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Spravodaj December 2013
Projekt “Ako byť dobrým mentorom?” sa začal:
úvodné stretnutie v Zug, Švajčiarsko
Úvodné stretnutie projektu “Ako byť dobrým mentorom” (Program celoživotného vzdelávania
– Grundtvig Učiace sa partnerstvá) sa konalo v dňovh 31.10. - 3. 11. 2013 v meste Zug,
Švajčiarsko, za účasti 8 európskych partnerov: Consortiul International LSDGC (Rumunsko,
koordinátor), Verein MUNTERwegs (Švajčiarsko), Deutscher Kinderschutzbund Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Nemecko), CESIE (Taliansko), ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ
CENTRAS (Litva), Grimstad kommune/Kvalifiseringstjenesten (Nórsko), Združenie Orava pre
demokraciu vo vzdelávaní (Slovensko) Forum za slobodu odgoja (Chorvátsko).
Projekt, ktorý bude ukončený v roku 2015, sa zameriava na osobu mentora a mentorských
programov v rozličných kontextoch, v ktorých táto osoba pôsobí (napr. vo vzdelávaní
dospelých, vzdelávaní detí a mladých ľudí). Hlavným cieľom je pripraviť pedagogické a
ľudské zdroje pre partnerov s cieľom zaviesť efektívne mentoringové programy na podporu
komunít v rámci celého partnerstva. Taktiež budú prehĺbené zručnosti mentorov a ich
lektorov a bude vytvorený priestor na výmenu príkladov dobrej praxe v oblasti mentoringu
všetkých organizácií zapojených do projektu. Dospelí, napr. seniori, osoby nachádzajúce sa
medzi zamestnaniami, vysokoškolskí studenti, migranti, ktorí budú zapojení do projektu, si
uvedomia dôležitosť svojej roly “sprievodcu” pre druhých, pričom zhodnotia seba a svoje
možnosti, čím nemalou mierou prispejú k dobru komunity, v ktorej žijú.
Celé partnerstvo bude analyzovať mentoringové programy existujúce v partnerských
krajinách, následne čoho bude vypracovaný spoločný rámec a návod na prípravu
programov zameraných na školenie a zdokonaľovanie mentorov a ich školiteľov, čo neskôr
vyústi do online brožúry skompletizovanej na konci projektu. Navyše každá organizácia
zorganizuje vlastný mentorský program podľa svojich potrieb.
Počas stretnutia diskutovali partneri o všetkých aspektoch projektu v nasledujúcich 2 rokoch,
pričom sa zamerali na najdôležitejšie časti spoločnej práce. Ďalšie stretnutie bude v Palerme
6. a 7. februára
2014, na ktorom partneri porovnajú národné analýzy mentorských
programov, aby našli spoločné črty, na základe ktorých vypracujú programy s cieľom učiť sa
byť dobrým mentorom.

