Verslo mentorystė profesinio
rengimo institucijose –

nauda visuomenei

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:
 Sukuria jauniems žmonėms daugiau galimybių,
 Didina socialinį kapitalą,
 Prisideda prie mokymo įstaigų nebaigimo prevencijos,
 Kovoja su jaunimo nedarbu.

„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.
Nauda, kurią mentorystė teikia visuomenei:

KODĖL TURĖTUMĖME PRISIJUNGTI
PRIE MENTORYSTĖS PROGRAMOS?

1. Jaunų žmonių įgalinimas. Rezultatai rodo, kad mentorystė
skatina jaunų žmonių intelektualinį ir emocinį vystymąsi,
ugdydama jų mokymosi gebėjimus, socialinius įgūdžius ir
savigarbą bei plėsdama socialinį tinklą. Mentorius padeda
studentams:
- Susikurti kontaktų tinklą,
- Ugdyti talentą,
- Prisijungti prie darbo rinkos,
- Formuoti savigarbą,
- Plėsti savo galimybes!
- Įgyti profesinį identitetą,
- Integruotis į visuomenę,
- Priimti sąmoningus sprendimus,
- Ugdyti verslo pasaulio supratimą,
- Jausti socialinį atsakingumą,
- Ugdyti problemų sprendimo įgūdžius,
- Pastebėti galimybes tiek verslo pasaulyje, tiek
kasdieniniame gyvenime.
2. Socialinio kapitalo didinimas. Apie socialinio kapitalo
padidėjimą kalbama tada, kai kolektyvinė ar ekonominė
nauda yra gaunama dėka ryšių, susiformavusių tarp dviejų
skirtingų socialinių grupių. Mentorystė skatina toleranciją,
pasitikėjimą ir supratimą tarp skirtingų kartų ir skirtingų
socialinių grupių. Tarpusavio supratimas ir pagarba kuriama
dalijantis darbo patirtimi.

Autoritetai

Mentorystė

Tinklų kūrimas

3. Mokymo įstaigų nebaigimo prevencija. Jau įrodyta, kad
mentorystė mažina profesinio mokymo įstaigų nebaigimo
mastus.
4. Jaunimo nedarbas. Mentorystė užkerta kelią jaunimo
nedarbui, nes sustiprinamas jaunimo tinklas.
5. Aktyvus piliečių dalyvavimas. Mentorius nėra
profesionalus darbuotojas, jis - savanoris. Mentorystė
skatina aktyvų pilietiškumą. Rezultatai rodo, kad 35%
mentorių, dalyvaujančių Danijos mentorystės programoje,
iki tol niekada nebuvo dalyvavę jokioje savanoriškoje
veikloje. Mentorystės projektai, kuriuose pasitelkiamas
savanorių darbas, pirmiausiai pradėti vykdyti
Nyderlanduose. Socialines problemas (iš dalies) galima
spręsti naudojant pilietines iniciatyvas, o ne įtraukiant vien
profesionalius darbuotojus.

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

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.

