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Mokymo vadovas jaunimo darbuotojams 

Kaip efektyviai naudoti mokymų medžiagą, sukurtą SELF-E projekto metu, darbui su mažiau 

galimybių turinčiu jaunimu   

 

Mokymo vadovo tikslas yra supažindinti jaunimo darbuotoją su projekto metu parengta mokomąja 
medžiaga, skirta darbui su mažiau galimybių turinčiu jaunimu. Šis vadovas padės jaunimo darbuotojams 
organizuoti ir moderuoti socialinės mentorystės nuosavo verslo pagal gyvenimo būdą kūrimui, su mažiau 
galimybių turinčiu jaunimu, procesą.  

 

Svarbu!!! Prieš pradedant dirbti su mažiau galimybių turinčiu jaunimu, svarbu perskaityti mokymo 
vadovą iki pabaigos, kadangi tai padės susipažinti su sukurta mokomąja medžiaga, rekomenduojamu 
mokymo planu ir pasiruošti dirbti su interaktyviomis internete patalpintomis priemonėmis. 

 

E. mokymuisi yra naudojama internetinė platforma, sukurta kaip internetinis puslapis: http://self-e.lpf.lt. 
Platformą sudaro dvi dalys – e-Priemonių rinkinys jaunimo darbuotojams ir mokymosi aplinka 
besimokančiam jaunimui (žr. 1 pav.).  

 

Pav. Nr. 1 
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E-Priemonių rinkinį, skirtą jaunimo darbuotojams sudaro dvi dalys (žr. 2 pav.):  

 pirmoji dalis skirta jaunimo darbuotojui kaip besimokančiajam. Pagrindinis šios dalies tikslas yra 
padėti jaunimo darbuotojui išmokti dirbti su sukurtu SELF-E mokymo kursu. 

 antroji dalis skirta jaunimo darbuotojui kaip mokytojui, su pagrindiniu tikslu pristatyti jam 
projekto metu parengtą mokymo medžiagą darbui su besimokančiu jaunimu. 

 

Pav. Nr. 2 
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E-Priemonių rinkinio jaunimo darbuotojams dalyje, skirtoje jaunimo darbuotojui, kaip dėstytojui, yra 
pateikiamos priemonės darbui su mažiau galimybių turinčiu jaunimu. Ši e-Priemonių rinkinio dalis yra 
sudaryta iš trijų skyrių: 

- Mokymo vadovas; 
- PPT pateiktys tiesioginiams susitikimams; 
- Mentorystės ir mokymo priemonės.  

 

Mokymo vadove yra pateikiamos instrukcijos dėstytojams-jaunimo darbuotojams, kaip naudoti SELF-E 
projekto metu sukurtą mokomąją medžiagą darbe su mažiau galimybių turinčiu jaunimu. 
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Dalyje „PPT pateiktys tiesioginio mokymo sesijoms“ pateikiamos penkios PPT pateiktys, sukurtos 
tiesioginio kontakto mentorystės užsiėmimams su mažiau galimybių turinčiu jaunimu: 

 pateiktis 1 užsiėmimui – pradinis mentorystės užsiėmimas. 
 pateiktis 3 užsiėmimui – žinių pirmojoje teminėje srityje gilinimas klasėje.  
 pateiktis 5 užsiėmimui – vidurio periodo monitoringas ir žinių antrojoje teminėje srityje gilinimas.  
 pateiktis 7 užsiėmimui – žinių gilinimas trečiojoje teminėje srityje klasėje. 
 pateiktis 9 užsiėmimui – baigiamasis mentorystės užsiėmimas.  

 

Visas pateiktis sudaro trumpa teorinė medžiaga susijusi su analizuojama tema, siūlomi pratimai, skirti 
darbui klasėje su besimokančiu jaunimu, gilinant žinias konkrečioje temoje, ir namų darbai kitam e. 
mokymosi užsiėmimui. 

Papildomai: 

 1-ojo užsiėmimo pateiktyje yra įtrauktas trumpas SELF-E mokymo kurso ir mentorystės nuosavo 
verslo pagal gyvenimo būdą kūrimui pristatymas; supažindinimas su: rekomenduojamu mentorystės 
užsiėmimų-pamokų planu, interaktyvia besimokančio jaunimo gebėjimų vertinimo priemone ir 
besimokančiojo vadovu.  

 5-ojo užsiėmimo pateiktyje yra įtraukti klausimai, naudojami atliekant mentorystės nuosavo verslo 
pagal gyvenimo būdą kūrimui proceso vidurio periodo monitoringą. 

 9-ojo užsiėmimo pateiktis supažindina su mentorystės nuosavo verslo pagal gyvenimo būdą kūrimui 
proceso užbaigimo žingsniais.  
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„Mentorystės ir mokymo priemonių“ dalį sudaro projekto metu sukurtų priemonių rinkinys. Šios 
priemonės yra šablonai, naudojami mentorystės nuosavo verslo pagal gyvenimo būdą kūrimui proceso 
metu, siekiant užtikrinti sklandų darbą su besimokančiu jaunimu: 

 Siūlomas pamokų-mentorystės užsiėmimų planas besimokančiam jaunimui. 
 Ugdytinio profilis. 
 Mentorystės sutartis. 
 Ugdytinio asmeniniai tikslai ir uždaviniai. 
 Ugdytinių grupiniai tikslai ir uždaviniai. 
 Mentorystės užsiėmimų planas. 
 Mentorystės dienoraštis. 
 Pradinis ugdytinio monitoringo klausimynas. 
 Baigiamojo mentorystės užsiėmimo/diskusijos klausimai, skirti monitoringui. 
 Baigiamasis ugdytinio monitoringo klausimynas. 
 Atsiliepimų forma, skirta besimokančiųjų komentarams apie sėkmės istorijų rinkinį surinkti. 
 Jaunimo darbuotojams rekomenduojami klausimai ir patarimai diskusijoms su besimokančiu 

jaunimu apie sėkmės istorijas. 

 