Text: Alberto Biondo, CECIE

Mentoringprogram MUNTERwegs

Grundtvig Learning partnership
2013-1-RO1-GRU06-29565 1

Mentorský program MUNTERwegs
V dňoch 31. októbra 2013 až 2. novembra 2013 sa všetci partneri projektu LeGMe zišli na
úvodnom stretnutí v meste Zug, ktorý sa nachádza v strednej časti Švajčiarska. Počas týchto
dní sa účastníci mohli nielen navzájom spoznať, ale aj lepšie preskúmať mentorský program
MUNTERwegs Podrobnejšie na www.munterwegs.eu.
Tento mentorský model, ktorý realizuje hostiteľská
organizácia MUNTERwegs, vyhľadáva deti vo veku 5-11
rokov a páruje ich s dospelými mentormi. Všetci mentori
pôsobia ako dobrovoľníci, a väčšinou ide o seniorov
s rôznym profesionálnym zázemím. Cieľom tohto
modelu je poskytnúť pozitívny vzor prostredníctvom
osobného vzťahu a tým posilňovať dôveru dieťaťa vo
vlastné možnosti a schopnosti. Pre mentorov ponúka
tento vzťah jedinečné pochopenie sociálnych,
kultúrnych, etnických a generačných rozmanitostí. Taktiež poskytuje zaujímavý pohľad na
spoluprácu doplnkových inštitúcií, ako napr. škôl, inštitúcií vzdelávajúcich učiteľov, školských
úradov, terapeutov, mimovládnych organizácií a pod. Čo je hlavné, tento sociálny projekt
MUNTERwegs predstavuje zaujímavé príležitosti na učenie sa a rôzne ďalšie činnosti, ktoré
stoja za zmienku, zvlášť pre jeho mentorov rôznych vekových skupín.
Po krátkej prezentácii jednotlivých partnerských organizacií a ich vzťahu k mentoringu
prediskutovala skupina otázky projektového manažmentu. Našťastie bol každý partner veľmi
dobre pripravený, preto bolo pre skupinu jednoduché zhodnúť sa na rôznych predložených
nástrojoch, plánoch a na logu. Vďaka výbornej koordinácii partnerstva bol program prvého
dňa dokončený úspešne, takže večer mohol byť strávený v príjemnej reštaurácii v historickom
centre mesta Zug.
Nasledujúci deň skupina cestovala z Zugu do mesta Rotkreuz, kde sa stretli s mentormi,
mentorovanými a ich rodinami, ako aj so zamestnancami v komunitnom centre, kde
prebiehalo úvodné stretnutie novej skupiny mentorov a mentorovaných. Všetci partneri
projektu mali tak príležitosť na interakciu s mentormi, mentorovanými deťmi a ich rodinami,
ako aj pozorovať aktivity tohto stretnutia. Po stretnutí išli partneri projektu LeGMe do mesta
Lucern.
Kým si pešo prezerali
mesto a prešli sa legendárnym dreveným mostom
"Kappelbrücke" zo 14. storočia, objavili mnohé
zaujímavosti tohto malebného stredovekého mesta.
Niektorí účastníci sa zastavili v typickej cukrárni, aby
ochutnali vynikajúcu švajčiarsku čokoládovú tortu,
zatiaľ čo iní nemohli odolať nákupom suvenírov
a vychutnávaniu si
slnečného novembrového
popoludnia na brehu jazera. Takže všetci mali čo robiť
na tejto výskumnej expedícii! Avšak výlet loďou po
jazere Lucern s dobrovoľníkmi z programu MUNTERwegs bol zážitok, ktorý si nikto nenechal ujsť
a kde sa skupina rozlúčila pri jazere obklopenom Alpami. V ten večer slnko zapadlo v smere
ďalšieho miesta stretnutia partnerov LeGMe, v smere mesta Palermo na Sicílii. Všetci sa už
tešia na toto stretnutie vo februári 2014!
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Mentor a jeho zverenec

Hneď po úvodnom stretnutí v Zugu začali partneri zbierať relevantné údaje o existujúcich
mentorských programoch pre znevýhodnené deti a mládež, a analyzovať vzdelávacie
programy mentorov v ich príslušnej krajine. Jedným z príkladov osvedčených postupov
identifikovaným našim
švajčiarskym partnerom v strednom Švajčiarsku je mentorský program MUNTERwegs
(www.munterwegs.eu). Prostredníctvom
rozhovorov
s
pracovníkmi
projektového
manažmentu,
trénermi mentorov a skúsenými mentormi, zhromaždil MUNTERwegs informácie, ktoré
dokumentujú túto príkladnú prax. Jeden z opýtaných mentorov opísal svoje osobné
skúsenosti ako dobrovoľník, odhaliac pritom svoj hlboký záväzok voči svojmu zverencovi, 7ročnému chlapcovi Tamil. Veľké vďaka patrí Fredymu Heerovi, ktorý sa s nami veľkoryso
podelil o svoje bohaté skúsenosti ako mentora, čo je pravým a nefalšovaným zdroomj
učenia sa pre ďalších kolegov mentorov.

