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 ĮŽANGA   
 

MIF+ projekto apžvalga 

MOVE IT FORWARD + yra projektas, kurio tikslas – diegti naujoves ir remti 
organizacijas verslumo ir skaitmeninio švietimo srityje, daugiausia dėmesio skiriant 
dalyvėms moterims. Tikslas yra parengti metodikas ir pasiūlyti naujų bendradarbiavimo, 
konsultavimo ir santykių su privačiuoju sektoriumi būdų, kad dalyvės moterys galėtų 
pradėti (skaitmeninius) verslumo projektus. 

Laukiami šie rezultatai: 

Û Platformos „Move it Forward+“ ir tinklo sukūrimas organizacijoms, norinčioms 
remti moterų (skaitmeninį) verslumą 

Û Bendro dizaino, hakatono, kaip verslumo ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo 
veiksmo, kūrimas 

Û Mentorystės metodikos sukūrimas pradėtų verslumo įgūdžių įtvirtinimui,                  
susisiekiant su verslo mentorėmis moterimis 

Û Daugelio dalyvių įtraukimas bandant ir vertinant šios veiklos tvarumą 
 

Move it Forward+ sukurtas taip, kad turėtų tiesioginį poveikį: 

Û Suaugusiųjų švietimo organizacijoms 
Û Treneriams, mentoriams, tarpininkams 
Û Besimokančioms moterims ir (būsimoms) verslininkėms 
Û Platesnei bendruomenei ir verslumo ekosistemai 
Û Kitoms organizacijoms, norinčioms įgyvendinti „Move It Forward+“ savo 

koncepcijoje 

Kodėl MIF+ mentorystė? 
Mentorystė yra logiškas sprendimas po 1-ojo projekto rezultato, kuris yra „Hackathon 
Move it foward+“, skatinantis moteris siekti pabandyti tapti (skaitmeninėmis) 
verslininkėmis realiame pasaulyje, kurį šioje srityje valdo vyrai. Parengus gaires ir 
lengvai naudojamą MIF+ mentorystės metodiką, moterų verslumo programose 
plėtojamas tvarumas. 
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Šias gaires siekiama naudoti kaip pagrindą jas pakartoti projekto partnerystės šalyse ir 
už jų ribų. 

Visų pirma sprendžiami šie svarbūs klausimai: susitikimo darbotvarkę ir kalbėtojų sąrašą 
bus galima rasti netrukus. 

Û Kaip sukurti tvarumą verslumo renginiams ir veiklai 
Û Kaip dirbti ir įtraukti (savanorius) mentorius bei įmonių ekspertus 
Û Kaip sukurti įtakingus mentorystės santykius 
Û Kaip įdarbinti / atrinkti / apmokyti mentorius 
Û Kurios esamos priemonės palengvina mentorystės procesą 
Û Kaip mes galime juos įtraukti į savo praktiką 
Û Kaip sekti ir bendrauti su dalyviais laikui bėgant, po ir tarp užsiėmimų 

Partnerių kuravimo modeliai 

Visi šeši „MIF+“ konsorciumo partneriai yra patyrę kuravimo srityje, pateikdami savo 
požiūrį, kad sukurtų tvirtą ir perspektyvų sprendimą, kad įgyvendintų planuojamą tvarų 
moterų verslumo skatinimą vykdant Hakatoną. Dalyviai turi susidurti su realiais 
žmonėmis, kurie dirba verslo pasaulyje. Kita vertus, daugiau organizacijų iš Europos ir 
už jos ribų gali būti įkvėptos įgyvendinti būsimų verslininkių konsultavimą. 2011 m. 
Komisija atidarė Europos moterų verslininkių mentorių tinklą, kuriantį mentorių ir 
įgūdžių ugdymo platformą, kuri savanoriškai konsultuoja, moko, pataria ir skatina 
moteris kurti naujas įmones. 

Šio priemonių rinkinio pabaigoje galėsime mokytis vieni iš kitų ir patobulinti savo mintis, 
susijusias su mentoryste, ir pateikti geresnius metodus, kad tarp mentoriaus ir mokinio 
būtų sukurtas vadinamasis PRANEŠIMAS, kuris galiausiai paveiktų vienas kito gyvenimą 
ir karjerą. Buvimas ekspertu nereiškia, kad būsite geras mentorius, apie tai plačiau 
medžiagos autoriai, projekto partneriai: 

TECHNINĖS KULTŪROS CENTRAS RIJEKA 
Jie nevykdo tiksliai organizuoto mentoriavimo, tačiau kai kurios iš organizacijos veiklų 
atskleidžia panašumus su aukščiau minėtu procesu. Jie yra svarbus skaitmeninių įgūdžių 
tiekėjas, padedantis besimokantiems pradėti skaitmeninį verslą. Gairės suteikia 
pakankamai informacijos, medžiagos ir praktikos, kad galėtų parengti tinkamą 
mentoriavimo programą, kuri būtų sudėtinga, bet naudinga. MIF+ projektas yra 
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mokymosi ir apmąstymų metas, o partneriai gali padaryti pokyčių savo organizacijose ir 
sukurti „gerąją patirtį“ kitoms įstaigoms. 

Kroatijos gamintojų lyga: 
Didžiausia užklasinė STEM programa Europos Sąjungoje: šiuo metu Kroatijoje apimanti 
daugiau kaip 150 000 vaikų. 

BootcampIT: 
Intensyvus švietimas jauniesiems kūrėjams. 
 
CTC Rijeka ilgalaikė savanorystės programa:  
 

• CTC Rijeka turi ilgalaikių savanorių (su savo švietimo programomis) 
• pradėjo kaip darbo grupių dalyviai 
• stipri atsakomybė, priklausymas bendruomenei 
• pasiūlymai, kaip įgyvendinti jų programas 

 

DIGITAL LEADERSHIP INSTITUTE (DLI) praktikuoja mentorystę, kurioje dalyvaus 
moterys, dalyvaujančios Move it Forward hakatone, jeigu jos bus dviejų dienų projektų 
nugalėtojos arba joms reikės patarimų jų karjeros kelyje. Ką DLI daro: 

Bendruomenės (= mokinių) kūrimo pranašumai: 
• palaikoma internetinė bendruomenė: narystė internetinėje skaitmeninėje  

Briuselio bendruomenėje (Digital Brussels community), prieiga prie 
mokomosios medžiagos, grupinės diskusijos ir pradedančiųjų skaitmeninių 
technologijų ekspertai. 

