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1. ĮŽANGA
Šis dokumentas yra projekto K-START 3-iojo darbo paketo dalis. Kaip nurodyta projekto
pasiūlyme, „Fundación Maimona“, 5-asis partneris, yra darbo paketo vadovas ir jį vykdo.

1.1. Pritaikymo sritis. Apimtis
Šiame dokumente rasite vadovą projekto K-START mokytojams, kuris padės jiems vesti mokymų
sesijas.
Vadove pateikiami galimi būdai moduliams sudaryti. Mokytojai taip pat turėtų perskaityti dokumentą
„Mokymo plano apibrėžimas“, kad geriau suvoktų modulių struktūrą.
Kad geriau suvoktumėte projekto K-START mokymus, rekomenduojama perskaityti dokumentą
„Projektas K-START: mokymo plano apibrėžimas“.
3-iasis darbo paketas „Medžiagos pritaikymas, turinio išdėstymo mokymas“ sudarytas projektui KSTART toliau nurodytais tikslais.


Pritaikyti anksčiau parengtą projektų ROMEO ir TALISMAN medžiagą bei kursus taip, kad
jie atitiktų vyresnių darbuotojų smulkiose ir vidutinėse įmonėse poreikius bei mokymosi
reikalavimus, skirti daugiau dėmesio žmogiškųjų išteklių valdymui ir mokymuisi, kaip tapti
mentoriumi.



Atsižvelgiant į ankstesnio darbo paketo rezultatus, sukurti papildomus atitinkamo turinio
modulius ir pagalbinę mokymosi internetu medžiagą.
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2. PROJEKTO K-START METODIKA
Projekto K-START siūlomame modelyje mokymasis bendradarbiaujant yra pagrindinis mokymosi
proceso elementas. Mokymuisi būdingas gebėjimas dalytis skirtinga patirtimi ir sukurti naujas
žinias.
Projektas K-START naudojasi projekto ROMEO dalijimusi patirtimi ir žiniomis kaip novatoriška
metodika, skirta mokymuisi planuoti ir įgyvendinti. Taip sukuriamos naujos žinios ir įgūdžiai.
Mokymo modelis traktuojamas kaip mokymasis bendradarbiaujant bendrame tinkle.
Mokymai vyks naudojantis interneto platforma, iš kurios ugdytiniai gali parsisiųsti mokymosi
medžiagą, gauti papildomos medžiagos konkrečia tema, susisiekti su mokytoju, atlikti pratimus ir
dalyvauti forume.
Mokytojams rekomenduojama sudaryti tvarkaraštį, kad būtų užbaigti įvairūs formavimo etapai:
nustatyti laiką medžiagai perskaityti ir suvokti, pratimams atlikti ir dalyvauti forumuose.
Labai svarbu, kad mokytojas skatintų, ragintų mokytis ir stebėtų, kaip atliekami pasiūlyti pratimai.
Be to, svarbu, kad mokytojas skatintų dalyvauti forumuose, siūlytų temas ir vadovautų debatams.
Atsižvelgiant į poreikį, galima rengti bendravimo akį į akį principu pagrįstas sesijas. Pirminis tokių
sesijų tikslas – pasidalyti patirtimi ir paskatinti debatus.

2.1. Projekto K-START mokytojo gebėjimai
Jums, kaip mokytojui, tenka pagrindinis vaidmuo visuose projekto K-START mokymuose. Projekto
K-START mokytojas turėtų:


turėti bendravimo įgūdžių;



išmanyti organizavimo strategijas;



būti atviras novatoriškiems procesams ir dalijimuisi žiniomis bei patirtimi;



būti atviras naujoms idėjoms ir jas skatinti;



turėti prieigą prie interneto;



turėti darbui su interneto platforma būtinų techninių kompetencijų;



būti pasirengęs noriai vadovauti forumui ir planuoti užduotis ugdytiniams;



suvokti asmenines motyvacijas, situacijas ir emocijas.

2.2. Galutinių naudotojų profilis
Privalote atsižvelgti į tris skirtingas grupes.


Būsimieji mentoriai. Jie bus jūsų ugdytiniai, todėl turėtumėte pritaikyti projekto K-START
mokymus prie jų poreikių. Asmenys šioje grupėje yra 55 metų ar vyresni, todėl labai
tikėtina, kad jie nebus pratę prie mokymosi internetu. Per pirmąją sesiją supažindinkite
ugdytinius su projekto K-START platforma ir naudojimusi ja.

Mentoriai greičiausiai bus pramonės sektoriaus bei verslo atstovai ir užims skirtingas pareigas
savo organizacijose. Pabandykite pavyzdžius ir pratimus pritaikyti prie grupės poreikių.


