Ar Jūs - tas mentorius,
kurio aš ieškau?
Tikras gyvenimas - žymiai sudėtingesnis, nei gali pasirodyti
perskaičius vadovėlį. Pažangiausia mentorystės programa
„Supreme“ padeda parinkti kiekvienam studentui tinkamiausią
mentorių. Socialiai atsakingų piliečių padedami, studentai atranda
savo gyvenimo kelią bei studijų ir karjeros galimybes.
Tyrimai įrodė, kad mentorystė:

 Ugdo lyderystės kompetenciją,
 Stiprina įmonių socialinį atsakingumą,
 Padeda ugdyti būsimus darbuotojus,
 Kuria teigiamą įmonių įvaizdį,
 Teikia asmeninį pasitenkinimą.

„Papasakok man --- aš pamiršiu. Parodyk man --- atsiminsiu. Leisk man
dalyvauti ir aš suprasiu.‘‘
S. Goodlad
Kontaktinė informacija:
Pažangiausios mentorystės programos
„Supreme“ grupė Olandijoje
El. paštas: tomas.vilcinskas71@gmail.com
Tinklapis: www.supreme-mentoring.eu

Norite sužinoti daugiau apie
mentorystės programą?
Susisiekite su pažangiausios mentorystės
programos “Supreme“ grupe

Įgalinimas
MENTORYSTĖS APIBRĖŽIMAS

Prevencija

Verslumo ugdymas

Mentorystė yra su asmeniniu ugdymu susijęs ryšys, kai daugiau
patyręs ir daugiau žinių turintis asmuo (mentorius) padeda
konsultuoti mažiau patyrusį arba žinių turintį asmenį (ugdytinį).
-

Mentorius neatlieka tėvų vaidmens, tačiau yra autoritetas.
Mentorius yra ne profesionalas, o savanoris.

Mentorystė nėra vienpusis bendravimas. Teigiamas poveikis
kuriamas ne tik jaunimui. Mentorystėje taikomas abipusio
mokymosi principas - mentorius taip pat mokosi iš savo
ugdytinio. Plėskite savo akiratį ir išmokite žvelgti į pasaulį iš kito
požiūrio taško.
Nauda, kurią mentorystė teikia verslui:
KODĖL MAN TAI NAUDINGA?

1. Lyderystės kompetencijos ugdymas. Mentorystė - tai būdas
kiekvienam specialistui pagerinti asmeninius
konsultuojamojo ugdymo ir lyderystės gebėjimus.
Mentorystė – platus ryšys, reikalaujantis išmokti dalintis,
klausytis ir patarti, atsižvelgiant į ugdytinio poreikius. Kelkite
savo įgūdžių ekonominę vertę ir investuokite į savo
žmogiškąjį kapitalą!
2. Įmonių socialinis atsakingumas. Mentorystė – tai būdas
įmonėms parodyti, kad jos yra socialiai atsakingos.
Dalyvavimas mentorystės programoje „Supreme“ suteikia
galimybę pasirūpinti visuomene.
3. Būsimieji darbuotojai. Dalyvavimas mentorystės programoje
„Supreme“ padeda ruošti būsimus darbuotojus.
4. Bendrovės įvaizdis. Mentorystė prisideda prie teigiamo
bendrovės įvaizdžio kūrimo tarp būsimų darbuotojų, pirkėjų
ir klientų, tuo pačiu kurdama ir ekonominę naudą.
5. Asmeninis pasitenkinimas. Tai malonumas, kuris jaučiamas
atskleidžiant išmintį ir perteikiant patirtį, neeikvojant tam
daug laiko.

Autoritetai

Mentorystė

REGISTRUOKITĖS PROGRAMAI

Tinklų kūrimas

Registruokitės pažangiausios mentorystės programos
„Supreme“ dalyviu ir atraskite, kaip mentoriaus vaidmuo gali
praturtinti Jūsų gyvenimą.
Kaip tai vyksta?
1 žingsnis: Registracija. Mentorystės programos „Supreme“
grupė su Jumis susisieks dėl interviu, kurio metu sužinosite
daugiau apie mentorystės programą ir aptarsite savo lūkesčius.
„Supreme“ grupė taip pat paprašys pateikti informaciją apie Jūsų
išsilavinimą ir karjerą.
2 žingsnis: Mentoriaus paieška. Naudodama informaciją, pateiktą
registracijos formoje, mentorystės programos „Supreme“ grupė
ieškos tinkamiausios mentoriaus ir ugdytinio poros, kuri bus
sudaryta pagal asmeninius pageidavimus bei karjeros tipą.
Tinkama pora yra sėkmingos mentorystės pagrindas!
3 žingsnis: Pirmasis susitikimas su mentoriumi. Mentorystės
programos „Supreme“ grupė dalyvaus pirmajame Jūsų susitikime
su ugdytiniu, kurio metu abu galėsite išsakyti savo tikslus ir
lūkesčius. Jei manote, kad puikiai sutariate, galite susitarti dėl
pirmojo mentorystės susitikimo tik tarp judviejų.
4 žingsnis: Mentorystė prasideda! Dabar prasideda tikroji
mentorystė. Su savo ugdytiniu galite kalbėtis apie kasdieninę
patirtį, padėdami jam ar jai siekti užsibrėžtų tikslų. Taip pat
turėsite priimti tam tikrus praktinius sprendimus, pvz. kaip dažnai
vyks Jūsų susitikimai ir pan.
Norite sužinoti daugiau apie mentorystės programą? Susisiekite
su pažangiausios mentorystės programos „Supreme“ grupe.
Susisiekite su pažangiausios mentorystės programos „Supreme“
grupe Lietuvoje

SUSISIEKITE SU MUMIS

VšĮ „Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centras“
R. Kalantos g. 80, 52364 Kaunas
Tomas Vilčinskas
Tel. +37060319110
tomas.vilcinskas71@gmail.com
Tinklapis: www.supreme-mentoring.eu
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www.supreme-mentoring.eu
Pažangiausios mentorystės projekto kodas 2012-1-NL-LE005-08734. Šį projektą finansuoja ir remia Europos Komisija per Leonardo
da Vinči Mokymosi visą gyvenimą programą. Šiame leidinyje pateikiamas tik jo autoriaus požiūris. Europos Komisija neprisiima
jokios atsakomybės už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.