• bendruomenės vakariniai renginiai ir darbo grupės 
• galimybė pasinaudoti ekspertų konsultacijomis  
• prieiga prie pagrindinių pasirinktų partnerių ir kai kurių pasirinktų paslaugų. 

 
Stebėjimas pagal mokymo programą: 

• moterims reikia informacijos pradedantiesiems  
• turi būti suteiktos praktinės galimybės 
• programa turi būti sertifikuota. 

 
 
Sunkumai: 

• išlaikyti mokinių bendruomenę gyvybingą ir suinteresuotą (ilguoju laikotarpiu) 
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• išlaikyti mokytojų susidomėjimą (jeigu nėra finansinės paramos). 
 
Veikė: DLI mokiniai ir mentoriai dirbo trumpą laiką: lengva išlaikyti jų poreikius turinčius 
auklėtinius. 

Neveikė: kalbant apie mentorius, jie pabūna vieną / du mėnesius – tuomet palieka 
projektus. 

DLI atvejo analizė: Move it Forward mentorystės ir bendruomenės kūrimas 
 

igital Leadership Institute organizuojamas pavyzdinis „Moterų skaitmeninių 
startuolių“ renginys „Move it Forward“ suteikia prieigą prie sunkiai prieinamų 
pažeidžiamų bendruomenių moterų demografinių rodiklių, suteikdamas joms įgūdžių, 
bendruomenės ir ekspertų paramą, kurių joms reikia norint įkurti skaitmeniniu būdu 
valdomas įmones. 

Pati renginio koncepcija yra skatinti jo rezultatų tęstinumą už renginio ribų, sukurti tuos 
ryšius tarp dalyvių ir bendruomenės, kurie prisidės kuriant projekto idėjas nuo 
koncepcijos iki savarankiškų produktų, nepriklausomai nuo projekto. 
 
Vienas svarbiausių DLI tvarumo veiksnių yra bendruomenės kūrimas, sukuriant unikalią 
erdvę bendradarbiavimui su tiksline suinteresuotųjų šalių grupe. Nors būtina glaudžiai 
bendradarbiauti su vietos suinteresuotųjų šalių ekosistema, siekiant nuolat papildyti 
esamą turinį ir požiūrius bei suteikti optimalių galimybių augti už bendruomenės ribų 
bendruomenės nariams, taip pat labai svarbus projekto sėkmės faktorius, kai 
bendruomenės nariams suteikiama saugi, unikali ir palaikanti aplinka, kurioje galima 
mokytis, daryti klaidas be teisimo ir įgyti pasitikėjimo savimi. 
 
Čia mentorystės trajektorija padeda remtis renginio sėkme. Nuolatinis „Move It 
Forward“ (MIF) dalyvių, pranešėjų, komisijos narių ir renginio partnerių 
bendradarbiavimas yra labai svarbus tolesniam projekto vykdymui. Tai paprastai 
pasiekiama siūlant mentoriavimo po renginio galimybes kaip „prizų“, skiriamų trims 
geriausiems projektams renginio pabaigoje: 
 

• Geriausias projektas: 6 mėnesių mentorystė; 10 valandų su MIF „Startup 
Coaching“; 

• Inovatyviausias projektas: 4 mėnesių mentorystė; 8 valandos su MIF „Startup 
Coaching“; 
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• Daugiausiai poveikio turintis projektas: 4 mėnesių mentorystė; 8 valandos su MIF 
„Startup Coaching“. 

 
Kadangi „Move it Forward“ metu sukurti projektai paprastai yra labai embrioniniame 
etape, patirta, kad trims projektų vadovams paprastai reikia prieigos prie įvairių rūšių 
žinių (verslo, finansų, skaitmeninės, rinkodaros ir kt.). Štai kodėl skirtingi „Move it 
Forward“ bendruomenės ir ekosistemos partneriai gali suteikti skirtingų tipų žinių. Taigi 
trims apdovanotiems projektams suteikiama prieiga prie „Move It Forward“ partnerių, 
su kuriais jie gali konsultuotis apdovanojimo laikotarpiu. Kiekvienas ugdomasis yra 
susietas su konkrečiu mentoriumi, atsižvelgiant į jo poreikius. 

Mentorystė vykdoma akis į akį ar internetu, darbo valandomis arba kitu laiku, 
atsižvelgiant į mentoriaus / mokinio galimybes. Dažnai būna, kad mentorystės 
užsiėmimai vyksta neformalioje aplinkoje (prie kavos puodelio ar pasivaikščiojimo parke 
metu). Sesijos tikslai paprastai nustatomi tarp mentoriaus ir mokinio, atsižvelgiant į jo 
poreikius. 

Dėl didelio entuziazmo iškart po renginio dauguma MIF partnerių nori tęsti projekto 
paramą ir mentorystę. Nepaisant to, finansinių išteklių trūkumas parodė, kad 
mentorystė sunkiai pasiekia iš anksto numatytą tikslą. Tai reiškia, kad be nuolatinio 
finansavimo mentorystės programa negali būti sėkmingai įvykdyta, todėl trukdoma 
siekti tikslų – plėtoti projekto idėjas nuo koncepcijos iki savarankiškų produktų. 

 

LED BY HER organizacija „paliečia“ visas detales, kurios apima mentorystę, jie yra 
ekspertai, įgalinantys moteris aiškioje ir sudėtingoje veikloje: 

Geras mentorius: 
• turi būti patyręs ir turėti profesionalių įgudžių: geras, aktyvus klausytojas, 

nesmerkiantis ir neteisiantis, patikimas 
• turi turėti profesinį tinklą 
• turi turėti profesinės karjeros ar konkretaus sektoriaus karjeros galimybių 

patirtį  
• turėti techninio vertinimo įgūdžių 
• turi mokėti suprasti žmones ir turėti norą bendrauti 
• gebėti teikti patarimus ir grįžtamąjį ryšį 
• būti suinteresuotu ir jausti pasitenkinimą investuojant į kitus. 
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Pasirengimas mentorystei: 
• mokinė turėtų žinoti apie savo specifinius poreikius 
• organizuoti susitikimą, kuriame būtų aptariami mentorystės santykiai 
• apibrėžti lūkesčius ir išaiškinti tikslus 
• pasirašyti mentorystės sutartį. 

 
Darbo organizavimas: 

• suderinti asmeninius santykius ir išlaikyti objektyvią mentoriaus profesinę paadėtį  
• aiškus susitikimų tvarkaraštis 
• kiekvieno susitikimo peržirūėjimas. 

