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Ši Mentoringo metodologija yra parengta Mentoringo programai, kuri yra organizuojama ir 

įgyvendinama pagal projektą LLIV-325 „Educate for business“.  

Mentoringo programos įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2013 metų kovo iki 2014 metų balandžio. 

Mentoringo programos tikslas 

Teikti pagalbą Latvijos ir Lietuvos profesinių mokyklų auklėtiniams, ugdant verslininkystės 

įgūdžius, siūlant kokybiškas ir nemokamas mentorių konsultacijas. 

Mentoringo metodologijos tikslas 

 teikti informaciją mentoriams ir auklėtiniams, kaip panaudojant mentoringą 
užsibrėžtiems tikslams pasiekti;  

 išaiškinti žingsnius ir prieigą prie pagrindinių gairių, naudojamų, įgyvendinant 
Mentoringo programos projektą; 

 teikti rekomendacijas apie mentoringo strategiją, galimus rezultatus ir mentorių veiklas; 

 išaiškinti, kaip vykdyti mentoringo veiklas, kokius instrumentus bei priemones mentoriai 
ir auklėtiniai gali naudoti projekto įgyvendinimo eigoje; 

Mentoringo metodologija ne ra 

 mentoringo metodologija nėra mokymų programa mentoriams apie tai, kaip planuoti 
susitikimus ir darbą su auklėtiniais. 

Mentoringas ir jo esmė  

Mentoringas daugelyje pasaulio valstybių yra pripažintas kaip progresyvus plėtros ir mokymų 

instrumentas. Jo unikali nauda yra aktyvus dalijimasis žiniomis ir patirtimi.  

Keletas iš internete randamų mentoringo definicijų: 

 Mentoringas – parama, pagalba ir patarimų teikimas kitam žmogui, kad pasiektų 
užsibrėžtų tikslų per tam tikrą laikotarpį; 

 Mentoringas yra dviejų žmonių santykiai, kurie trunka reikšmingą ir pakankamai ilgą 
laikotarpį, kurio metu vienas žmogus kitam duoda patarimų ir palaiko jį, 
nekritikuodamas jo veiklos; 

 Vieno asmens parama kitam asmeninių santykių ribose, kurie vystosi, reguliariai 
susitinkant ir komunikuojant tam tikrą laikotarpį. 

Mentoringas yra bendradarbiavimas tarp mentoriaus ir auklėtinio, kuomet mentorius dalijasi 

praktinėmis verslo žiniomis ir patirtimi, duoda patarimų auklėtiniui, kuris savo ruožtu yra 

suinteresuotas ir motyvuotas tobulinti savo žinias ir įgyti patirties.  
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Mentoringo nauda 

Mentoriai: 

 įdeda savo indėlį į auklėtinių būsimos profesijos plėtrą; 

 pagerina savo komunikacinius gebėjimus; 

 gauna moralinį pasitenkinimą, perduodami savo įgūdžius ir žinias kitiems. 
 

Auklėtiniai: 

 gerina savo žinias, įgūdžius ir mokėjimus; 

 gerėja jų kompetencija ir savęs vertinimas. 

Mentoriai 

Šiame projekte mentoriais bus paskirti Latvijos ir Lietuvos verslininkai, patyrę profesionalai ir 

konsultantai, kurie turi sukaupę reikšmingos verslo ir organizacijų valdymo patirties, sėkmingai 

dirbdami įvairiuose verslo sektoriuose ir pasirengę pasidalyti savo žiniomis bei patirtimi su 

profesinių mokyklų auklėtiniais. Mentoriai bus parinkti pagal auklėtinių interesus. 

Kad galėtų sėkmingai eiti Mentorių pareigas, išrinktieji verslininkai bus atitinkamai parengti. 

Mentoriaus už daviniai: 

 padėti auklėtiniui parengti verslo planą pasirinkta tema: 
o įvertinant auklėtinių darbą ir padedant ieškoti patobulinimų; 
o duodant patarimų ir dalijantis idėjomis; 
o aktyviai klausantis, diskutuojant, klausiant, konstruktyviai kritikuojant, nurodant 

faktorius, kuriuos reikia įvertinti papildomai, tačiau nepamokant arba 
nenurodant, kaip ir ką reikia daryti;  

o įsigilinant į problemas ir padedant ieškoti būdų, kaip pašalinti problemas; 

 skirti auklėtiniui 16 valandų, išnaudojant jas individualiems susitikimams akis į akį arba 
el. mentoringui; 

