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Tinklų kūrimas

Šio seminaro tikslas – paskatinti dialogą apie įvairius mentorystės aspektus bei
nustatyti mentorystės programą įgyvendinančios mokyklos prioritetus.

Užmegzdama dialogą pačioje mokykloje ir į procesą įtraukdama kviestinius partnerius,
už mentorystės įtraukimą į mokyklos programą atsakinga „Supreme“ mentorystės
programos komanda susipažįsta su visais mentorystės aspektais. Seminaro metu
įsigilinama į aspektus, kurie yra svarbiausi tam tikrai mentorystės programą
įgyvendinančiai mokyklai. „Supreme“ mentorystės programa – tai metodika,
padedanti vykdyti mentorystę profesinio rengimo centruose. „Supreme“ mentorystės
programos įgyvendinimo strategija turi būti pritaikyta pagal vietos poreikius ir
atsižvelgiant į profesinio rengimo mokyklų padėtį. Sėkmingai įgyvendinti „Supreme“ mentorystę galima tik atsižvelgus į
bendrą situaciją šalyje ir ilgalaikius mokyklos tikslus. Labai svarbu apsispręsti dėl įvairių mentorystės aspektų reikšmės ir
dėl to, kuriems iš jų bus teikiama pirmenybė. „Powerful“ mentorystės seminaras parengtas pagal JAV mentorystės tyrėjos
Jean Rhodes rekomendacijas.
Jums reikės: 1 val. laiko ǀ diskusijos vadovo ǀ 6-12 asmenų iš „Supreme“ mentorių komandos ir suinteresuoto asmens
ǀ 3/4 kortelių rinkinių
1 veiksmas. Pasiskirstykite į grupes. Suskirstykite grupę į tris mažesnes grupeles, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
2 veiksmas. Kortelės. Išdalinkite kortelių* rinkinius su įrašytomis frazėmis apie svarbiausius Pažangiausia mentorystės
programos „Supreme“ aspektus.
1) Pasirinkite tuos, kuriems to reikia. Kai kuriems tiesiog nieko nereikia. Kai kurie programa nepasitiki. Stenkitės atrasti
jaunuolius, kurie būtų tarpinė grandis tarp šių grupių – gebantys užmegzti ryšius, bet tokių ryšių stokojantys.
2) Investuokite į savo mentorius, kad jie liktų programoje, įsipareigotų dalyvauti ir dalyvautų. Jie turėtų turėti tinkamų įgūdžių
bei gebėtų užmegzti ryšį su jaunimu bei mokėtų įtikinti.
3) Stebėkite, kaip įgyvendinama programa ir kaip sekasi poroms. Vienas iš veiksmingumo vertinimo kriterijų yra mentoriaus ir
ugdytinio santykių trukmė.
4) Siekite, kad mentorystė būtų įtraukta į kitas jaunimui skirtas programas. Programoms pasibaigus, jų poveikis išlieka dėl
ryšio su mentoriumi – tai ilgalaikis poveikis.
5) Atidžiai rinkitės mentorius. Jie turi būti jautrūs ir teigiamai žiūrėti į jaunimą. Siekite, kad abiejų poros dalyvių lūkesčiai būtų
teisingi.
6) Eksperimentuokite su jaunimo inicijuojama mentoryste. Išmokykite juos priimti pagalbą ir bendrauti. Tegul jie patys
pasirenka porą.
7) Skirkite daugiau dėmesio tinkamų porų sudarymui. Neužsiimkite „masine gamyba“ tik tam, kad darbas būtų atliktas.
Sudarydami porą, stenkitės, kad atitiktų jų interesai ir užsimegztų ryšys.
8) Siekite, kad mentorius ir ugdytinis susitiktų po pamokų, kad jaunuoliai nepraleidinėtų pamokų ir liktų susitelkę.
* Ant kortelių esančios frazės yra citatos iš Faktiniais duomenimis pagrįstos mentorystės centre Bostone (JAV) dirbančios prof. dr. Jean Rhodes 2014 metų kovo mėn.
tarptautiniame mentorystės kongrese pasakytos kalbos. http://www.mentorprogrammafriesland.nl/pageid=823/Keynote_speaker_Prof_dr_Jean_Rhodes.html

4 veiksmas. Diskusija. Paaiškinkite grupelėms, kad jos turi 20 minučių išsirinkti 5 svarbiausias frazes. Užduotis išsirinkti 5
svarbiausias frazes skatina dalyvius diskutuoti ir padeda jiems atrasti bei suprasti mentorystės svarbą studentams.
5 veiksmas. Bendras aptarimas. Leiskite visoms grupelėms pristatyti savo rezultatus ir aptarkite juos. Apibendrinkite
rezultatus rašymo lentoje. Prisiminkite seminaro tikslą ir dialogo apie mentorystę svarbą.
www.supreme-mentoring.eu