 
Susitikimų kokybė: 

• kurti atvirus santykius paremtus abipuse pagarba 
• patvirtinti mentoriaus gebėjimą / kvalifikaciją reaguoti į mokinės poreikius ir 

tikslus 
• sukurti ir palaikyti santykius. 

 
Sukurti bendrą knygą, kad galėtume stebėti ir gauti grįžtamąjį ryšį: 

• susitikimų tvarkaraščiai: dažnumas, reguliarumas, trukmė ir vieta 
• kiekvieno susitikimo mokymosi tikslai ir pasiekimai 
• pažangos apžvalgos. 

 
Veiksmų žingsniai: 

• mokinė turi paaiškinti savo tikslus ir norimus pasiekti rezultatus (1-asis 
susitikimas) 

• per pirmuosius susitikimus mentorius ir mokinė aptaria norimus pasiekti tikslus ir 
suderina veiksmų planą  

• susitikimų metu pirminiai tikslai ir lūkesčiai gali būti dar labiau patikslinti, 
patobulinti ir galbūt net iš naujo apibrėžti  

• kiekvieno susitikimo pabaigoje apžvelgti, ar susitikimas buvo efektyvus: tiek 
mentorius, tiek mokinė aptaria susitikimo naudą. 
 
 
 

NORTHTOWN VILNIUS sukūrė mentorystės modelį, kurį sudaro trys pagrindiniai 
blokai: 

• inkubavimas ir idėjos vystymas 
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• akseleravimas, mentorystė ir mokymas, finansavimas, prototipų kūrimas ir 
komercializavimas 

• produktų ir technologijų perdavimas rinkai 
 

Northtown Vilnius mentoriai: 
• darbuotojai, turintys ekspertinę patirtį inovacijų kūrime 
• darbas apmokamas finansuojant ES 
• savanoriai, kurie tampa „Northtown Vilnius“ partneriais, draugai, pažįstami, 

įmonių vadovai, paprastai tai yra aukštos kvalifikacijos žmonės, norintys būti 
matomi 

• daugiausia „Northtown Vilnius“ specializuojasi kuriant inovacijas, „Northtown 
Vilnius“ projektai veikia mokslinių tyrimų ir technologijų srityje, „Northtown 
Vilnius“ komanda sudaryta iš aukštos kvalifikacijos ekspertų. 

 
Kaip pasirinkti gerus mentorius? 

• rekomendacijos 
• gyvenimo aprašymai (kad pamatytume įgytą patirtį) 
• būtina, kad mentorius turėtų gerus bendravimo įgūdžius  
• turi būti įkvepiantis ir palaikantis 
• turi atitinkamą išsilavinimą šioje srityje. 

 
PROFESSIONAL FOUNDATION turi ilgą ir didelę mentorystės patirtį, kurios 
pagrindas yra santykiai organizacijos viduje, su treneriais, mokytojais ir studentais. Tai 
tapo tiesiog bendro gyvenimo būdu tiek daugiau ar mažiau patyrusiems nariams, tiek 
mokytojams, studentams ir studentams-mokytojams. Mentorystei, skirtai ugdyti 
(skaitmeninius) verslumo įgūdžius, naujove yra portfolio paremta mentorystė, kurios 
privalumas yra tas, kad mokosi abu – tiek mentorius, tiek mokinys, apima trumpą 
mokymosi kursą (4 val.), susidedantį iš gerai parengtų rašytinių užduočių, kuriomis 
galima remtis ir peržiūrėti ne tik mentorystės metu, bet ir ją užbaigus. 

Mentoriaus/mokinės portfolio įgalina: 
• priartinti moteris mokines prie darbo rinkos 
• kuria konstruktyvų ir skaidrų bendradarbiavimą tarp mentoriaus ir mokinio  
• padeda moterims išsiugdyti jausmą, kad jos priklauso naujam socialiniam verslo 

pasauliui. 
 
Mentorystės schema: 

• moterų, norinčių tapti mokinėmis, duomenų bazė. 
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Tikslas: 

• palengvinti praktinius santykius su atrinktomis moterimis  
• nuotolinio ar asmeninio santykio turėjimas tikėtina padėtų užmegzti gilų socialinį 

ryšį tarp mentoriaus ir mokinės.. 
 
Mentoriai savanoriai renkami iš privačių įstaigų / organizacijų / įmonių. 
 
 
Tokio pasirinkimo tikslas: 

• sukurti naujus ir iššūkius keliančius santykius 
• sukurti glaudesnį ryšį su verslo rinka 
• didinti institucijų atstovų informuotumą. 

 
WOMEN IN DIGITAL INITIATIVES LUXEMBOURG ASBL – koordinatoriui 
pirmiausia rūpi tinkamai apibrėžti, kas yra mentorius: 

• tai žmogus, kurio tikslas dalintis savo patirtimi su kitais ir gauti grįžtamąjį ryšį 
• tinkamas mentoriaus / mokinio lūkesčių valdymas – yra sėkmingas programos 

tęstinumui (sudėtinga išlaikyti bendruomenę aktyvią ir susidomėjusią / įtraukią 
ilguoju laikotarpiu).  
 

Gera struktūra ir aiškiai išdėstytas planas: 
• mokymų plano su datomis sudarymas programos pradžioje (kuo išsamesnė 

programa yra sudaroma dar mokymų pradžioje, tuo didesnė tikimybė, kad 
mentorius ir mokinys jos laikysis) 

• konkretus laikotarpis su aiškiomis pradžios ir pabaigos datomis. 
 
Aiškiai nustatyti tikslai: 

• atsakykite sau į klausimą – ko būtų galima pasiekti pasibaigus mentorystės 
užsiėmimams? 

• aiškaus tikslo, kurį galima pasiekti per nustatytą laiką, apibrėžimas. 
 
Sunkumai su kuriais susiduria mentorius: 

• atrasti laiko darbui su mokiniu. 
 
