Naujienlaiškis 2013 m. gruodis
Projekto „Mokomės būti gerais mentoriais“ pradžia:
pirmasis susitikimas Zug, Šveicarijoje

2013 m. spalio 31 – lapkričio 3 d. vyko pirmasis projekto „Mokomės būti gerais
mentoriais – LeGMe“ (Mokymosi visą gyvenimą programa – Grundtvig mokymosi
partnerystė) susitikimas Zug mieste, Šveicarijoje. Dalyvavo partneriai iš aštuonių šalių:
Consortiul International LSDGC (Rumunija, koordinatorius), Verein MUNTERwegs
(Šveicarija), Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
(Vokietija), CESIE (Italija), Šiuolaikinių didaktikų dentras (Lietuva), Grimstad
kommune/Kvalifiseringstjenesten (Norvegija), Združenie Orava pre demokraciu vo
vzdelávaní (Slovakija) ir Forum za slobodu odgoja (Kroatija).
Projektas, kuris bus įgyvendinamas iki 2015 m., remiasi mentorystės metodais ir jau
egzistuojančiomis bei sėkmingai veikiančiomis mentorystės programomis skirtinguose
partnerių šalių kontekstuose (pvz. suaugusiųjų švietime, vaikų ir vyresniųjų švietime).
Pagrindinis projekto tikslas - parengti pedagogines priemones ir pasirengti jomis naudotis
siekiant sukurti efektyvias mentorystės programas, skirtas darbui su bendruomenėmis. Be to,
bus stiprinami potencialių mentorių ir jų mokytojų įgūdžiai, dalijamasi visų partnerių
organizacijų patirtimi mentorystės srityje. Svarbu pabrėžti, kad į projekto veiklas įtraukiami
pensinio amžiaus žmonės, bedarbiai, studentai, migrantai. Tikimasi, kad jie atras savo, kaip
ugdytojo, vaidmenį, supras jo svarbą, įvertins savo galimybes ir prisidės prie bendruomenės,
kurioje gyvena, gerovės kūrimo.
Partneriai nagrinės mentorystės programas, egzistuojančias kiekvienoje šalyje,
tuomet kurs bendras gaires programoms, kurios bus skirtos mentorių ir jų mokytojų rengimui

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

1/6

ir stiprinimui. Be to, kiekviena organizacija parengs mentorystės programą, atitinkančią
tikslinės grupės poreikius
Susitikimo Šveicarijoje metu partneriai aptarė projekto įgyvendinimo detales, apibrėžė
svarbiausias bendro darbo gaires. Kitas susitikimas numatytas Palerme, 2014 m. vasario 6-7
d. Ketinama palyginti partnerių surinktas ir aprašytas mentorystės programas ir pamėginti
atrasti bendrų bruožų, kurie būtų jungiamąja programos „Mokomės būti gerais mentoriais“
grandimi.
Tekstas: Alberto Biondo, CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo.

