tirgū 
4.3. nodarbība: Laika pārvaldība un lēmumu pieņemšana  
  
Plānotais ilgums: 4 stundas 
 
Vispārīgie mērķi: sniegt īsu un skaidru ievadu par laika pārvaldību un lēmumu pieņemšanas prasmēm, to 
galvenajām pazīmēm un galvenajiem faktoriem; paskaidrot, kas ir “laika zagļi” un kā ar tiem tikt galā; 
iemācīties vienkāršas metodes, kā pārvaldīt savu laiku, pārvarēt stresu.  
 
Resursi: Apmācību telpai jābūt atbilstoši aprīkotai, lai varētu sasniegt apmācību mērķi. Tajā jābūt 
pasniedzējam nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem līdzekļiem – datoram ar interneta pieslēgumu, 
videoprojektoram ar iebūvētu skaņu. Katrai apmācāmajai nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, 
laika pārvaldības pašnovērtējuma veidlapas, biroja piederumi (piemēram, 30 pildspalvas, 30 zīmuļi, 
15 krāsainās pildspalvas, tāfele). 

 
4.3. Laika pārvaldība un lēmumu pieņemšana  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k
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Plānotie rezultāti 
 
Laika pārvaldības un lēmumu pieņemšanas galvenie aspekti: 1) kas ir svarīgs; 2) kas ir “laika zagļi” un kā 
tie iespaido mūsu ikdienu, un 3) vienkāršas metodes laika pārvaldīšanai un stresa pārvarēšanai.  
Apmācāmās apgūs, kā plānošana var palīdzēt noteikt prioritātes, kā iemācīties pateikt “nē”, ņemot vērā 
sava laika pašnovērtējumu un savas vēlmes. 
Viņas arī apgūs vienkāršas laika pārvaldīšanas un stresa pārvarēšanas metodes: piezīmju lapiņu metode; 
ABCD metode u.c. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− patstāvīgais praktiskais darbs; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: plakāts/prezentācija un praktiska aktivitāte);  
− grupas rakstveida vingrinājums; 
− grupas tīmekļa vingrinājums; 
− mācīšanās teikt “nē”, pašnovērtējuma metode; 
− piezīmju lapiņu metode; 
− ABCD metode; 
− uzskaites metode; 
− apbalvojuma metode. 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
1. Pasniedzējs ievada tēmu un organizē iesildošo aktivitāti, uz tāfeles uzrakstot vārdus “MAN PIEDER 

MANS LAIKS”. Tad pasniedzējs jautā, ar kādiem šķēršļiem viņas kā sievietes ar invaliditāti ir 
saskārušās ikdienā, kas traucē efektīvi pārvaldīt savu laiku. Viņas par to diskutē apmēram 
20 minūtes, un pasniedzējs cenšas šajā aktivitātē iesaistīt visas sievietes. 

2. Pasniedzējs pastāsta, kas ir laika pārvaldīšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes, un uz tāfeles 
klasificē to galvenās pazīmes atbilstoši dažādiem sieviešu ikdienas aspektiem (darbs, rūpes par 
citiem, mājas darbi, brīvais laiks, rūpes par sevi). Prezentācija ilgst apmēram 50 minūtes. 

3. Pasniedzējs jautā, kas ir “laika zagļi”, un sievietes strādā mazās grupās, lai atbildētu uz šo jautājumu. 
Pa to laiku pasniedzējs katrai grupai iedod vienu kārti, uz kuras ir uzrakstīts viens no “laika zagļiem”. 
Sievietes par to diskutē, sagatavo piemērus un pastāsta par tiem pārējiem grupas biedriem. Sievietes 
pie šī uzdevuma strādā 40 minūtes. 

4. Pēc tam sievietes ar divu aktivitāšu palīdzību novērtē savu laika pārvaldību: 
a. mācīšanās teikt “nē” un pašpārliecinātības trenēšana;  
b. pašnovērtējums par mūsu laika pārvaldīšanu; 
c. savas nākamās ideālās, bet tai pašā laikā reālistiskās nedēļas plānošana. 

Katra sieviete pie šīm aktivitātēm strādā 60 minūtes.  
 

5. Pēc tam pasniedzējs pastāsta par dažām vienkāršām laika pārvaldīšanas metodēm, un vienu no šīm 
metodēm izmēģina: 

a. piezīmju lapiņu metode; 
b. ABCD metode; 
c. uzskaites metode; 
d. apbalvojuma metode. 

