
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

JAUNŲ ĮGALIŲ IR NEĮGALIŲ 

SPORTININKŲ MENTORIŲ 

RENGIMO PROGRAMOS 

PROJEKTAS  

 

Kiekvienoje profesionalaus sporto šakoje dalyvaujančių 

sportininkų amžius vis jaunėja ir tai tampa masiniu reiškiniu 

pasaulyje. Dėl šios priežasties daugelio sportininkų sportinės 

karjeros ir studijų laikotarpis sutampa. To pasekoje jauni 

sportininkai susiduria su pagalbos poreikiu, derinant aukšto 

meistriškumo sportinę karjerą ir studijas.  

 

 

 

YODA MENTORS projekto mokymo programa bus 

vykdoma nuotoliniu būdu (Moodle aplinkoje): studijų 

moduliai bus prieinami virtualaus mokymosi platformoje, kuri 

leis studijuojančiajam pačiam pasirinkti tinkamą mokymosi 

tempą bei aplinką.  

 
 

 

YODA MENTORS projekte dalyvauja dvigubos karjeros 

mentoriai ir jų auklėtiniai iš skirtingų Europos sąjungos šalių –  

Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Graikijos, Lietuvos ir Latvijos. 

Sprendžiant dvigubos karjeros klausimus pagalbą bus galima 

gauti iš didelio tarptautinių ekspertų tinklo.  

 

YODA MENTORS projekto tikslas - sukurti mokymų 

programą, skirtą dvigubos karjeros mentoriams, kurie būtų 

kvalifikuoti ir teiktų patarimus bei palaikymą sportininkams 

visos sportinės karjeros ir studijų metu (nuo bendrojo ugdymo 

iki aukštojo mokslo diplomo įgijimo). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

      

YODA MENTORS dalyviai:  

 Ekspertai  

 Tutoriai (rengia online mokymosi programą) 

 Mentoriai (būsimi dvigubos karjeros 

specialistai) 

 Studentai (jauni sportininkai, kuriems 

reikalinga pagalba derinant sportą ir studijas. 

Juos kuruos nuotolinio mokymo kursus 

pabaigę mentoriai). 

Projekto kalendorius:  

2019 01 - 07: būsimų mentorių 

atranka. 

2019 08 – 2020 05: nuotolinis 

mokymo kursas mentoriams. 

2019 11 – 2020 11: įgytų įgūdžių 

pritaikymas praktinėje veikloje. 

2020 12 – projekto pabaiga. 

2019 01 14-15 Baryje, Italijoje, vykusio 

pirmojo projekte dalyvaujančių šalių atstovų 

susitikime buvo aptarta būsimų mentorių 

atrankos kriterijai bei tvarka, suderintas 

mokomosios medžiagos parengimo 

kalendorius bei projektas pristatytas Bario 

sporto mokyklos moksleiviams bei plačiai 

aprašytas žiniasklaidoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spalio 2-4 d. dienomis planuojamas 

susitikimas su būsimaisiais mentoriais (po 4 

iš kiekvienos šalies).  

Šio tarptautinio susitikimo metu 

planuojama supažindinti būsimus mentorius 

su jų kolegomis ir ekspertais iš kitų šalių, 

kas leistų suformuoti stiprią komandą, 

pasiruošusią dirbti ir siekti sėkmingų 

projekto rezultatų.  

Projekte dalyvaujančios šalys ir organizacijos:  

Koordinatoriai:   MSV Italy, Associazione Sportiva Dilettantstica Margherita Sport e Vita Basket 

Sporto organizacijos:  SPJF Portugal, Sindicato dos Jogadores Proffisionais de Futebol 

    AETOI Greece, Thessalonikis  

Aukštojo mokslo institucijos: FUi1 Spain, Fundacion Universidad Isabel I 

    UL Latvia, University of Latvia 

    LSU Lithuania, Lithuanian Sport University 

     

YODAMENTORS.EU 

Twitter: @YodaMentors  

Facebook: Yoda Mentors  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy2EpaIU1rjGORPGaEyS4xya4oQ5OIhRBsRCaQxdUi3g40CA/viewform  

Kviečiame tapti programos dalyviais ir registruotis žemiau nurodytu adresu 

iki 2019 m. spalio 4 d. 12 val. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy2EpaIU1rjGORPGaEyS4xya4oQ5OIhRBsRCaQxdUi3g40CA/viewform