Mentorystės programa MUNTERwegs
2013 m. spalio 31 - lapkričio 2 d. LeGMe partneriai pirmąjį kartą susitiko Zug mieste,
centrinėje Šveicarijos dalyje. Šios dienos dalyviams suteikė galimybę ne tik susipažinti, bet ir
sužinoti daugiau apie mentorystės programą „MUNTERwegs“ (www.munterwegs.eu).
Šis mentorystės modelis yra įgyvendinamas MUNTERwegs organizacijos, kuri į
mentorystės veiklas įtraukia 5-11 metų vaikus ir supažindina juos su suaugusiais mentoriais.
Pastarieji yra savanoriai, kurių dauguma – senjorai iš įvairių profesinių sričių. MUNTERwegs
programos tikslas yra parodyti pozityvų elgesio modelį per asmeninį ryšį, taip stiprinant vaiko
pasitikėjimą savimi, savo galimybėmis ir gebėjimais. Mentoriams šis santykis suteikia unikalų
supratimą apie socialinius, kultūrinius, etninius ir kartų skirtumus. Taip pat ši programa
suteikia naujų įžvalgų apie papildomų institucijų, tokių kaip mokyklos, mokytojų rengėjai,
švietimo institucijos, terapistai, NVO ir pan., bendradarbiavimą. Iš esmės, šis socialinis
projektas pristato įdomią mokymosi patirtį ir įvairias veiklas, kurios yra vertos mentorių,
dirbančių su įvairiomis amžiaus grupėmis, dėmesio.
Po trumpo projekto partnerių organizacijų veiklų ir jų sąryšio su mentoryste
pristatymo, grupė aptarė projekto įgyvendinimo klausimus. Laimei, visi partneriai buvo puikiai
pasiruošę, todėl buvo nesunku nutarti dėl pristatytų planų, priemonių ir logotipo. Puikaus
koordinavimo dėka partneriai įgyvendino pirmos dienos darbotvarkėje numatytas veiklas ir
pratęsė bendravimą puikiame restorane Zug senamiestyje.
Kitą dieną grupė iš Zug keliavo į Rotkreuz susitikti su mentoriais, jų auklėtiniais, šeimų
nariais ir MUNTERwegs darbuotojais. Tai įvyko vietoje,
kur visada pirmą kartą pasimato mentoriai su būsimais
auklėtiniais. Visi projekto partneriai turėjo galimybę
pabendrauti su mentoriais, auklėtiniais ir jų šeimomis
bei stebėti įžangines pirmojo susitikimo veiklas. Po šio
susitikimo LeGMe partneriai vyko į Liucerną.
Patyrinėję miestą pėsčiomis, jie perėjo
legendiniu mediniu XIV a. „Kappelbrücke“ tiltu ir atrado
dar keletą įdomių šio viduramžių miesto vaizdų. Kai kurie dalyviai sustojo pasistiprinti tipinėje
pyragaičių parduotuvėje ir paragavo šveicariško šokoladinio pyrago. Tuo metu kiti
neatsispyrė suvenyrų pirkimui ir pasimėgavo saulėta lapkričio popiete ežero pakrantėje.
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Taigi, kiekvienas turėjo kupiną atradimų ekspediciją! Išvyka laivu Liucernos ežere su
MUNTERwegs savanoriais buvo tai, ko jokiu būdu negalima praleisti. Grupė mėgavosi
atsisveikinimu vakare ežere, apsuptame Alpių kalnų. Galų gale saulė nusileido būtent ta
kryptimi, kur LeGMe partneriai susitiks kitą kartą – Palerme, Sicilijoje. Visi jau dabar labai
laukia šio pasimatymo 2014 metų vasarį!

Mentorius ir jo auklėtinis
Iš karto po pirmojo projekto susitikimo Zug, partneriai pradėjo rinkti duomenis apie
egzistuojančias mentorystės programas, darbui su rizikos grupės vaikais ir jaunimu bei
nagrinėti mentorių rengimo programas savo šalyse. Vienas šveicarų partnerių nustatytas
gerosios
praktikos
pavyzdys
yra
mentorystės
programa
MUNTERwegs
(www.munterwegs.eu). Per interviu su projekto darbuotojais, mentorių mokytojais ir
patyrusiais mentoriais, MUNTERwegs surinko informaciją apie šią gerąją praktiką. Vienas iš
apklaustųjų mentorių pristatė savo asmeninę savanoriavimo patirtį, didelį įsipareigojimą savo
auklėtiniui, septynerių metų berniukui Tamil. Labai dėkojame Fredy Heer, kuris maloniai
pasidalijo su mumis savo didele mentorystės patirtimi kuri yra puikus mokymosi šaltinis
kitiems mentoriams.

„Munterwegs“ – reikšmingas projektas
Pasakojo: Freddy Heer, Baar (Switzerland)
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Tiesą sakant projektas „Munterwegs“ yra vienas geriausių dalykų, kuriuos kada nors
patyriau. Buvimas su vaiku, turinčiu migravimo patirtį, yra labai praturtinantis ir vertingas
procesas tiek vaikui, tiek jo mentoriui. Kalbama apie nematerialius dalykus: siekiama
užmegzti tarpusavio ryšį ir sukurti pasitikėjimą tarp jauno žmogaus iš kitos kultūros ir
mentoriaus.
Ar gali būti kas nors gražiau kaip skirti meilę ir laiką smalsiam vaikui, kuris yra
ištroškęs žinių? Žaisti ir skatinti jo vaizduotę. Parodyti jam mūsų nuostabią gamtą ir visą jos
grožį, atverti tam jo akis. Suteikti vaikui supratimą apie medžių savybes, augalų, gyvūnų,
upių, ežerų ir kalnų pavadinimus. Vaikas turi sužinoti ir mokytis vertinti savo naują kraštą ir jo
kultūrą.
Vaikai yra tiesmuki ir atviri. Jie išreiškia savo dėkingumą ir džiaugsmą per švytinčias
akis. Matyti laimingą vaiką yra geriausias apdovanojimas, kurį gali gauti kaip mentorius.
Tokiomis akimirkomis aš dažnai prisimenu savo paties vaikystę arba patirtį su mano
sūnumis, kuomet jie buvo tokio paties amžiaus. Tai lyg nuostabus sapnas, kurį tu prisimeni
vėl.
Projekte „Munterwegs“ aš taip pat susipažinau su Samanthan šeima. Sužinoti apie jų
kultūrą ir papročius buvo neįkainojama patirtis.
Aš buvau sužavėtas kaip tėvai su meile rūpinasi abiem savo vaikais ir suteikia jiems
nuostabius namus.
Projekto vadovės Miriam Hess rūpestingas ir kompetentingas parengimas bei
pagalba mentoriams buvo labai naudinga. Būdamas suaugęs vyras, aš turėjau galimybę
išmokti daug naujų dalykų ir įgyvendinti juos tiesiogiai rūpinantis vaiku.
Galiu drąsiai rekomenduoti projektą „Munterwegs“. Vyresniems žmonėms tai suteikia
daug galimybių dalytis gyvenimiška patirtimi su vaikais, plėsti savo pačių akiratį, susipažinti
su kitomis kultūromis ir tuo pačiu metu patirti daugybę nuostabių valandų. Tai puiki galimybė
padaryti vaiką laimingu. Tai geriausia ir jautriausia investicija, kurią tu gali padaryti kaip
vyresnis žmogus!
Tekstas: Miriam Hess, MUNTERwegs