Šī daļa ilgst 30 minūtes. 
 

6. Beigās pasniedzējs sniedz dinamisku prezentāciju, iesaistot visas dalībnieces, un sniedz dažus 
padomus, kā tikt galā ar stresu. Šī daļa ilgst 20 minūtes. 

 
Vērtēšana 



   

Projekts “Ready Women” tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 

Projekts Nr.: 2018-1-ES01-KA204-050765 

9 

 
Šī nodaļa ir pabeigta, kad apmācāmās ir apguvušas plānotos rezultātus. Apmācāmās var pielietot savas 
laika pārvaldīšanas prasmes, lai iejustos darba pasaulē. Grupa novērtēs rezultātus un nodarbības 
svarīgumu, izmantojot ideju apmaiņas metodi – apspriedīs apgūtos jēdzienus un to, kā tos izmantot savā 
labā. Šī daļa ilgst ne vairāk kā 20 minūtes. 
 

 

4. modulis / nosaukums:  Sociālās prasmes sievietēm ar invaliditāti darba tirgū 
4.4. nodarbība: Pašpārliecinātība 
  
Plānotais ilgums: 3,5 stundas 
 
Vispārīgie mērķi: sniegt īsu un skaidru ievadu par pašpārliecinātību un pašapziņu; paskaidrot, kas ir tie 
šķēršļi, kas traucē pilnveidot šīs īpašības un kā tos pārvarēt; iemācīt vienkāršas darbības, kas uzlabos 
pašpārliecinātību un pašapziņu.  
 
Resursi: Apmācību telpai jābūt atbilstoši aprīkotai, lai varētu sasniegt apmācību mērķi. Tajā jābūt 
pasniedzējam nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem līdzekļiem – datoram ar interneta pieslēgumu, 
videoprojektoram ar iebūvētu skaņu. Katrai apmācāmajai nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, 
pašpārliecinātības pašnovērtējuma veidlapas, biroja piederumi (piemēram, 30 pildspalvas, 30 zīmuļi, 
15 krāsainās pildspalvas, tāfele). 

 
4.4. Pašpārliecinātība  

 
Plānotie rezultāti 
Apmācāmās uzlabos savu pašpārliecinātību un pašapziņu, aplūkojot šādas tēmas: 

• iemesli, kādēļ sievietēm ar invaliditāti ir zema pašpārliecība; 
• zemas pašpārliecinātības pazīmes;  
• rūpēšanās un nerūpēšanās par sevi: cik svarīga ir garīgā un fiziskā veselība un kā tā ietekmē 

pašpārliecinātību. 
 
Kad apmācāmās būs pabeigušas šo nodaļu, viņas pašas būs spējīgas novērtēt un uzlabot savu 
pašpārliecinātību. Šajā nodaļā viņām tiks sniegti daži instrumenti un resursi, ko varēs ieviest savā ikdienā. 
 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− patstāvīgais praktiskais darbs; 
− grupu darbs (paveiktais darbs: interaktīva vērtēšana grupas biedru starpā);  
− grupas rakstveida vingrinājums; 
− uzdevums “nosauc savas stiprās puses”, pašnovērtējuma metode; 
− “dāvanas sev” – maģiskās kastes metode; 
− metode ”paskaties spogulī”. 

(Visas šīs metodes ir aprakstītas 4. moduļa “Sociālās prasmes sievietēm ar invaliditāti darba tirgū” 
ievadā) 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
1. Pasniedzējs pastāsta, kas ir pašpārliecinātība un kādi ir iemesli tam, ka pašpārliecinātība ir zema, 

īpašu uzmanību pievēršot tieši sievietēm ar invaliditāti. Tiks aplūkotas arī zemas pašpārliecinātības 
pazīmes. Pasniedzējs sniegs piemērus un audiovizuālus resursus (video ainas no filmām, fotogrāfijas, 
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tekstus u.c.). Prezentācija ilgs apmēram 50 minūtes. 
 

2. Pēc prezentācijas pasniedzējs jautā, kāda ir atšķirība starp rūpēšanos par sevi un nerūpēšanos, un 
sievietes strādā mazās grupās, lai atbildētu uz šo jautājumu. Sievietes par to diskutē, sagatavo 
piemērus un pastāsta par tiem pārējai grupai. Pēc tam pasniedzējs sniedz dažus padomus, kā 
rūpēties par sevi, lai uzlabotu pašpārliecinātību un pašapziņu. Šī daļa ilgst 20 minūtes. 
 