 gerbti auklėtinio laiką ir resursus; 

 pildyti Mentoriaus dienoraštį, kuriame registruojami susitikimai, jų trukmė, 
rekomendacijos ir pastabos apie auklėtinio darbo progresą; 

 planuoti ir vesti pirmąjį susitikimą su auklėtiniu; 

 kartu su auklėtiniu parengti bendradarbiavimo planą ir principus, nustatant susitikimų 
datas, trukmę ir komunikavimo būdus; 

 organizuoti ir vadovauti „keitimuisi mentoriaus vaidmenimi“, kurio metu auklėtinis 
tampa mentoriumi, o mentorius įsijaučia į auklėtinio vaidmenį; 

 organizuoti auklėtinio vizitą į įmonę, pagal auklėtinio pareikalavimą teikti pakankamai 
informacijos įmonės profiliui sukurti; 

 dalyvauti informaciniuose renginiuose, kuriuos rengia Mentoringo programos 
Vadovaujantysis partneris; 

 dalyvauti, vertinant Mentoringo programą ir rengiant ataskaitą; 

 laiku pranešti Vadovaujančiajam partneriui apie problemas, kurios gali apsunkinti 
Mentoringo programos tikslų pasiekimą. 



Mentoringo metodologija  

 

M e n t o r i n g o  m e t o d o l o g i j a | 5  

Ką turi ž inoti mentoriai 

Mentorius nėra konsultantas arba mokytojas. Mentorius neužduoda namų darbų, 

nekontroliuoja, nenurodo, ką ir kaip reikia daryti, ir nepriima sprendimų vietoj auklėtinio. 

Mentorius teikia reikiamą informaciją, kad padėtų ir paskatintų auklėtinį surasti sprendimą savo 

jėgomis, leidžia auklėtiniui pačiam priimti sprendimą. Mentorius turi padrąsinti auklėtinį ir turi 

stimuliuoti auklėtinio savęs vertinimą, taip pat asmeninę iniciatyvą priimti sprendimus ir imtis 

reikiamų veiksmų. 

Be darbo patirties ir praktinių žinių apie tai, kaip pradėti ir vystyti verslą, mentorius dar turi 

turėti tokių įgūdžių: 

 gebėjimas palaikyti profesinius, ilgalaikius santykius su auklėtiniu, tuo pat metu 
nepadarant jų pernelyg privačiais; 

 gebėjimas išsaugoti konfidencialumą, nustatant tam tikras ribas; 

 gebėjimas užmegzti pasitikėjimą, tarpusavio supratimą ir atvirą komunikaciją; 

 gebėjimas suprasti žmonių ir kultūrų įvairovės įtaką žmogaus elgesiui; 

 gebėjimas konstruktyviai kritikuoti, būti objektyviam ir savikritiškam; 

 gebėjimas prisitaikyti ir keistis;  

 gebėjimas įvertinti auklėtinio kompetencijos lygį ir demonstruoti asmeninę 
kompetenciją; 

 gebėjimas pateikti objektyvų progreso įvertinimą, stimuliuoti naujų idėjų paieškas; 

 gebėjimas aktyviai klausytis; 

 gebėjimas pristatyti kitokį požiūrį į konkretų klausimą arba problemą; 

 gebėjimas pripažinti ir ieškoti pagalbos pas kitus, jei iškyla klausimų, kurie viršija paties 
kompetencijos ir patirties ribas; 

 gebėjimas atvirai ir sąžiningai pasakoti apie savo klaidas ir padarytas išvadas; 

 gebėjimas palaikyti ir padrąsinti. 

Auklėtiniai 

Šiame projekte mentorių auklėtiniais bus išrinkti tie profesinės mokyklos auklėtiniai, kurie 

papildomai be savo mokymo programos nori vystyti savo komercinės veiklos potencialą, 

parengti planą savo verslo pradžiai ir plėtrai. 

