Verslo mentorystė profesinio
rengimo įstaigose –

nauda Jūsų mokyklai
Tikras gyvenimas – žymiai sudėtingesnis, nei gali pasirodyti
perskaičius geriausią 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,
 Kuria naują mokyklos požiūrį,
 Prisideda prie mokymo įstaigų nebaigimo prevencijos,
 Plečia mokyklų tinklą.

„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 mažiau žinių turintį asmenį
(ugdytinį). Mentorius yra ir patarėjas, ir vadovas, ir
instruktorius, ir mokytojas , ir rėmėjas.
•
•

Mentorius yra autoritetas
Mentorius yra socialiai atsakingas pilietis

Mentorystė nėra vienpusis bendravimas. Teigiamas poveikis
kuriamas ne tik jaunimui. Mentorystės programa yra paremta
abipusio mokymosi principu: mentorius taip pat mokosi iš
ugdytinio.
Nauda, kurią mentorystė teikia profesinio rengimo įstaigoms:
KODĖL TURĖTUMĖME PRISIJUNGTI
PRIE MENTORYSTĖS PROGRAMOS?

1. Jaunų žmonių įgalinimas. Tyrimų 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. Mokyklos požiūris. Verslo mentorystė Jūsų mokyklai
naudinga tuo, kad padeda keisti mokyklos požiūrį ir
mąstyseną. Mentorystė – tai pedagoginė valdymo priemonė,
kuri gali prisidėti prie mokinių ar studentų elgesio ugdymo
įstaigose. Nyderlanduose mentorystės programa radikaliai
pakeitė mokytojų mąstymą, tokiu būdu pakeisdama ir
mokykloje nusistovėjusį požiūrį.

Autoritetai

Mentorystė

Tinklų kūrimas

3.

Mokymo įstaigų nebaigimo prevencija. Jau įrodyta, kad
mentorystė mažina profesinio mokymo įstaigų nebaigimo
mastus. Atrasdami mentorystės svarbą, ugdytiniai pradeda
suvokti, kad studijos ir darbas kuria realias galimybes. Tai
motyvuoja juos nenuleisti rankų ir siekti gerų rezultatų
moksle bei priimti sąmoningus sprendimus dėl savo ateities.

4.

Tinklas. Verslo mentorystės programa sustiprina profesinių
mokyklų tinklą. Mentorystės programa reikalauja palaikyti
santykius su verslo srities mentoriais, tokiu būdu sukuriant
stiprius ryšius tarp bendrovių ir profesinių mokyklų.
Mentorystė yra pagrįsta asmeniniais ryšiais, todėl pavieniai
mentoriai jausis labiau įtraukti į mokyklų programą ir veiklą.
Kai tarpusavyje bendrauja žmonės, o ne mokykla su verslo
įmonėmis, formuojamas teigiamas mokyklos įvaizdis.
Tokiomis sąlygomis taip pat gaunama papildoma nauda:
kontaktai su kviestiniais lektoriais, vizitai į verslo įmones,
internatūra studentams, praktika, projektai verslo srityje ir
kt.
Be verslo pasaulio, taip pat stiprėja ir mokyklos ryšiai su
socialiniais partneriais, pvz., vyriausybėmis ir universitetais.

1 etapas: Mentorių ir ugdytinių registracija.
KAIP VISKAS VYKSTA?

2 etapas: Tinkamų mentorių ir ugdytinių porų parinkimas.
3 etapas: Pirmasis susitikimas su ugdytiniu.
4 etapas: Mentorystės pradžia.

Norite sužinoti daugiau apie mentorystės programą? Susisiekite
su pažangiausios mentorystės programos „Supreme“ grupe.
VšĮ „Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centras“
SUSISIEKITE SU MUMIS

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.