Vadovai. Vadovai mokymuose nedalyvaus, bet be jų atsidavimo darbuotojai nedalyvaus
projekte K-START. Todėl jums rekomenduojama susitikti su vadovais ir paskatinti juos
vykdyti mentorių programas. Mokymo medžiagoje rasite kelis skyrius, kuriuose kalbama
apie mentorystės įmonėje naudą.



Būsimieji ugdytiniai. Jūs su jais nebendrausite, bet turėtumėte juos turėti omenyje.
Ugdytiniai tikriausiai bus jauni žmonės, pradėję dirbti naujoje įmonėje. Pagalvokite apie jų
poreikius, aplinkybes, baimes, norus... ir perduokite tai jų mentoriams.
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3. MODULIŲ STRUKTŪRA
Projekto K-START mokymo medžiagą sudaro keturi moduliai, kurių kiekvienas suskirstytas į
skyrius. Visų skyrių išdėstymas yra vienodas:


santrauka;



turinio išdėstymas, nuosekliai suskirstytas į sekas, kad būtų lengviau suvokti sąvokas;



klausimai apmąstymui.

Nors vedant mokymus rekomenduojama laikytis nurodytos turinio tvarkos, ją galima pakoreguoti
pagal tai, kas tuo metu svarbu. Toliau pateikta išsami rekomenduojama dalykinė rodyklė.
MENTORIAUS ATMINTINĖ
1. ĮVADAS. M1: mentorystės reikšmė
1.1. Istorija apie jūsų įmonėje dar neatrastą lobį
1.2. Kas yra mentorystė?
1.2.1. Santrauka
1.2.2. Dėstymas
1.2.2.1. Įžanga
1.2.2.2. Mentorystės apibrėžimas
1.2.2.3. Mentorystės poreikis darbo aplinkoje
1.2.2.4. Mentorystės tikslai
1.2.2.5. Talentų valdymas ir žinių perdavimas
1.2.2.6. Mentorystės procesas
1.2.2.7. Tikras atvejis
1.2.3. Klausimai apmąstymui
1.3. Darbuotojo požiūris: kodėl turėčiau tapti mentoriumi?
1.3.1. Santrauka
1.3.2. Dėstymas
1.3.2.1. Senjorams iškylantys iššūkiai ir motyvuojantys veiksniai
1.3.2.2. Ką reiškia būti mentoriumi?
1.3.2.3. Mentoriaus įgūdžiai
1.3.2.4. Buvimo mentoriumi nauda
1.3.3. Klausimai apmąstymui
1.4. Darbdavio požiūris: kuo mentorystė naudinga mano įmonei?
1.4.1. Santrauka
1.4.2. Dėstymas
1.4.2.1. Įžanga
1.4.2.2. Talentų išlaikymas – iššūkis įmonei
1.4.2.3. Smulkių ir vidutinių įmonių ypatybės
1.4.2.4. Mentorystės vykdymo įmonėje nauda
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1.4.3. Klausimai apmąstymui
2. PIRMOJI DALIS. M2: mentoriaus ir ugdytinio parinkimas
2.1. Ugdytinio suradimas
2.1.1. Santrauka
2.1.2. Dėstymas
2.1.2.1. Motyvacija
2.1.2.2. Kur rasti ugdytinį?
2.1.2.3. Mentoriaus profilis
2.1.2.4. Mentorystės santykiai
2.1.3. Klausimai apmąstymui
3. ANTROJI DALIS. M3: kaip tapti mentoriumi?
3.1. Išsamus vadovas, kaip tapti mentoriumi
3.1.1. Santrauka
3.1.2. Dėstymas
3.1.2.1. Motyvacija
3.1.2.2. Tapimas mentoriumi
3.1.3. Klausimai apmąstymui
3.2. Tapatybė ir vaidmuo
3.2.1. Santrauka
3.2.2. Dėstymas
3.2.2.1. Motyvacija
3.2.2.2. Pagrindinės sąvokos
3.2.2.3. Vaidmenų suvokimas
3.2.2.4. Savęs vertinimas ir vaidmenų paskirstymas
3.2.2.5. Vaidmenų valdymas
3.2.2.6. Tiriamasis atvejis – mentoriaus vaidmuo
3.2.3. Klausimai apmąstymui
3.3. Dalijimasis žiniomis ir naujovėmis
3.3.1. Santrauka
3.3.2. Dėstymas
3.3.2.1. Motyvacija
3.3.2.2. Pagrindinės sąvokos
3.3.2.3. Naujovių suvokimas
3.3.2.4. Dalijimasis naujovėmis ir žiniomis
3.3.2.5. Naujovių ir žinių valdymas
3.3.2.6. Tiriamasis atvejis
3.3.3. Klausimai apmąstymui
3.4. Bendravimas ir bendradarbiavimas
3.4.1. Santrauka
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3.4.2. Dėstymas
3.4.2.1. Motyvacija
3.4.2.2. Pagrindinės sąvokos
3.4.2.3. Bendravimo ir bendro darbo suvokimas
3.4.2.4. Savęs vertinimas ir dalijimasis bendravimo ir bendradarbiavimo patirtimi
3.4.2.5. Bendravimo ir bendro darbo valdymas
3.4.2.6. Tiriamasis atvejis
3.4.3. Klausimai apmąstymui
3.5. Savivadyba
3.5.1. Santrauka
3.5.2. Dėstymas
3.5.2.1. Motyvacija
3.5.2.2. Pagrindinės sąvokos
3.5.2.3. Savivadybos suvokimas
3.5.2.4. Savęs vertinimas ir dalijimasis savivadybos patirtimi
3.5.2.5. Savivadybos valdymas
3.5.2.6. Tiriamasis atvejis
3.5.3. Klausimai apmąstymui
3.6. Pokyčių valdymas
3.6.1. Santrauka
3.6.2. Dėstymas
3.6.2.1. Motyvacija
3.6.2.2. Pagrindinės sąvokos
3.6.2.3. Pokyčių valdymo suvokimas
3.6.2.4. Savęs vertinimas ir dalijimasis pokyčių valdymo patirtimi
3.6.2.5. Pokyčių valdymo valdymas
3.6.2.6. Tiriamasis atvejis
3.6.3. Klausimai apmąstymui
3.7. Kokybės gerinimas
3.7.1. Santrauka
3.7.2. Dėstymas
3.7.2.1. Motyvacija
3.7.2.2. Pagrindinės sąvokos
3.7.2.3. Kokybės valdymo suvokimas
3.7.2.4. Savęs vertinimas ir dalijimasis kokybės valdymo patirtimi
3.7.2.5. Kokybės valdymas
3.7.2.6. Tiriamasis atvejis
3.7.3. Klausimai apmąstymui
3.8. Nuo mokymosi – prie darbo
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3.8.1. Santrauka
3.8.2. Dėstymas
3.8.3. Klausimai apmąstymui
4. BAIGIAMOJI DALIS. M4: papildoma informacija
4.1. Mentorystės kultūra įmonėje – talentų valdymas
4.1.1. Santrauka
4.1.2. Dėstymas
4.1.2.1. Talentų valdymas – svarbus verslo procesas
4.1.2.2. Talentų valdymo raidos ciklas
4.1.2.3. Talentų valdymas ir tradicinis požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą
4.1.2.4. Talentų valdymu stiprinamos kompetencijos
4.1.2.5. Trumpas vadovas, kaip vykdyti mentorystę
4.1.3. Klausimai apmąstymui
4.2. Kur rasti daugiau informacijos?
4.2.1. Santrauka
4.2.2. Dėstymas
4.2.2.1. Mentorystės standartai
4.2.2.2. Straipsniai apie mentorystės įgūdžius
4.2.2.3. Įdomūs šaltiniai
4.2.2.4. Naudingos nuorodos
4.3. Sėkmės istorijos
4.3.1. Santrauka
4.3.2. Dėstymas
4.3.2.1. Mentorystės programa Fryzijoje (Nyderlandai)
4.3.2.2. Socialinė mentorystė – „Guadalinfo“ (Ispanija)
4.3.3. Klausimai apmąstymui