Aukle tinio už daviniai 

 bendradarbiaujant su mentoriumi, rinkti ir apibendrinti informaciją apie mentoriaus 
vadovaujamos įmonės ūkinę veiklą, sukurti įmonės profilį; 

 bendradarbiaujant su mentoriumi, parengti verslo idėją / planą savo pasirinkta tema; 

 pristatyti parengtą verslo planą „įsivaizduojamam“ investuotojui interaktyviame 
žaidime, kurį organizuoja Vadovaujantysis partneris; 

 bendradarbiaujant su mentoriumi, parengti bendradarbiavimo planą ir principus, 
nustatant susitikimo datas, trukmę ir komunikavimo būdą; 

 gerbti mentoriaus laiką ir resursus, be reikalo netrukdyti mentoriaus tuo metu, kai nėra 
suderinti susitikimai, ir naudoti tik aptartas komunikacijų priemones; 
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 laiku atvykti į sutartus susitikimus, vykdyti pažadus; 

 laiku informuoti mentorių apie problemas, susijusias su užsibrėžtų tikslų įvykdymu ir su 
tarpusavio santykiais su mentoriumi; 

 laiku parengti pokalbių ir klausimų temas kiekvienam susitikimui; 

 dalyvauti Mentoringo programos vertinime ir rengiant ataskaitą; 

 dalyvauti informaciniuose renginiuose, kuriuos rengia Mentoringo programos 
Vadovaujantysis partneris. 

Mentoringo proceso ciklas 

 Pradinė fazė. Ryšių užmezgimas ir susipažinimas vieno su kitu. 

 Tikslų iškėlimo fazė. Tikslų iškėlimas ir jų pasiekimo plano parengimas. 

 Vystomoji mokymų fazė. Bendras darbas iškeltiems tikslams pasiekti. 

 Baigiamoji fazė. Rezultatų aptarimas ir įvertinimas. 

 Mentoringo santykių užbaigimas.  
 
Po to profesinė draugystė gali tęstis. 
Kiek laiko prireiks kiekvienai iš šių fazių, priklauso nuo mentoriaus ir auklėtinio, taip pat nuo 
komunikavimo būdo ir dažnumo.  

Komunikavimo būdai  

 
Mentorius ir auklėtinis dažniausiai naudoja elektronines susisiekimo priemones (el. 
mentoringas), telefoną, faksą arba paštą. Mentorius ir auklėtinis turi numatyti bent vieną 
susitikimą akis į akį mentoriaus įmonėje, kurio metu yra suorganizuojama ekskursija po įmonę. 
Mentorius ir auklėtinis gali organizuoti keletą susitikimų akis į akį, tačiau paprastai jie susitinka 
neakivaizdžiai. 

El. mentoringas  

El. mentoringas yra santykiai, užmegzti tarp daugiau ar mažiau patyrusių asmenų, naudojantis 

elektrone komunikacija, siekiant vystyti ir tobulinti gebėjimus, žinias.  

El. mentoringo pranašumai  

 komunikacija raštu leidžia tiksliai perduoti informaciją, sumažinant suvokimo ir 
komunikacijų problemas; 

 galimybė naudoti įvairias mokymo priemones, kurias siūlo Web 2.0 technologijos: vaizdo 
konferencijas, garso konferencijas, Wiki, socialinius tinklus, blogus; 

 komunikacija gali būti vykdoma, nepriklausomai nuo mentoriaus ir auklėtinio buvimo 
vietos; 

 sumažintos išlaidos – kelias, patalpa, laikas; 

 susitikimai yra planuojami laiku, iš anksto yra parengiamas susitikimo planas, kuris 
leidžia prisijungti prie temų per palyginti trumpą laiką; 

 droviems žmonėms tai yra prieinamiausias komunikavimo būdas – leidžia jiems 
atsiskleisti. 
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El. mentoringo trūkumai 

 ne visada iškart gaunamas atgalinis ryšys; 

 komunikacija kartais gali būti nepakankamai asmeniška; 

 mentoriai ir auklėtiniai gali neturėti pakankamai kompetencijos, kad išnaudotų visas 
komunikacijų galimybes, kurias siūlo Web 2.0 technologijos; 

 mentoriai ir auklėtiniai gali neturėti prieigos prie interneto ir / arba kompiuterio. 

Mentoringo programos rezultatai 

 Pagerėjusios auklėtinių verslo kompetencijos (marketingas, valdymas, komunikacija ir 
kt.). 

 Detalizuoti verslo planai išsirinkta tema. 

 Mentoriaus įmonės profilis. 

 Mentoringo dienoraštis. 

 Mentoringo programos įvertinimas. 

 Mentoringo gairės. 

Mentoriaus ir auklėtinių santykių elementai 

Svarbu suvokti, kiek prireiks laiko, kurį abi šalys įsipareigoja skirti ir viena iš kitos tikisi 
mentoringo proceso metu. Bendradarbiavimas yra pagrįstas abipusiu pasitikėjimu – tiek 
asmeniniu, tiek ir susijusiu su profesinėmis kompetencijomis, laikantis konstruktyvios kritikos ir 
pozityvaus požiūrio. Abu, mentorius ir auklėtinis, dirba diskusijų metodu, aptardami mentoringo 
laikotarpiu sprendžiamus klausimus ir paties mentoringo progresą. Mentorius gali turėti kitokį 
požiūrį į tai, kaip spręsti specifinę problemą ar klausimą, tačiau sprendimą dėl tolimesnių 
veiksmų priima auklėtinis. 