Mentorystės programos pabaiga: 
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• tiek mentoriaus, tiek mokinio mentorystės programos kokybės ir naudos 
įvertinimas. 
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I SKYRIUS – MIF+ MENTORYSTĖ 
 

MIF+ mentorių palaikymo grupė (dažnai vadinama Mentorių programos 
vadybininku) tai organizacijoje paskirtas asmuo, kuris bus atsakingas už mentorystės 
programą apskritai, taip pat už: 

• mentorių ir mokinių duomenų bazės kūrimą 
• MIF+ mentorystės veiklų palaikymą ir priežiūrą 
• problemų tarp mentoriaus ir mokinių santykių sprendimą 
• bendravimą tiek su mentoriumi, tiek su mokiniu bent kartą per mėnesį 
• tarpininkavimą dėl mentoriaus / mokinio pakeitimo 
• grįžtamojo ryčio ir portfolio poveikio rinkimą 
• duomenų bazės saugojimas tolesnei mentorių ir mokinių veiklai 

Kas yra MIF+ mentorystė? 
 

Tai palaikantys santykiai, orientuoti į mokymąsi ir įgūdžių plėtojimą, skirti įgalinti 
moteris išnaudoti savo galimybes bei išlaikyti savo (skaitmeninius) verslumo įgūdžius, 
tiesiogiai bendraujant su patyrusiu ir aktyviu verslo atstovu, priklausančiu darbo 
aplinkai. 

MIF+ mentorystė iš esmės yra pusiau struktūruoto orientavimo sistema, kai vienas 
asmuo dalijasi savo žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi, kad padėtų kitiems progresuoti savo 
gyvenime ir karjeroje. MIF+ mentorystė yra daug daugiau nei tik patarimų dalinimas ar 
žinių perdavimas. Tai yra motyvacija ir pagalba moteriai, kuriai mentoriaujama, 
nustatyti savo iššūkius ir tikslus bei padėti rasti būdus, kaip juos išspręsti ir pasiekti. To 
siekiama ne darant tai už moteris, ar tikintis, kad ji „padarys taip, kaip aš dariau“, bet 
suprantant ir gerbiant įvairius darbo pobūdžius. 

 
Tikslinė grupė 

 
Projektas sukurtas taip, kad turėtų tiesioginį poveikį: 

Û suaugusių švietimo organizacijoms. 
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Û treneriams, mentoriams, pagalbininkams. 

 
Û Besimokančioms moterims ir (būsimoms) verslininkėms. 

 

Į praktinę veiklą, tokią kaip hakatonas ir mentorystės programa, norima įtraukti moteris, 
turinčias mažiau galimybių. Bus parengtos specialios gairės, didžiausią dėmesį skiriant 
tam, kad užsiėmimai kuo labiau įtrauktų, pvz., įtraukiant vėl grįžtančias į darbo rinką 
moteris, vyresnes kaip 50 metų moteris ir (ar) moteris migrantes. Dauguma 
dalyvaujančių organizacijų turi patirties dirbant su pažeidžiamomis grupėmis 
(migrantais, smurto aukomis, žemos kvalifikacijos įgūdžius turinčiomis moterimis arba 
asmenimis, grįžtančiais į darbo rinką), taigi tokių grupių įtraukimas yra privalomas 
planuojant veiklas. 

MIF+ projektas yra skirtas platesnėms bendruomenėms, suinteresuotoms šalims ir 
verslumo ekosistemai, taip pat organizacijoms, nepriklausančioms partnerystės šalims. 
Mentorius turėtų turėti kelerių metų darbo patirtį, ypač pramonės srityje, arba specifinių 
įgūdžių, kurių reikia mokinei ar jos tikslams projekte pasiekti. Jis turėtų būti pakankamai 
subrendę, kad galėtų neutraliai aptarti projektą su mentuojamaja ir padėtų ugdyti bei 
vystytis tiek mokinei, tiek ir projektui. Mentorius turėtų suvokti save ir savo įgūdžius bei 
gebėjimus. Jis taip pat turėtų prisiminti, kad projektas priklauso kuruojamam asmeniui ir 
kad jis yra tam, kad patartų, o ne valdytų ar vadovautų projektui. 

Mentoriaus vaidmuo 
Mentorius turėtų turėti kelerių metų darbo patirtį, ypač pramonės srityje, arba specialių 
įgūdžių, kurių reikia mokeinei ar jos projektui. Jis turėtų būti pakankamai subrendę, kad 
galėtų neutraliai aptarti projektą su mentuojamaja ir padėtų ugdyti bei vystytis tiek 
mokinei, tiek ir projektui. Mentorius turėtų suvokti save ir savo įgūdžius bei gebėjimus. 
Jis taip pat turėtų prisiminti, kad projektas priklauso kuruojamam asmeniui ir kad jis yra 
tam, kad patartų, o ne valdytų ar vadovautų projektui. 
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➢ Mentoriaus „minkštieji“ įgūdžiai 
 
Aktyvus klausytojas 
 
Aktyvus klausymasis yra pats pagrindinis įgūdis, naudojamas visuose mentoriaus / 
mokinio santykiuose. Aktyvus klausymas sukuria tvirtus atviro bendravimo santykius ir 
leidžia mentoriui nustatyti savo globojamo mokinio poreikius ir interesus. 

Pavyzdžiai: užduoti klausimus, rodančius susidomėjimą tuo, ką sako auklėtinis, atkreipti 
dėmesį į kūno kalbą, pernelyg nesiorientuoti į savo patirtį ir nepriimti sprendimų už 
globojamą mokinį. 

Patikimas 
 
Pasitikėjimas yra ypač svarbus kuriant mentorytės santykius. Per laiką mentoriai gali 
sukurti pasitikėjimą, išlaikydami diskusijas konfidencionaliomis, laikydamiesi suderintų 
susitikimų ir skambučių plano, vykdydami užduotis, nuosekliai rodydami susidomėjimą ir 
palaikymą ir būdami sąžiningi su mokine. 

Nesmerkiantis 
 
Mentorius turi paskatinti ir įkvėpti jų globojamą asmenį, pranešdamas apie jos gebėjimą 
asmeniškai ir profesionaliai augti ir pasiekti savo tikslus. Teigiamų žodžių vartojimas 
padės palaikyti, paskatinti ir perteikti supratimą. Jei auklėtinis stengiasi, padėkite jiems 
rasti sprendimus, o ne per daug susitelkite į pačią problemą ir tai, kaip ji įvyko, arba 
remdamiesi savo nesėkmės jausmu. 

 
➢ Mentoriaus „kietieji“ įgūdžiai 

 
Mentoriai turi turėti asmeninį ir profesinį patikimumą, jie turėtų norėti ir gebėti atlikti 
skirtingus vaidmenis, kad efektyviausiai palaikytų auklėtinį. 

