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Mentorystė

Tinklų kūrimas

Siekdama parinkti tinkamiausias mentorių ir ugdytinių poras, pažangiausios
mentorystės programos „SUPREME“ komanda gali surengti žaibiškus interviu. Šios
veiklos tikslas – sukurti neoficialią aplinką, kurioje susitiktų būsimieji mentoriai ir
ugdytiniai.
Šia veikla siekiama sukurti neoficialią aplinką, kurioje mentoriai ir ugdytiniai galėtų
susipažinti ir rasti jiems tinkamiausią porą. Susitikdami su savo (būsimu) mentoriumi
pirmą kartą, ugdytiniai kartais gali jaudintis. Siekiant pralaužti ledus ir panaikinti
bendravimo kliūtis, galima surengti žaibiškus interviu neoficialioje aplinkoje. Tokie
interviu yra patrauklūs, smagūs ir garantuoja, kad mentoriai ir ugdytiniai ras net po
kelis jiems tinkamus partnerius.

Jums reikės: 2 val. laiko ǀ 1 žaibiško interviu rengėjo ǀ 10 būsimųjų mentorių ǀ 10 būsimųjų ugdytinių ǀ Kortelių su
vardais ǀ Neoficialios aplinkos (pvz., kavinės), kurioje būtų bent 10 staliukų ǀ Gongo

1 veiksmas. Paruoškite žaibiško interviu vietą. Raskite tinkamą kavinukę (mokykloje) ar valgyklą ir sustatykite joje 10
staliukų (priklausomai nuo grupės dydžio). Prie kiekvieno staliuko pastatykite po dvi kėdes ir sustatykite staliukus ratu.
Aplinka turėtų būti jauki ir atpalaiduojanti (pasirūpinkite muzika, gaivinančiais gėrimais ir pan.).
2 veiksmas. Įžanginė kalba apie žaibišką interviu. Paaiškinkite interviu tikslą ir taisykles. Interviu tikslas – rasti tinkamą
ugdytinio ir mentoriaus porą, suteikiant ugdytiniams ir mentoriams progą pabendrauti ir pažinti vienas kitą. Mentoriai
sėdi vienoje stalelių pusėje. Išgirdę gongą, ugdytiniai pasirenka mentorių, su kuriuo norėtų pakalbėti ir atsisėda ant tuščios
kėdės prie atitinkamo stalelio. Po 5 minučių vėl nuskambėjus gongui, ugdytiniai turės palikti savo vietas ir pasirinkti kitą
mentorių. Ugdytinių tikslas yra pabendrauti su kuo daugiau mentorių. Jie gali laisvai pasirinkti, su kuriuo mentoriumi
norėtų pakalbėti.
3 veiksmas. Paprašykite, kad mentoriai pasiruoštų interviu. Visi mentoriai atsisėda vienoje stalelių pusėje (po vieną
mentorių prie vieno iš 10 stalelių).
4 veiksmas. Muškite gongą! Gongą muškite kas 5 minutes (apytikriai). Stebėkite, kad kiekvienas ugdytinis būtų pasirinkęs
mentorių, su kuriuo galėtų pabendrauti. Vaikščiokite po salę ir padėkite porai, jei pastebite, kad mentorius ir ugdytinis turi
sunkumų. Padėkite jiems, pasiūlydami temas pokalbiui, keldami tam tikrus klausimus ir pan. Patarimas: pokalbių pradžiai
galite naudoti korteles su temomis. Kartokite interviu tiek kartų, kiek, manote, yra tikslinga.
5 veiksmas. Veiklos pabaiga. Užbaikite žaibiškus interviu, padėkodami visiems už aktyvų dalyvavimą, aptardami veiklos
rezultatus ir pateikdami įdomesnius pastebėjimus apie įvykusius interviu. Nuoširdžiai padėkokite dalyvavusiems
mentoriams. Mentoriai gali palikti patalpą, o ugdytinius paprašykite likti.
5 veiksmas. Bendra diskusija su ugdytiniais. Paklauskite ugdytinių, koks jų bendras įspūdis apie įvykusius žaibiškus
interviu. Paklauskite jų, ar pavyko rasti tinkamą mentorių. Jei taip, tegu ugdytiniai nurodo 3 savo pasirinktus mentorius
prioriteto tvarka.
5 veiksmas. Parinkite mentorius ugdytiniams. Po interviu pasižymėkite visus ugdytinių pasirinktus mentorius.
Išanalizuokite turimus duomenis ir parinkite mentorius pagal ugdytinių pageidavimus. Susisiekite su mentoriais ir
susitarkite dėl pirmojo susitikimo su ugdytiniais.
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