Mentoriaus ir aukle tinio susitikimai 

Mentorius ir auklėtinis gali laisvai pasirinkti, kaip kurti ir nustatyti savo bendradarbiavimo formą 
ir planą. Jis gali būti formalus arba neformalus; pagal savo pačių norą ir tarpusavio susitarimą.  
Kiekviename susitikime turėtų būti tokie žingsniai: 

 Prieš susitikimą - planavimas (tikslų išsikėlimas, resursų ieškojimas, susitikimo eigos 
planavimas, susitikimo temos ir svarbiausių klausimų nustatymas); 

 Susitikimas – užsibrėžtų tikslų įgyvendinimas; 

 Po susitikimo – susitikimo įvertinimas, rezultatų apibendrinimas, informacijos 
aktualizavimas apie progresą ir apie nuveiktus darbus. 

Pirmasis susitikimas 

Pirmąjį susitikimą galima organizuoti, naudojantis elektroninėmis susisiekimo priemonėmis. Per 
jį rekomenduojama suderinti pagrindinius klausimus dėl pagrindinių mentoringo principų ir 
laukiamų rezultatų: 

 kartu įvertinti auklėtinio pasirinktą temą, identifikuoti problemas, svarbiausius 
klausimus, reikalingas veiklas ir žingsnius. Tai padės susitarti dėl mentoringo metu 
nagrinėsimų klausimų, mentoriavimo tikslų ir laukiamų rezultatų, 
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 taip pat susitarti dėl praktinių bendradarbiavimo klausimų: 
  

o Kokias veiklas (komunikavimo būdus) apims mentoringas? 
o Ko abi pusės tikisi iš mentoringo proceso? 
o Ko auklėtinis tikisi iš mentoriaus? Ko mentorius tikisi iš auklėtinio? 
o Kaip dažnai ir kokios trukmės bus mentoringo susitikimai?  
o Kuri pusė, kada ir kokiu būdu bus atsakinga už kontakto užmezgimą ir 

palaikymą? 
o Per kiek laiko kita šalis gali tikėtis atsakomosios reakcijos? 
o Ar mentoringo proceso metu bus atliekamas tarpusavio bendradarbiavimo 

įvertinimas? Kaip ir kaip dažnai? 
o Ar mentoringo metu aptarti klausimai yra konfidencialūs? 
o Kaip elgtis, jei proceso eigoje auklėtinis arba mentorius nebus patenkintas 

bendradarbiavimo procesu? 
o Kur yra tarpusavio santykių ribos? Kas yra leidžiama, o kas – ne? 
o Kokia bus komunikacija tarp susitikimų? 

Mentoriaus ir auklėtinio bendradarbiavimo įvertinimas 

Per visą mentoringo laikotarpį mentorius pildo dienoraštį, kuriame pažymi susitikimų datas, 
rezultatus, asmeninius pastebėjimus tiek apie auklėtinį, tiek apie save ir išvadas apie bendrą 
susitikimų efektyvumą. 
Į mentoringo dienoraštį įtraukiami klausimai: 

 Ar auklėtinis / mentorius laiku atvyksta į susitikimus ir suplanuotus renginius? 

 Ar auklėtinis / mentorius yra perkėlęs arba neatvykęs į susitikimus? 

 Ar auklėtinis / mentorius užtikrino, kad susitikimas nebūtų pertrauktas? 

 Ar auklėtinis / mentorius yra pozityviai nusiteikęs per kiekvieną susitikimą? 

 Kaip auklėtinis reaguoja į naujas idėjas ir pasiūlytus sprendimus?  

 Ar auklėtinis pats siūlo naujų idėjų ir sprendimų? 

 Ar auklėtinis įvykdo pažadus? 

 Kokia yra tarpusavio santykių plėtra? 

 Koks yra užsibrėžtų tikslų pasiekimo progresas? 

 Ar auklėtinis yra atidus, aktyviai dalyvauja diskusijoje? 

 Ar auklėtinis / mentorius jaučiasi komfortiškai? 

 Ar mentorius yra įsitikinęs, kad auklėtinis supranta tai, ką mentorius sako? 