3.1. Simboliai
Didesnei pažangai užtikrinti buvo nuspręsta ne numeruoti atskiras dalis, o suskirstyti jas spalvomis:


modulių pavadinimai yra mėlynos spalvos;



skyrių pavadinimai yra geltonos spalvos;



skyrių dalių pavadinimai (santrauka, dėstymas, klausimai apmąstymui) yra oranžinės
spalvos;



poskyrių pavadinimai yra žalios spalvos.

Be to, tekste rasite žalios spalvos langelius su svarbia informacija ir oranžinės spalvos langelius su
klausimais ir pratimais mentoriams.
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Šiuo simboliu žymimi klausimai apmąstymui.

Šiuo simboliu žymimi teigiami dalykai.

Šiuo simboliu žymimi neigiami dalykai.

3.2. Mokymosi laikas
Mokymosi laiką apima:


turinio išdėstymas;



dalijimasis patirtimi forumuose ir bendravimas su kitais dalyviais;



pratimų atlikimas;



dvejonių išsprendimas su savo mokytoju;



bendradarbiavimas su kitais dalyviais.

3.3. Pratimai ir priemonės
Siekdami geresnių projekto K-START modulio rezultatų, galite naudotis toliau išvardytomis
priemonėmis:


temą atitinkantys pratimai ir klausimai;



teiginių apie principinę modulio idėją kūrimas ir užrašymas;



projekto K-START tinklalapis: naujienoms sekti, dokumentams parsisiųsti;



pokalbiai projekto K-START mokymo platformos forume;



naudojimasis interneto paieška: vaizdo įrašams peržiūrėti, pokalbiams perklausyti,
straipsniams perskaityti ir t. t.;



programa „Skype“ ir kitos bendravimo bei informavimo priemonės.