 
Profesionalaus tinklo kūrimas 
 
Mentoriai turėtų būti pasirengęs oficialiai ar neoficialiai identifikuoti savo tinklo 
kontaktus, kad padėtų mokinei pasiekti savo tikslus. Jie taip pat turi sudaryti galimybes 
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auklėtiniams susitikti su specialistais, kurie padėtų ir suteiktų informacijos ar galimybių 
plėtoti kuruojamojo žinias ir įgūdžius. 

Domėjimasis karjeros keliais ar konkrečios pramonės karjeros galimybėmis / techninė 
patirtis  
 
Mentorius turi turėti arba pramonės žinių, arba tam tikros srities žinių, tokių kaip 
rinkodara ar lėšų rinkimas. Ši profesinė patirtis leidžia mentoriui padėti mokiniui išspręsti 
problemą ar priimti sunkų sprendimą įgyvendinant savo projektą. Ši patirtis taip pat gali 
padėti besimokančiajam išsiaiškinti tikrąsias problemas ir mąstyti strategiškai. 

 
Mokinio vaidmuo 
 
Tikslinė grupė dalyvaus susitikimuose ir (arba) susitiks su mentoriais virtualiai. 
Susitikimų  
metu mokinys atras įgūdžių, polinkių, profesinių interesų, kurie padės siekti ir plėtoti 
karjerą. Jie išmoks įveikti barjerus, kylančius dėl stereotipų ir išankstinių nuostatų, 
ugdančių savivertę ir pasitikėjimą savimi, skatindami lyčių lygybės principus. 
 
Mentorystės santykiuose, tikimasi, kad mokinys: 
 

Û Kontroliuos darbotvarkę, prisiimdamas atsakomybę už savo tobulėjimą, o ne 
tikėsis iš mentoriaus greitų sprendimų 

Û Įsipareigos dalyvauti planuojamuose užsiėmimuose, atlikti su mentoriumi 
numatytas užduotis / veiksmus 

Û Bus pasirengęs iššūkiams, kai mentorius manys, kad tai yra naudinga 
Û Išlaikys profesionalius santykius su mentoriumi, bus punktualus, gerbs sutartas 

pagrindines taisykles ir bus atviras bei sąžiningas su mentoriumi. (Clare 
Wakeham). 
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II SKYRIUS – MIF+ MENTORYSTĖS SISTEMOS NUSTATYMAS  
 
Mentorių savanorių įdarbinimas 
 
Mentorystės programa negali atlikti savo gero darbo be savanorių mentorių, todėl 
akivaizdu, kad reikia pritraukti pakankamą jų skaičių, kad pasiektume pagrindinius MIF+ 
programos tikslus. Tačiau vien tik pakankamas mentorių skaičius nelemia programos 
sėkmės. Būtina įdarbinti tinkamus mentorius, pagrindinį dėmesį skiriant mentoriams, 
turintiems verslumo įgūdžių ir norintiems dalyvauti šioje veikloje, tai garantuoja ne tik, 
kad mentorystė pasieks savo etalonus, bet ir tai, kad įdarbinti mentoriai pasieks savo 
užduotis. Ir nors daugelyje programų yra naudojamas oficialus atrankos procesas, 
skirtas atmesti netinkamus mentorius savanorius, iš anksto apgalvotas tinkamų 
mentorių įdarbininmas gali sutauoyti darbuotojų laiko ir programų išteklių. 
Sėkmingiausios yra tos programos, kurios identifikuoja jų potencialių savanorių motyvus 
ir įsitikinimus bei kalba su jais tiesiogiai (Clary ir kt., 1994). 

Įdarbinti mentorius yra praktinis ir tiesioginis darbas. Tai yra asmeninių ryšių 
užmezgimas, net ir naudojant masinės rinkodaros strategijas. Geriausias naujų mentorių 
įdarbinimo būdas yra prisijungimas prie draugų, šeimos, profesionalių kolegų ir 
socialinių grupių, kurias teikia jau Jūsų esami mentoriai. Jūsų mentoriai greičiausiai 
pažįsta daugelį kitų, kuriems būdingos panašios vertybės ir kurie prisiimtų panašius 
įsipareigojimus. Jie taip pat gali pateikti asmeninę nuomonę, rekomendacijas apie 
patirtį. Mentorystė yra intensyviausias savanorių įsipareigojimas, kurį galima paprašyti 
kažko prisiimti. Daugelis žmonių, su kuriais kalbamės, neturi laiko, tinkamų charakterio 
savybių, vertybių ir įsipareigojimo būti mentoriais. 

Yra tam tikrų klausimų, kuriuos reikia pateikti: 

• Kaip žmonės jus randa? 

• Kas veikia? 

• Ar potencialūs mentoriai palaiko ryšį su jūsų žinutėmis ir motyvacija? 

 
Lengviausias būdas tai išsiaiškinti yra paklausti „kaip jūs apie mus sužinojote?“ bei 
užduoti šį klausimą tiems, kurie susisiekia su jumis telefonu ar el. paštu. Nepaisant to, 
kaip mes vertiname savo pastangas, mūsų įdarbinimo planas turėtų būti atnaujinamas 
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periodiškai, peržiūrint kaip veikia kiekviena strategija ir, esant poreikiui, ją atitinkamai 
atnaujinant. 

Veiklos (siūloma) 

• Reklaminės juostos šablonų išsiuntimas įmonėms 

• Asmeniniai santykiai 

• Internetinės aplinkos kūrimas arba esamos infrastruktūros panaudojimas  

• Dalinimasis sėkmingos mentorystės istorijomis (kitos įmonės paseks pavyzdžiu)  

• Supratimo, kad mentorystė yra profesinio tobulėjimo ir darbuotojų augimo 
komponentas, didinimas 

 

Mentoriaus ir mokinės suderinamumo procesas 

Remdamasis mentoriaus prašymo forma ir mokinio poreikiais, mentorystės palaikymo 
atstovas / programos vadovas kiekvienoje šalyje partnerėje pirmiausia pataria mokiniui, 
kuris mentorius jam geriausiai tiktų. Kai mokinys sutinka, mentoriui pateikiama mokinio 
informacija. Jei mentorius sutaria, tada programos vadovas supažindina juos vieną su 
kitu, kad užmegztų santykius. 

