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mokinio elgseną, procesus ir galutinį rezultatą.
Santykių balansas gali labiau priklausyti nuo
mentoriaus (nukreipiamojo stiliaus) ar nuo mokinio
(nenukreipiamojo stiliaus). Šis vadovas buvo
parašytas iš neutralios perspektyvos, laikantis
nuostatos, kad egzistuoja balansas, nes santykių
Afektyvūs mentorystės santykiai yra tokie, kuriuose esmė yra abipusis mokymasis ir dalyjimasis.
tiek mentorius, tiek mokinys turi įgūdžius,
reikalingus profesionalams, dirbantiems turizmo
Atsakomybė už mokymąsi yra mokinio rankose. Tai
sektoriuje.
jų atsakas į jiems keliamus iššūkius ir tai nulemia
santykių sėkmę ar nesėkmę.
Daug mentorystės literatūros paskirta mentoriaus
vaidmeniui ir sugebėjimams. Daug mažiau yra
Nors šį vadovą gali naudoti mokiniai dirbantys
parašyta iš mokinio pozicijos. Buvimas geru
įvairiuose sektoriuose, visgi vadovas buvo
mokiniu yra kritiškai svarbu norint gauti
parašytas iš mokinio, dirbančio turizmo sektoriuje,
maksimumą iš santykių: susitelkti į uždavinius
perspektyvos. Vadovas parašytas laikantis
jūsų karjerai turizmo sektoriuje. Šis vadovas
nuostatos, kad mokiniai jau turi pakankamai žinių
bando nutiesti tiltą ir pateikti naudingų patarimų
apie reikalingas žinias suteikiant apgyvendinimo,
tiems, kurie ruošiasi formaliems ar neformaliems
laisvalaikio, kelionių ir kitokias turizmo paslaugas.
mentorystės santykiams turizmo sektoriuje.
Mes tikimės, kad jūs pradėsite „mentoriauti ir būti
Kiekvienų mentorystės santykių dinamika yra
mokomam“ atvirai, ir kad jūs išmoksite, kaip būti
skirtinga, nes visi jie vyksta skirtinguose
geru mokiniu ir išsiugdysite įgūdžius, kurių reikia
kontekstuose, kurie paveikia mentoriaus ir
norint tapti geru HLTT mentoriumi.
Visiems reikia mentoriaus“ 1985 metais pasakė
profesorius David‘as Clutterbuck‘as, kuoment
mentorystė, kaip vadybos technika, buvo pradėta
plėtoti šioje vandenyno pusėje.
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Kada reikalinga mentoryst%?
Gyvenime ir darbe yra tokių akimirkų, kuomet
mums praverstų patirtis, išmintis ir žinios tų
žmonių, kurie yra buvę panašiose situacijose.
Jeigu jūs ieškote tokio asmens, tuomet jūs ieškote
mentoriaus. Dauguma mentorių yra turizmo srities
profesionalai - žmonės, turintys ženklią patirtį
viename ar daugiau sektorių, ir dažnai apmokyti
mentorystės technikų. Jie pasirenka tapti
mentoriais, nes jie pasiryžę padėti kitiems,
dalindamiesi savo patirtimi ir padėdami savo
mokiniams rasti jiems kilusių sunkumų
sprendimus.

Pagal prane,im*, publikuot* CIPD (Charteres
Institute of Personnel Development), vienas i,
penki$ &moni$ vadov$ pripa(&sta, kad mentorius
buvo kritinis j$ s%kmei.
Ką tik baigę mokslus studentai sako, kad labiausiai
patyrusių kolegų iš turizmo organizacijų pagalba
padėjo jiems įsitvirtinti organizacijose. Netgi
žmonėms, kurie greitai atsistatydins, per šį sunkų
periodą padėjo tie, kurie „tą jau patyrė“. Darbinėje
aplinkoje yra daugybė situacijų, kuriuose mentoriaus
pagalba būtų naudinga.

TIPI!KOS SITUACIJOS
• Pradedant dirbti turizmo organizacijoje, kur i, j-s$ tikimasi greitai &sisavinti reikiamas (inias.
• Paauk,tinimas & nauj* pozicij* turizmo roganizacijoje kur jums greitai reikia &gyti nauj$ kompetencij$
(persiorientuoti nuo tiesioginio bendravimo su lankytojais & veiklos planavim*).
• Kuomet reikia asmeninio j-s$ stiprybi$ ir silpnybi$ &vertinimo, kad gal%tum%te nuspr)sti, kokios
veiklos imtis, kad maksimaliai i,naudotum%te savo potencial*. Pavyzd(iui, ar jums geriau sekasi
suteikti svetingumo paslaugas miesto ar kaimo turizmo sektoriuose, ar jums geriau sekasi
planuoti poilsines ar aktyvias atostogas?
• Kuomet siekiate gauti paauk,tinim*.
• Kuomet jums reikia su kuo nors pasitarti d%l strategij$ ar plan$, pavyzd(iui, kur pl%sti turizmo
versl*, su kuriais partneriais reikia bendradarbiauti?
• Kuomet norite tobul%ti specifin%se vietose.
• Kuomet norite apsvarstyti tolesnes karjeros galimybes.
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Taigi, j-s norite tapti mokiniu?
Didžiojoje daugumoje formalios mentrorystės
programų mokinius atrinks koordinatorius, nes jų
pasirinkimas priklausys nuo programos išsikeltų
uždavinių. Neformaliose programose mokinys
paprastai mentorių rinksis iš mentorių sąrašo,
sudaryto žmogiškųjų išteklių ar kurio kito
departamento.
Jeigu organizacijose nevyksta jokia
mentorystės programa, tie, kurie nori tapti
mokiniais, gali patys ieškotis mentoriaus
organizacijos viduje – žmogaus, kurį jie laiko
tinkamu jų poreikiams ir situacijai. Nors tai ir
nėra neįprasta, tai nėra dažna. Tai, ką norintys
tapti mokiniais daro paprastai, yra išorinių
išteklių ar asmeninių kontaktų tyrinėjimas,
rekomendacijų rinkimas iš turzimo mentorių
apmokymo centrų, prekybos rūmų, arba
patarimų prašymas iš profesionalių mentorių,
kurių teikiamos paslaugos yra apmokamos.