Kiti projekto LeGMe žingsniai:
2014 vasaris: Antras projekto susitikimas Palermo, Italijoje.
Visi partneriai pasidalys surinkta informacija apie mentorystės programas ir jų turinį.
Tai bus naudinga rengiant mentorių rengimo programas kiekvienoje šalyje.

Nuo 2014 m. vasario iki birželio mėn.:
Visi partneriai organizuos vietinius susitikimus su projekto besimokančiųjų grupe,
aptars mentorių rengimo programos gaires ir jas patobulins. Taip pat visi partneriai atrinks
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mentorius, su kuriais bus išbandytas mokymo/rengimo modelis, siekiant atrasti stipriąsias ir
tobulintinas naujai sukurtos programos puses.

2014 m. rugsėjis: trečiasis susitikimas Norvegijoje ir Lietuvoje
Trečiasis LeGMe projekto susitikimas vyks kaip du atskirti susitikimai vienu metu.
Partneriai bus padalyti į dvi grupes tam, kad būtų kuo efektyvesnė komunikacija projekto
klausimais.
Susitikimai bus organizuojami tokiu būdu:
1) Norvegijoje susitiks norvegai, šveicarai, slovakai ir rumunai mentoriai ir organizacijų
atstovai;
2) Lietuvoje susitiks lietuviai, vokiečiai, italai ir kroatai mentoriai ir organizacijų atstovai.
Abi grupės diskutuos apie mentorių pritraukimo būdus, auklėtinių įtraukimą ir mentorių
rengimo programų monitoringą bei vertinimą.
2014 m. spalis: Kitas naujienlaiškis
Pasirodys antrasis oficialus projekto naujienlaiškis, su naujausia informacija apie
projekto, kuris truks iki 2015 m. liepos, eigą.
Jeigu norėtumėte prisidėti prie mūsų vykdomos mentorystės analizės, prašome
užpildyti prisegtą formą. Jeigu dirbate institucijoje, įgyvendinančioje tokio tipo programas,
susisiekite su LeGMe projekto koordinatoriumi šalyje (kontaktų sąrašą galite rasti žemiau) ir
prisidėkite prie mūsų darbo.
Sekite informaciją mūsų tinklaraštyje ir Facebook, nepraleiskite naujienų apie
mentorių ruošimo programų rengimą!

LeGMe projekto komanda

Priedas: mentorių rengimo programų aprašymo šablonas.
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Šalis

Institucija

Kontaktai

Rumunija

CILSDGC

ariana.vacaretu@vimore.com

Šveicarija

MUNTERwegs

info@munterwegs.eu

Italija

CESIE

alberto.biondo@cesie.org

Slovakija

ORAVA ADE

Marcelam@projectorava.sk

Norvegija

Kvalifiseringstjenesten
Grimstadkommune

Arve.Konnestad@grimstad.kommune.no

Kroatija

Forum for Freedom in
Education

jperak@fso.hr

Vokietija

Deutscher
Kinderschutzbund (DKSB)
LV M-V e.v.

spies@dksb-mv.de

Lietuva

Šiuolaikinių didaktikų
centras

asta.matonyte@sdcentras.lt
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