 Ar mentorius davė ir gavo grįžtamąjį ryšį iš auklėtinio? 

Mentoringo programos įvertinimas 

Siekiant įvertinti, ar mentoringo programa pasiekė užsibrėžtus tikslus, projekto pabaigoje 
mentoriams ir auklėtiniams bus išsiųsta apklausos anketa, kurioje auklėtiniai galės pateikti savo 
įvertinimą ir komentarus apie mentoringo programos eigą, tarpusavio bendradarbiavimą ir 
įvertinti pasiektus tikslus bei gautus rezultatus.  
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Mentoringo programos eigos planas 

 Projekto dalyviai 

 
Vykdymo 

laikas 

Vadovaujant
ysis 

partneris 

Projekto vadovas, 
Pagrindinis mentorius 

Mentorius Auklėtinis 

2013 m. 
birželis –  
liepa 

 Sukuria metodologiją 
Susipažįsta su 
metodologija 

Susipažįsta su 
metodologija 

 
Sukuria mokymų 
programą 

  

2013 m. 
liepos 24 d. 

Organizuoja 
bendrą 
susitikimą  

Vykdo mokymus, 
organizuoja diskusiją 
neaiškiais klausimais 

Dalyvauja 
mokymuose  

 

 

 

 

 

Dalyvauja 
mokymuose 

Mokymų temos: 
Mentoringas; 
Verslo idėjos / plano 
parengimas; 
Apsikeitimas mentoriaus 
vaidmenimi; 
Įmonės profilio kūrimas 

2013 m. 
rugpjūtis – 
lapkritis 

 Remia mentorius 

Vykdo mentoriaus 
pareigas,  
komunikuoja su 
auklėtiniu 

Parengia verslo planą 

Organizuoja 
auklėtinio vizitą į 
įmonę ir apsikeitimą 
mentoriaus 
vaidmenimi  

Aplanko mentoriaus 
įmonę 

Parengia mentoriaus 
įmonės profilį 

Pildo Mentoriaus 
dienoraštį 

 

2013 m. 
spalis  
 

 
Vykdo apklausą apie 
mentoringo eigą ir 
progreso būklę 

Įvertina mentoringo 
eigą, problemas ir 
pasiekimus  

Įvertina mentoringo 
eigą, problemas ir 
pasiekimus 

2013 m. 
lapkritis 

Organizuoja 
bendrą 
susitikimą 

Vykdo mokymus, teikia 
konsultacijas, 
organizuoja diskusiją 
neaiškiais klausimais Dalyvauja 

mokymuose, aptaria 
neaiškius klausimus  

Dalyvauja 
mokymuose, aptaria 
neaiškius klausimus 

Susitikimo temos: 
Ataskaitos apie tai, kas 
nuveikta; 
Diskusijos apie problemas 
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 Projekto dalyviai 

 
Vykdymo 

laikas 

Vadovaujant
ysis 

partneris 

Projekto vadovas, 
Pagrindinis mentorius 

Mentorius Auklėtinis 

Mokymų temos: 
Finansavimo pritraukimas; 
Mokesčiai ir įmonės 
registravimas; 
Marketingas 

2013 m. 
lapkritis – 
2014 m. 
kovas 

 Remia mentorius 

Vykdo mentoriaus 
pareigas,  
komunikuoja su 
auklėtiniu 

Sukuria verslo idėją / 
planą 

Pildo Mentoriaus 
dienoraštį 

Organizuoja 
baigiamąją 
komunikaciją, teikia 
rekomendacijas dėl 
verslo plano 
prezentacijos 

Sukuria verslo plano 
/ idėjos prezentaciją 

Pristato mentoriui 
verslo plano / idėjos 
prezentaciją 

2014 m. 
kovas 

Organizuoja 
verslo planų 
gynimą  

Dalyvauja verslo planų 
gynime, įsijausdamas į 
potencialaus 
investuotojo vaidmenį 

Dalyvauja verslo 
planų gynime, 
įsijausdamas į 
potencialaus 
investuotojo 
vaidmenį 

Pristato ir apgina 
parengtą verslo 
planą 

2014 m. 
kovas 

 

Vykdo apklausą apie 
mentoringo programos 
eigą ir rezultatus 

Įvertina mentoringo 
programą, teikia 
rekomendacijas ir 
pataria 

Įvertina mentoringo 
programą 

 
Perduoda auklėtiniui 
mentoriaus 
dienoraštį 

 

Parengia mentoringo 
gaires 

  

 

 


