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Kokia pirmoji mintis aplanko išgirdus
“darbutojas 55+”? Kas nors nenorintis
priimti pokyčių? Kas nors negebantis
komunikuoti su jaunesniais kolegomis? O
galbūt patyręs darbuotojas, didžiąją
gyvenimo dalį dirbęs ir dabar turintis žinių,
kurių nesuteikia jokia mokykla?
Ir šis darbuotojas ketina išeiti į pensiją ir pasiimti
visas žinias kartu. Tai didelis praradimas
bendardarbiams, įmonei ir visuomenei. Tai
didelis praradimas žmogui, kuris pensiją mato
kaip aktyvaus ir prasmingo gyvenimo etapo
pabaigą. Europos Sąjungoje yra apie 6.5
milijonų 55 – 64 metų amžiaus žmonių.
Lisabonos strategija siekė, kad iki 2010 m.
darbo rinkoje aktyviai veiktų bent 50% vyresnio
amžiaus darbuotojų.
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ŽINIŲ PERDAVIMAS
JAUNAJAI KARTAI IR VERSLO
STARTUOLIAMS

Atsakomybė
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis
leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokįjame pateikiamos informacijos
naudojimą.
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MENTORYSTĖ

Mentorystė yra neformalus žinių ir socialinio
kapitalo perdavimo procesas bei psichosocialinė pagalba, gavėjo suvokiama kaip
naudinga darbui, karjeros vystymui ar
profesiniam tobulėjimui. Mentorystė apima
neformalų tam tikrą laiko tarpą trunkantį
bendravimą tarp asmens, kuris yra
suvokiamas kaip turintis daugiau atitinkamų
žinių, išminties ar patirties (mentoriaus) ir to,
kuris suvokia, kad turi mažiau (globotinio)
(Bozeman, Feeney, 2007)
K-start projektu siekiama paskatinti patyrusius
vyresnio amžiaus darbuotojus priimti iššūkį ir
perduoti savo žinias jaunesniems kolegoms ar
verslo startuoliams. Tai apims žmogiškųjų
išteklių valdymo ir mentorystės įgūdžių gerinimą
dėka lengvai prieinamos mokymo medžiagos
elektroninėje erdvėje ir partnerių vykdomų
mokymo programų. K-start projekto komanda
kviečia mentorius įsijungti į duomenų bazę, kuri
palengvins
susisiekimą
su
ieškančiais
mentoriaus pagalbos. Skirtingų žinių ir mąstymo
sankirtos fone neabejotinai bus sukurta erdvė
kūrybingumui, geroms idėjoms ir inovacijoms.

K-START

Projektas “K-start: žinių perdavimas jaunajai
kartai ir verslo startuoliams“ siekia šių tikslų:
 Suvokti kliūtis ir problemas, su kuriomis
susiduria vyresnio amžiausi darbuotojai
Europoje
► mokymosi poreikių analizė
 Sukurti
naują, daugiakalbį, online
mokymo(si) kursą, kuris padėtų tikslinei
grupei tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymo
ir ugdomojo vadovavimo įgūdžius,
reikalingus norint perduoti žinias jauniems
kolegoms ir verslo startuoliams.
► e-mokymosi platforma su online pagalba
besimokančiajam
 Užtikrinti mokymo(si) programos kokybę ir
atitikimą poreikiams
► bandomieji mokymai
 Užtikrinti mokymo(si) pasiūlymo žinomumą
ir platų naudojimą
► sklaida
Projekto rezultatai turės dvigubą poveikį –
pradedantieji karjerą ar verslą turės naudos iš
praktinių žinių, kuriomis dalinsis vyresnieji, o šie
jausis vertinami, nes padės kitiems sėkmingai
siekti tikslų.

Projektą įgyvendina 8 partneriai iš 5 ES šalių,
veikiantys švietimo, profesinio ugdymo bei
paramos pradedančiam verslui srityse:









Lietuvos edukologijos universitetas (LT)
UAB Alfa idėjos ir technologijos (LT)
VšĮ Startups.lt Fondas (LT)
Business Development Friesland (NL)
ROC Noorderpoort (NL)
Europos verslo ir inovacijų centrų tinklas
(BE)
Fundación Maimona (ES)
Gesfor S.r.l. (IT)
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