Kriterijai, kuriuos būtina įvertinti, kuriant abiem pusėms naudingą mentorystę: 
 

• Mentoriaus profesinė patirtis, įgūdžiai ir kompetencija  
• Mokinio poreikiai 

• Panašumai ir bendri interesai 

• Asmeninės nuostatos ir bruožai 

• Prieinamumas 
 
Jeigu įmanoma, paskutiniai Move it Forward+ prisistatymai yra įrašomi, kad būsimieji 
mentoriai galėtų juos peržiūrėti. Priešingu atveju, mentoriams pateikiama kiekvieno 
projekto, kurį norima tęsti po renginio, santrauka. Jei potencialus mokinys turi kitokį 
projektą ir nori mentoriaus, jis taip pat gali pateikti šio projekto santrauką, kartu su 
kitais. 
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Tada, būsimieji mentoriai užpildo formą, kurioje pateikia informaciją apie savo 
kompetencijos sritis, savo žinias konkrečiose pramonės šakose, taip pat, kiek laiko jie 
gali skirti projektui ir kurie projektai juos ypač domina. Tada darbuotojai ar savanoriai 
peržiūri šias paraiškas ir kiekvienai projekto grupei siūlo konkrečius mentorius.  
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III SKYRIUS – MIF+ MOKYMAI IR MENTORIAUS PORTFOLIO  
 

➢ Trumpas mokymas arba  e-mokymas (jei „asmeniškai“ neįmanoma) –        
4 val. 

 
Mokymai reikalingi tam, kad padėtų mentoriams pasitikėti savo, kaip mokytojo 
vaidmeniu. Šie mokymai yra ypač būtini pirmą kartą dirbantiems mentoriams. Naujieji 
mentoriai turi jaustis patogiai ir pasitikėti savimi; mokymai taip pat padeda patvirtinti jų 
motyvaciją atlikti vaidmenį. 

Mokymai mentoriams 
 

Û Mokymai turėtų apimti 2 valandų trukmės apžvalgą apie mentorystę bendai bei 
apie konkrečią projekto programą ir 2 valandų trukmės pristatymą apie 
mentoriaus ir mokinio portfolio bei būdus, kaip jie bus naudojami. Tikslas yra 
skatinti diskusijas mentorių bendruomenėje, suteikiant jiems įrankių ir kviečiant 
į atvirą diskusiją apie efektyvią mentorystę ir iššūkius, kuriuos jie išgyvena su 
savo mokiniu. 

 
Mokymų rezultatai 
 
Mokymų mentoriams pabaigoje, mentoriai galės: 
 

Û Apžvelgti mentorystę ir pristyti mentoriaus vaidmenį taikydami gaires apie 
santykių konfidencialumą, santykių struktūrą laike ir turinyje bei profesinį 
ugdytinio tobulėjimą. 

Û Pateikti įgūdžius ir požiūrį, kad gerai atliktų savo vaidmenį ir sustiprintų 
pasitikėjimą savimi ir galėtų užtikrinti sėkmingus mentorystės santykius. 

Û Prisiimti atsakomybę už savo vaidmenį, aptarti savo tikslus – apskritai ir per 
mentorystę. Tai padeda mentoriams atlikti lyderystės vaidmenį ir įtraukia juos į 
ilgalaikę moterų verslumo svarbą. 

Û Pasidalinti savo patirtimi ir duoti įžvalgų bei patarimų, kurie padės mokinei. 

 



                                                                 

20 
Šį projektą finansavo Europos Komisija. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos 
panaudojimą. 

Mentoriaus treneris organizuoja būdą, leidžiantį mentoriams palaikyti ryšį tarpusavyje. 
Tai gali vykti per „Slack“ kanalą, „Facebook“ grupę ir (arba) retkarčiais vykstančius 
mentorių susitikimus, pasidalinant patirtimi. Tai puikus būdas išlaikyti motyvaciją ir 
išspręsti visas mentorystės santykių problemas. Per mentorių susitikimus taip pat galima 
pakviesti įkvepiantį kviestinį asmenį ar asmenį, turintį specifinių įgūdžių, pasidalinti 
idėjomis, kurios padėtų mentoriams tobulinti jų mokymą. Tai taip pat yra geras būdas 
formuoti bendruomenę ilguoju laikotarpiu. 

Mentoriaus požiūris 
 

Û Pateikite save kaip mokymosi tarpininką, o ne profesorių, kad padėtumėte 
mokinei jaustis užtikrintai ir pasitikėti jumis. 
 

Û Susikoncentruokite į klausimų uždavimą ir padėkite mokinei mąstyti giliau bei 
išlaikykite atstumą, kad pamatytumėte platesnį vaizdą, o ne tik patarinėtumėte. 
 

Û Būtinai klausykitės ir skaitykite tarp eilučių, kad suprastumėte, kas mokinę gali 
sulaikyti, ko ji gali nepastebėti. 
 

Û Įgaukite mokinės pasitikėjimą palaikydami grįžtamąjį ryšį ir nuolat skatindami. 
 

Û Skatinkite, įkvėpkite ir meskite mokinei iššūkį, palaikykite ją siekiant tikslų. 
 

Û Laikykitės pažadų ir įsipareigojimų ir būkite sąžiningi, jei jums reikia padaryti 
keletą pakeitimų; būtinai nedelsdami praneškite apie tai mokinei ir pertvarkykite 
arba derinkitės iš naujo. Pripažinkite padarytas klaidas ir išmoktas pamokas. 
Svarbiausia, kad diskusija būtų konfidenciali. 

 
Û Turėkite omenyje, kad mokinė yra atsakinga už savo tobulėjimą. Negalite 

išspręsti jos problemų už ją. Įsitikinkite, kad mokinė kalba tiek apie faktus, tiek 
apie jausmus. 

Û Aktyvus klausymasis ir dažnai užduodami klausimai paskatins auklėtinį mąstyti 
alternatyviais būdais ir apsvarstyti naujus požiūrius, kaip kitaip išspręsti 
problemą. 
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Û Galite priminti jai apie sėkmingas strategijas, kurias ji naudojo praeityje, kurios 
galėtų būti pritaikytos naujiems iššūkiams ar tikslams, kad sužinotų savo 
potencialą. 

Nustatyti judviejų skirtumus yra būdas dalytis patirtimi, mokytis vieniems iš kitų ir 
padėti geriau užtikrinti auklėjamojo poreikius. 

Bendravimas ir sąveika – Pranešimas  
 

Û Dalijimasis savo asmenine patirtimi ir kalbėjimas apie išmoktas pamokas yra 
geras būdas sukurti ilgalaikius santykius. Jūsų patirtis rodo, kad egzistuoja 
skirtingi būdai problemos spręsti ar tikslams pasiekti ir nėra tik vieno modelio, 
kaip išspręsti mokinės problemas.  
 