3. Pēc tam sievietes ar anketas palīdzību novērtē savu pašpārliecinātību. Katra sieviete pie šī uzdevuma 
individuāli strādā 20 minūtes. 
 

4. Pēc tam pasniedzējs pastāsta par trim vienkāršām metodēm, kas palīdz uzlabot pašpārliecinātību, un 
katru metodi praktizē 40 minūtes, pielāgojot to grupas vajadzībām. 

a. Nosauciet savas stiprās puses. Pasniedzējam ir dotas 10 minūtes, lai pastāstītu sīkāk par šo 
metodi. Pēc tam katra sieviete sastāda trīs sarakstus. Kad tas ir paveikts, sievietes sadalās 
pāros un ar grupas biedriem apmainās idejām, sajūtām un mērķiem. 

b. Loterija “dāvanas sev”. Pasniedzējam ir dotas 10 minūtes, lai pastāstītu sīkāk par šo metodi. 
Pēc tam katra sieviete sastāda dāvanu sarakstu un uzraksta to uz kartītes, uz kuras 
uzrakstīts viņas vārds.  Kad saraksti ir sastādīti, pasniedzējs uztaisa maģisko kasti un ieliek 
tajā visas kartītes. Pasniedzējs no katras krāsas izvēlas vienu kartīti (katrai sievietei sava 
krāsa) un to nolasa. Grupa tajā pašā laikā izsaka komplimentu tai sievietei, kuras kartīte ir 
izvilkta. Pēc tam sievietes iesaistās savas dāvanas taisīšanā un pielieto šo metodi arī ikdienā. 

c. Metode ”paskaties spogulī”. Pasniedzējam ir dotas 15 minūtes, lai pastāstītu sīkāk par šo 
metodi, bet grupā šo metodi īstenos mazliet citādākā veidā. Sievietes strādā pāros – viņas 
viena otrai izsaka komplimentu vai motivējošu teicienu. Kad uzdevums ir pabeigts, visas 
sievietes dalās ar savām sajūtām, emocijām. 

 
 

Vērtēšana 
 
Šī nodaļa ir pabeigta, kad apmācāmās ir apguvušas plānotos rezultātus. Apmācāmās spēj izmantot 
apgūtās metodes, lai uzlabotu savu pašpārliecinātību un pašapziņu. Nodaļas vērtēšana tiks veikta 
nākamajā nodaļā. 

 

4. modulis / nosaukums:  Sociālās prasmes sievietēm ar invaliditāti darba tirgū 
 

4.4. nodarbība: Progresa novērtēšana  
Plānotais ilgums: 30 minūtes 
 
Vispārīgie mērķi: novērtēt šajā modulī sasniegto progresu. 
 

Resursi: Biroja piederumi (piemēram, 30 pildspalvas, 30 zīmuļi, 15 krāsainās pildspalvas, tāfele). 
 

4.4. Progresa novērtēšana  
 

Plānotie rezultāti 
Šīs fāzes mērķis ir noteikt progresu. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− dalībnieki savus testus labo paši; atklāti salīdzina kursa rezultātus. 
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Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Tests uz papīra lapām (ar 20 jautājumiem ar atbilžu variantiem) par visām 12 stundām, kas veltītas šim 
modulim. 

 
 

Vērtēšana 
 
Dalībnieki savus testus labo paši; atklāti salīdzina kursa rezultātus; atklāti diskutē par iegūtajām 
kompetencēm un to, kā tās izmantot darbā. 
 

 

12. Novērojumi/ieteikumi 

Ir ieteicams šo moduli pasniegt kopā ar 2. moduli “Jauni nodarbinātības veidi un IKT kompetences 
sievietēm ar invaliditāti ” un arī 6. moduli.  

6. modulis “Vadlīnijas sieviešu ar invaliditāti darba konsultantiem ” ir domāts tam, lai apmācītu 
pasniedzējus un konsultantus, kuri būs tie, kas apmācību dalībniecēm palīdzēs tikt iekļautām 
darba tirgū. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pasniedzējam, kurš pasniegs šo un 2. moduli, jābūt apmācītam arī 
par 6. moduļa saturu. 

Kad pasniedzēji ir apguvuši 6. moduļa saturu, viņi var plānot, kā kopā pasniegt 2. un 4. moduli. Šo 
moduļu kopējo ilgumu var plānot un pielāgot sieviešu vajadzībām: tas varētu būt ne vairāk kā 20–
30 stundas. 
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