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Mentorystė, kaip neformalus procesas,
egzistuoja jau daug amžių. Bet tik per
šiuos pastaruosius trisdešimt metų
kompanijos ir organizacijos ėmėsi naudoti
mentorystę, kaip efektyvų mokymosi ir
tobulėjimo metodą.
Mentorystė yra būdas padėti
darbuotojams valdyti savo karjeras ir
tobulinti sugebėjimus. Verslo savininkams
mentorystė gali praversti plėtojant ir
valdant savo verslus. Šio metodo nauda
paprastai pasireiškia vidutiniajameilgajame laikotarpiuose ir dažniausiai yra
skirtas žmonių tobulėjimui. Mentorystės
santykiai gali būti neformalūs arba
struktūruoti, paprasti arba paremti
apibrėžtomis procedūromis. Visgi,
nepaisant mentorystės struktūros,
svarbiausia yra tai, kad mentorystės
santykių metu vyksta mokymasis ir
tobulėjimas.
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Šis vadovėlis yra ES Turizmo
Mentorystės projekto produktas. Šio
projekto pagrindinis tikslas buvo sukurti
metodologiją, skirtą turizmo sektoriaus
organizacijose dirbančių mentorių
tobulėjimui.

•

Vadovėlis susideda iš keturių dalių. Norss
pirmoji dalis yra skirta mentorių tobulėjimo
mo
metodologijai, Koordinatoriaus Vadovas
pateikia vertingą sąrašą dalykų, į kuriuoss
reikia atkreipti dėmesį planuojant, valdant
nt
ir vykdant struktūruotą mentorystės
programą. Pirmoje dalyje taip pat galima
a
rasti su mentorystė susijusių pavyzdžių ir
šablonų.

•

Mentoriaus vadovas yra skirtas
perspektyviems mentoriams, dirbantiems
verslo ar socialiniame sektoriuje ir bet
kuriam kitam žmogui, kuris domisi
mentoryste ir nori tapti geresniu
mentoriumi. Tuo tarpu Mokinio Vadovas
suteikia naudingų patarimų visiems, kurie
ruošiasi mentorystės santykiams (tiek
formaliems, tiek neformaliems).

Gaby Marcon Clarke vadovauja mentorystės
specialistų organizacijai Shine P&P, dirba
verslo koučere/mentore/patarėja.
Gaby yra įgyjusi magistro laipsnį muziejų ir
galerijų vadybos srityje ir pasižymi neįprastai
plačiu akademinės patirties spektru, kuris
puikiai prisideda prie jos veiklos.
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Ji yra kvaliﬁkuota koučerė, palaikanti ryšius su
Oksfordo Koučingo ir Mentorystės Mokykla.
Ji taip pat yra Verslo Mentorių Asociacijos
tarybos narė ir įgyjusi CIPD kvaliﬁkaciją.
Jos straipsniai reguliariai publikuojami
verslo leidiniuose, tokiuose kaip Training
Zone, Personnel Today, TTG ir Caterer
& Hotelkeeper. Gaby įsteigė SHINE
Apdovanojimus Moterų Pasiekimams
Kelionių, Turizmo ir Svetingumo srityse. Ji yra
mentorystės vadovėlio autorė.