Visiems, kurie nori tapti mokiniais, be galo svarbu
atsakyti į klausimą, kodėl jie ieško mentoriaus, ko
jie nori iš mentorystės santykių ir ar jie turi
reikiamus įgūdžius, savybes ir žinias, dėl kurių tokie
santykiai turėų prasmės ne tik jiems, bet ir
mentoriams, organizacijai.
Tie, kurie pradeda mentorystę turzimo sektoriuje,
tą daro dėl skirtingų priežasčių, bet daugiausiai
tam, kad gautų asmeninę paramą, sulauktų
pagalbos dėl savo karjeros, įveiktų sunkumus ir
pasinaudotų galimybėmis. Kad ir kokie jų tikslai,
atsižvelgiant į tai, kad mentorystė yra susaistyta
su mokymusi ir tobuėjimu, savrbu, kad mokinys
būtų iniciatyvus, pozityvus ir mėgautusi santykiais.

Norite, kad j-s$ mentoriumi
b-t$ j-s$ vadovas?

Daugelis mokini& mano, kad j& vadovas, ar linijinis vadovas, gal"t& b%ti
j& mentoriais. Nors daugum$ vadov& supranta mentoryst"s vert) ir b%t&
pasiruo#) tapti mentoriais, patariama, kad mokiniai neb%t& suporuoti su
savo vadovais. Tai susij) su konfidencialumu ir mokinio nesuvar'ymu.

Mentoryst%, kou0ingas
ar konsultavimasis?

Kai kuriems, norintiems tapti mokiniais, gali pasirodyti, kad mentoryst"
persipina su kou*ingu ar konsultavimusi. Prakti#kai, mentorius gali
naudotis #iais abiejais metodais. Verslo aplinkoje mentoryst" persipina
su kou*ingu, nes da'niausiai sprend'iamos darbo efektyvumo
problemos. Asmeni#kesn"s problemos gali b%ti sprend'iamos, kuomet
mokinys ims pakankamai pasitik"ti mentoriumi. Tokios problemos gali
pereiti ( konsultavimosi sfer$. Jei taip nutikt&, mentorius tur"t& mokin( i#
karto nukreipti ( kit$ pagalbos #altin(.

J-s$ vaidmuo ir atsakomyb%s
Turizmo mentorystė pastatyta ant tokių vertybių,
kurios teigia, jog atsakomybe yra dalijamasi tarp
visų, susijusių su šiuo procesu. Pasitikėjimas,
nuoširdumas ir konfidencialumas yra esminės
sąlygos etiškam požiūriui į mentorystę.

Visos i,vardintos atsakomyb%s yra gan%tinai
gerai apibr%(tos. Visgi, pati svarbiausia
kiekvieno mokinio atsakomyb% yra ta, kad
kiekvienas mokinys i, mokymosi turi pasiimti
visk*. Be tokio atsidavimo mentoryst% b-t$
beprasmis.

MOKINIO ATSAKOMYBĖS
• Gerbti konfidencialumą ir asmeninę mentoriaus informaciją. Būtų labai gėdinga ir nepagarbu,
jei tokia informacija taptų vieša.
• Suprasti, kad mentoriaus laikas ir energija yra vertingi, ir kad jais reikėtų naudotis atsakingai,
būti punktualiais ir dalyvauti susitikimuose susitartą datą ir sutartoje vietoje. Netikėtai kilus
poreikiui susitikimą atšaukti – kuo greičiau apie tai pranešti mentoriui.
• Tikėtis, kad mentorystės procesas sukels stiprias emocijas, kurių negalima panaudoti prieš
mentorių.
• Būti pasiruošusiam(iai) perimti santykių valdymą, t.y., darbotvarkės sudarymą ir laiko bei
vietos susitikimams parinkimą.
• Būti pasiruošusiam(iai) naujiems iššūkiams ir mesti iššūkius mentoriui, kad tarp jūsų kiltų
įdomus ir abipusiai naudingas dialogas.