Galite laisvai naudotis tiek šaltinių, kiek, jūsų nuomone, reikia, norint pasiekti didelę mokymosi
pažangą. Galite moduliuose rekomenduojamus pratimus pritaikyti prie savo ugdytinių poreikių. Šie
pratimai leis suprasti, ar mentoriai suvokia sąvokas.

3.4. Tvarkaraštis
Tvarkaraščio sudarymas gali labai padėti. Toliau pateiktame tvarkaraštyje surašytas vidutinis laikas
minutėmis, skiriamas skyriams ir sekoms, tačiau viskas priklauso nuo jūsų nacionalinio modulio.
Kai kuriems modulio skyriams teks skirti daugiau laiko dėl jų turinio ir veiklos. Gali šiek tiek skirtis
jūsų sekų trukmė, bet labai svarbu, kad bendra visų jūsų kurso modulių trukmė nebūtų trumpesnė
nei 18–20 valandų.
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Toliau pateiktas vidutinio vieno modulio / skyriaus / sekos mokymosi laiko apskaičiavimo pavyzdys,
remiantis 20 valandų (1 200 minučių) kursu. Ne visi moduliai yra vienodo sudėtingumo ir trukmės,
todėl apskaičiuojant remtasi tais skyriais, kurių sudėtingumas yra panašaus lygio.
1 200 minučių / 16 skyrių = 75 minutės vienam skyriui = vidutiniškai 1 valanda ir 15 minučių vienam
skyriui per visą mokymosi laiką.

Vidutinės trukmės modulio tvarkaraštis (gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų individualų
modulį)
1
skyrius

2
skyrius

3
skyrius

4
skyrius

1
modulis

75

75

75

75

2
modulis

75

3
modulis

75

75

75

4
modulis

75

75

75

5
skyrius

6
skyrius

7
skyrius

8
skyrius

Iš viso
min.
300

75

75

75

75

75

75

600

225
Iš viso min.

1 200

Individuali modulių, skyrių ir sekų tvarka priklauso nuo atitinkamo konteksto, jūsų ugdytinių ir
organizacinių poreikių.
Pagrindinį projekto K-START mokymo kalendorių sudaro keturios valandos per savaitę penkių
savaičių laikotarpiu. Nors ir galite koreguoti šį išdėstymą, mokymai neturėtų trukti ilgiau nei du
mėnesius.

3.5. Tikslinės grupės
Pagrindinę tikslinę projekto K-START grupę sudaro vyresnieji darbuotojai, taip pat vyresni
savarankiškai dirbantys asmenys, vadovaujantys įmonei.
Naudingos informacijos taip pat ras darbdaviai, vadovai ir žmogiškųjų išteklių vadybininkai.
Kiekvieno modulio pradžioje nurodoma konkreti jo tikslinė grupė.

3.6. Nauda
Konkretūs kiekvieno modulio tikslai ir rezultatai nurodyti dokumente „Projektas K-START: mokymo
plano apibrėžimas“ ir kiekvieno modulio skyriuje „Pritaikymo sritis. Apimtis“. Tačiau kalbant bendrai,
sėkmingai užbaigęs kiekvieną modulį, būsimasis mentorius:
1) geriau suvoks savo patirtį, užduotis, tikslus ir t. t.;
2) geriau suvoks savo paties gebėjimus ir tai, ko jam dar stinga;
3) pagerins savo mokymosi įgūdžius, išmoks dalytis ir dalysis tam, kad išmoktų;
4) pagerins savo poziciją įmonėje ir vietą organizacijoje;
5) savo darbui ir gyvenimui suteiks daugiau asmeninio pasitenkinimo.

3.7. Rekomendacijos nacionaliniams mokymosi scenarijams
Projekto K-START mokymai gali būti vedami bendravimo akis į akį principu pagrįstomis sesijomis
arba naudojantis interneto platforma. Rekomenduojama mokymų pradžioje surengti bent vieną
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šventinę sesiją, per kurią galėsite gyvai susitikti ir susipažinti su būsimaisiais mentoriais, sužinoti jų
poreikius ir paaiškinti, kaip bus vykdomi mokymai.
Vesdami bendravimu akis į akį pagrįstas sesijas, venkite tokių situacijų, kai mokomas tik vienas
ugdytinis. Vienam ugdytiniui reikia skirti tiek pat laiko ir lėšų, kiek ir trijų ar keturių asmenų grupei.
Jeigu įmanoma, suformuokite nedideles ugdytinių grupeles iš vienos ar skirtingų įmonių darbuotojų.