Û Grįžtamasis ryšys ir pasiruošimas susitikimams taip pat yra būdas įrodyti, kad 
investuojate į santykius su mokine, taip pat parodote auklėtinei mentorystės 
naudą.  
 

Û Aktyviai skatinkite auklėtinį ugdyti atitinkamus įgūdžius ir požiūrį į ateitį. 
Padėdami mokinei pamatyti problemą iš kitos perspektyvos, ji gali pažvelgti už 
esamos situacijos ribų, sukurti savo ateities viziją ir pamatyti, ką ji gali padaryti, 
kad tai pasiektų. Iškilus problemoms, padėkite savo auklėtinei prisiminti savo 
patirtį, kad ją įvertintumėte ir nustatytumėte, ką kitą kartą ji galėtų padaryti 
kitaip. 
 

Û Svarbu pripažinti pažangą siekiant tikslų, kad išlaikytumėte mokinės motyvaciją. 
 

Û Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad santykiai turės reikšmingos įtakos ne tik 
jūsų mokinei, bet ir jums. 
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IV SKYRIUS – MENTORYSTĖS ŽINGSNIAI 
 
Susitikimų metu mentorius yra patarėjas, kuris inicijuoja mainus, skatina diskusiją 
naudodamas klausimus ir duodamas nurodymus. 

Û Prieš pirmąjį susitikimą 
 
Mentoriaus ir mokinės parengiamieji darbai: 
 

• Apibrėžkite asmeninius lūkesčius ir paaiškinkite mentorystės partnerystės tikslus 
• Išvardykite temas / klausimus, kuriuos kiekvienas norėtų aptarti (pagrindas ir 

patirtis, aistros, įgūdžiai, lūkesčiai dėl mentorystės santykių ir kt.) 
• Išsiaiškinkite susitikimų logistiką ir galimybes 

 
Kai padaryti parengiamieji darbai, galima planuoti pirmąjį susitikimą! 
 

Û Pirmasis susitikimas 
 
Pažinkite vienas kitą ir ugdykite pasitikėjimą 

• Paaiškinkite mentorystės santykių tikslą 
• Pristatykite kiekvieno vaidmenį ir tikslus 
• Mokinė turi paaiškinti savo tikslus ir norimus pasiekti rezultatus  
• Nuspręskite, kaip palaikysite nuolatinį bendravimą: asmeniškai, telefonu ir (arba) 

el. paštu, suderinkite susitikimų struktūrą ir tvarkaraštį 
 
Pasirašykite mentorystės sutartį 

• Sutartis paaiškina mentoriaus ir mokinės vaidmenis ir atsakomybes bei sustiprina 
jų įsipareigojimus. 

• Sutartis turi apimti mentorystės santykių trukmę, susitikimų dažnumą, vaidmenis, 
atsakomybę ir lūkesčius, santykių ribas ir konfidencialumą. 

 
Apibrėžkite mentorystės santykių ribas 

• Nustatykite diskusijų būdus mentorystės proceso metu: telefono skambučiai, el. 
laiškai, yaip pat suplanuokite susitikimų skaičių, kad tai atitiktų konkrečius 
tobulėjimo tikslus.  
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Mentorystės susitikimai 
Kad susitikimai būtų kjuo efektyvesni, mentoriai turi sukurti labai aiškią susitikimų 
struktūrą. Mentorius yra vedlys, kuris padeda mokinei eiti į priekį.  
 
Turėkite omenyje... 

• Mentorius turi pasiruošti kiekvienam susitikimui iš anksto. Susitikimų turinys 
turėtų būti subalansuotas, apimant mokinės patirtis, apžvelgiant tikslus, aptariant 
dabartines problemas ir mąstant apie ateitį. 

• Realistinis tikslų išlaikymas yra vienas iš mokinės sėkmės raktų. 
 
Kiekvieno susitikimo pradžioje 

• Aptarkite tikslus ir veikmų planą 
• Jeigu reikia, patikslinkite / pakoreguokite pradinius tikslus ir lūkesčius.  

→ Tai yra pagrindas, siekiant aiškumo ir padeda mokinei laikytis kryptingai. Tai 
taip pat padeda įvertinti pažangą ir nustatyti, ar reikia persiorientuoti. 
 

Kiekvieno susitikimo metu 
• Susitikimo turinys yra skirtas padėti auklėtiniams peržvelgti praėjusį mėnesį, 

įskaitant tai, kas sekėsi gerai, kas ne, kokie tikslai buvo pasiekti ir kokie iškilo 
klausimai 

• Užduokite klausimus, kad padėtumėte auklėtiniams apmąstyti ir suformuluoti 
savo mąstymą 

• Praktikuokite aktyvų klausymąsi ir padrąsinkite, kad padėtumėte mokinei 
nustatyti realius tikslus 

• Ieškokite galimybių supažindinti mokinę su savo tinklo žmonėmis 
 
 

Kiekvieno susitikimo pabaigoje 
• Apibendrinkite kiekvieną mentorystės susitikimą 
• Aptarkite susitikimo efektyvumą 
• Užtikrinkite, kad mentorius užakcentuotų teigiamus susitikimo rezultatus ir bet 

kokią pažangą, kurią padarė mentuojamas asmuo 
 

Šiuos susitikimų užrašus mokinio portfolio mentuojamas asmuo gali peržiūrėti kito 
susitikimo pradžioje, kad pradėtų kitą pokalbį. 
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Mentorystės pabaiga paskutiniame susitikime 
Ketvirtoji ir paskutinė sesija trunka 30 minučių ilgiau, kad per paskutines 30 minučių 
būtų galima užbaigti mentorystės santykius. Tai apima aptarimą to, kas sekėsi gerai, 
kas ne, taip pat pažangą siekiant užsibrėžtų tikslų ir ko išmokote. Tai taip pat yra 
galimybė užbaigti patirtį teigiamai nustačius, ką galima pritaikyti ateityje. 