"Munterwegs" - zmysluplný projekt
Mentor Freddy Heer, Baar (Švajčiarsko)
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Aby som to povedal na rovinu, projekt "Munterwegs" je to najlepšie čo som kedy
poznal. Starostlivosť o dieťa s prisťahovaleckou históriou je ako pre dieťa, tak aj pre jeho
mentora veľmi obohacujúce a cenné. Nejde tu však o materiálne veci. Základom je
vybudovanie a udržanie dôvery a vzájomného vzťahu medzi mladým človekom z cudzej
kultúry a mentorom.
Existuje niečo krajšie, ako dávať lásku a čas zvedavému dieťati, ktoré je smädné po
poznaní? Hrať sa s ním a stimulovať jeho predstavivosť? Ukazovať mu našu nádhernú prírodu
v celej jej kráse a otvárať mu oči pre ňu? Učiť dieťa poznávať stromy, názvy rastlín, zvierat,
riek, jazier a hôr? Dieťa by malo poznať a naučiť sa vážiť si svoju novú vlasť a našu kultúru.
Deti sú priame a čestné. Vyjadrujú svoju vďačnosť a radosť svojimi jasnými očami. Vidieť
šťastné dieťa je tou najlepšou odmenou, ktorú môžete dostať ako mentor. V tých okamihoch
som si často spomenul na svoje vlastné detstvo, ako aj na skúsenosti so svojimi synmi, keď
boli v rovnakom veku. Je to ako krásny sen, na ktorý si opäť spomeniete.
Vďaka projektu "Munterwegs" som tiež mohol lepšie spoznať rodinu Samanthan. Je to
pre mňa vzácna skúsenosť, že som mohol nazrieť do ich kultúry a zvykov.
Bol som predovšetkým dojatý, ako láskyplne sa rodičia starajú o obe svoje deti a ako im
poskytujú krásny domov.
Starostlivý a vysoko profesionálny úvod a sprievod pre mentorov od projektovej
manažérky Miriam Hess bol veľmi nápomocný a užitočný. Dokonca aj ako dospelý muž som
sa mohol naučiť veľa nových vecí a realizovať ich priamo do starostlivosti o dieťa.
Projekt "Munterwegs" môžem odporučiť ďalej s najlepším presvedčením a svedomím. Pre
starších ľudí ponúka veľa príležitostí k tomu, aby sa podelili o svoje životné skúsenosti s deťmi,
rozšíriť svoj vlastný obzor, spoznali cudziu kultúru a zažili veľa šťastných hodín v rovnakom
čase. Urobiť dieťa šťastným je skvelým naplnením. Je to tou najlepšou a najrozumnejšou
investíciou, akú môžete urobiť ako senior!
Text: Miriam Hess, MUNTERwegs
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Ďalšie kroky projektu LeGMe:
Február 2014: Druhé stretnutie v Palerme, Taliansko.
Všetci partneri sa podelia o získané informácie o mentorských programoch, analýzy
mentorských tréningových programov a usmernenia, aby bolo možné vypracovať mentorský
tréningový program.
Od februára 2014 do júna 2014:
Všetci partneri budú organizovať stretnutia na miestnej úrovni, aby diskutovali o
usmerneniach pre mentorské tréningové programy a vytvorili novú verziu návrhu
pokynov. Okrem toho všetci partneri vyberú mentorov, s ktorými vyskúšajú túto metódu
školenia na zistenie slabých a silných stránok novovypracovaného mentorského programu.
September 2014: Tretie stretnutie v Nórsku a Litve
Tretie stretnutie projektu LeGMe bude rozdelené na dve stretnutia v rovnakom
čase. V skutočnosti bude partnerstvo rozdelené do dvoch podskupín partnerov kvôli
zabezpečeniu efektívnejšej komunikácie na tému projektu.
Zasadnutie sa bude konať:
1) V Nórsku pre nórskych, švajčiarskych, slovenských a rumunských mentorov a zástupcov
organizácií;
2) V Litve pre litovských, nemeckých, talianskych a chorvátskych poradcov a zástupcov
organizácií.
Obe podskupiny prediskutujú modely náboru mentorov, mentorovaných a taktiež
monitorovanie a hodnotenie mentorských tréningových programov.
Október 2014: Druhý oficiálny spravodaj
Ďalší oficiálny spravodaj/newsletter bude zverejnený na webe spolu s aktualizáciami
projektu a ďalšími krokmi poslednej časti projektu LeGMe, ktorý bude trvať až do júla 2015.
Do tej doby nás poteší, ak prispejete do našej analýzy mentorských programov. Formulár na
vyplnenie nájdete v prílohe (v angličtine, ale na požiadanie ho pre Vás veľmi radi preložíme).
Ak pôsobíte v inštitúcii alebo organizácii poskytujúcej mentorské programy, obráťte sa prosím
na národného koordinátora projektu LeGMe (zoznam kontaktov viď na konci tejto stránky,
čím môžete osobne prispieť k našej snahe.
Sledujte nás na našom blogu a na Facebook a nenechajte si ujsť žiadnu aktualizáciu o
príprave našich poradenských mentorských programov!
LeGMe tím
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Krajina

Inštitúcia

Kontakt

Rumunsko

CILSDGC

ariana.vacaretu@vimore.com

Švajčiarsko

MUNTERwegs

info@munterwegs.eu

Taliansko

CESIE

alberto.biondo@cesie.org

Slovensko

Združenie Orava pre
demokraciu vo vzdelávaní
Kvalifiseringstjenesten
Grimstadkommune
Forum for Freedom in
Education
Deutscher
Kinderschutzbund (DKSB)
LV M-e.v.

marcelam@projectorava.sk

Nórsko
Chorvátsko
Nemecko
Litva

Arve.Konnestad@grimstad.kommune.no
jperak@fso.hr
spiec@dksb-mv.de
Asta.matonyte@sdcentras.lt

Tento projekt je podporený z prostriedkov Európskej komisie. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne autor
a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú žiadnu zodpovednosť za použitie informácií v ňom obsiahnutých.
Ďakujeme Európskej komisii a Národnej agentúre Programu celoživotného vzdelávania SAAIC za podporu!