 
Dėl mentorystės santykių 

• Aptarkite, kas programos metu sekėsi gerai (o kas ne) 
• Pasidalinkite tuo, ko kiekvienas išmoko iš kito  
• Mentorius turėtų pripažinti ir pasveikinti auklėtinę su jos pasiekimais ir 

patobulėjimu mentorystės santykių metu 
 
Dėl mokinės tikslų ir uždavinių 

• Nurodykite pasiekimus ir pažangą siekdami tikslų 
• Aptarkite galimus ateities iššūkius 
• Nustatykite paramą, kurios jai vis dar reikia, kad tai galėtų jai padėti 

 
Norint patikrinti jų santykių poveikį mentoriams ir auklėtiniams per keturis mėnesius, jų 
bus paprašyta užpildyti klausimyną. Apklausas galima rasti 1 priede. 

2 priede pateikiami mentorių ir mokinių portfolio. 
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IŠVADOS 
 

MIF+ projekto tikslas yra pasinaudojant visų partnerių patirtimi skatinti verslumą ir 
švietimą, skaitmeninį švietimą, bendradarbiavimą. Tikslui pasiekti, sėkmingai 
naudojamas hakatonas, mentorystė ir veiklos, įtraukiant privatųjį sektorių. Projektu 
siekiama sukurti atviro kodo modelį, kuriame asmenys ir organizacijos galėtų 
panaudoti ir (arba) pritaikyti modelį savo poreikiams. 

Tačiau net jei tokio pobūdžio renginiai sėkmingai įkvepia moteris matyti save kaip 
verslininkes, akivaizdu, kad reikia užtikrinti šių iniciatyvų tvarumą ne tik renginiuose, 
bet ir suteikti papildomą paramą verslininkėms. Atsižvelgiant į ribotus išteklius, kuriuos 
turi moterys verslininkės, darbas su mentoriais ir su privačiuoju sektoriumi, ypač 
įgyvendinant jų įmonių socialinės atsakomybės politiką, yra galimybė, kurią MOVE IT 
FORWARD + projektas tiria ir siūlo praktinius sprendimus šiuo klausimu. 

Mentorystė yra tvarumo užtikrinimo veiksmas, kuris yra labai svarbus hakatono 
dalyviams kaip tolesnė veikla. Visos partnerių organizacijos prisidėjo prie metodikos 
kūrimo dirbdami su ekspertais, savanoriais ir siūlydami kolegų konsultacijas, daug 
dėmesio skirdami privataus sektoriaus įtraukimui. Kokia yra tikslinės grupės MIF + 
projekto partnerystės žinia? Pasikartokite ir perkelkite tai, ko jums reikia iš šių gairių, 
kad įgalintumėte kitas moteris ir organizacijas skleisti verslumo įgūdžius, kuriuos ir 
palaiko minėta veikla. 
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PRIEDAI 

PRIEDAS Nr. 1 MIF+ Mentorystės apklausos 
 

MENTORIAUS GALUTINIS ATSILIEPIMAS 

Mentorius:_____________________________      

Mokinys:______________________________  

Susitikimų su mokiniu skaičius:____________    

Kontaktų tipas:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Kaip vertintumėte mentorystės patirtį? 

5 – Puikiai      4 – Labai gerai    3 – Gerai  2 – Patenkinamai   1 – Blogai 

Komentarai:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

ĮVERTINKITE TEIGINIUS SKALĖJE  NUO 1 IKI 5 
 

5 – Visiškai 
sutinku 4 – Sutinku 3 – Nesutinku  2 – Visiškai 

nesutinku  1 – Nežinau 

Jaučiu, kad mokinė pasiekė visus ar kai kuriuos savo asmeninio 
tobulėjimo / augimo tikslus. 

 

Manau, kad mokinė labiau pasitiki savimi nuo tada, kai mes 
pradėjome mentorystės susitikimus.  

 

Manau, kad mokinė taps ilgalaikiu produktyviu darbuotoju. 
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Raginčiau ir kitus tapti mentoriais. 
 

Manau, kad mentoriaus vaidmuo yra per daug reikalaujantis.  
 

Baigęs mentorystės programą jaučiu didesnį savo potencialą karjeroje 
ir asmeniniame tobulėjime. 

 

Jaučiu, kad vaidinau svarbų vaidmenį ugdomo asmens karjeroje ir 
asmeniniame tobulėjime. 

 

Iš mentorystės įgijau naujų perspektyvų.  
 

Ateityje taip pat norėčiau „mentoriuoti“ kitiems.  
 

Mokinė ir aš planuojame nenutraukti ryšių ir ateityje.  
Taip__    
Ne__ 
Nežinau___ 

 

KITOS PASTABOS IR KOMENTARAI: 
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MOKINĖS GALUTINIS ATSILIEPIMAS 

Mentorius:_____________________________      

Mokinys:______________________________  

Susitikimų su mentoriumi skaičius:__________    

Kontaktų tipas:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Kaip vertintumėte mentorystės patirtį? 

5 – Puikiai      4 – Labai gerai    3 – Gerai  2 – Patenkinamai   1 – Blogai 

Komentarai: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ĮVERTINKITE TEIGINIUS SKALĖJE  NUO 1 IKI 5 
 

5 – Visiškai 
sutinku 4 – Sutinku 3 – Nesutinku  2 – Visiškai 

nesutinku  1 – Nežinau 

Aš pasiekiau visus arba kai kuriuos savo asmeninio tobulėjimo tikslus. 
 

Baigusi mentorystės programą jaučiuosi labiau pasitikinti savimi. 
 

Toliau tęsiu mokymus ir mokymąsi. 
 

Gauti mokymai turėjo teigiamos įtakos mano karjerai. 
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Aš ir mano mentorius planuojame nenutraukti ryšių ir ateityje.  
Taip__ 
Ne__ 
Nežinau___ 

Baigusi mentorystės programą jaučiuosi geriau dėl savo karjeros ir 
asmeninio tobulėjimo galimybių. 

 

Mano mentorius vaidino svarbų vaidmenį man augant ir tobulėjant. 
 

Toliau dirbsiu siekdama savo esamų ir būsimų karjeros tikslų. 
 

Aš rekomenduočiau šią programą kitiems. 
 

Ateityje norėčiau būti mentoriumi. 
Taip__ 
Ne__ 
Nežinau___ 

 

KITOS PASTABOS IR KOMENTARAI: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Norėdami daugiau informacijos apie poveikį ir vertinimą, taip pat galite peržiūrėti 
dokumentą „Moterų programų ir renginių, remiančių moteris verslumo srityje, 
poveikis ir vertinimas“. 
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PRIEDAS Nr. 2 Portfolio 
1. MIF+ Mentoriaus portfolio 

2. MIF+ Mokinės portfolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


