DESPRE MENTORAT
•

Mentoratul ca proces informal a existat,
intr-o forma sau alta, de secole. Doar in
ultimii treizeci de ani, mentoratul a fost
adoptat de catre companii si organizatii
ca un instrument de invatare si dezvoltare
eﬁciente.

•

Mentoratul se focuseaza pe ajutorul dat
ﬁecaruia in administrarea propriei cariere
si imbunatatirea aptitudinilor, ca si

•

Mentoratul se concentrează pe
sprijinirea persoanelor ﬁzice in efortul
de a-si gestiona propria cariera și
a-si îmbunătăți abilitățile, precum și
acordarea de asistență proprietarilor de
afaceri in dezvoltare, sau probleme de
diagnosticare a afacerilor.

•

Acesta funcționează de obicei pe termen
mediu și lung și se concentrează pe
capacitățile de dezvoltare ale indivizilor.
Relațiile de mentorat pot ﬁ informale
sau structurate, simple sau bazate pe
o procedură, cu toate acestea, la baza
nu este structura relației care contează,
ci procesul de învățare și dezvoltare
survenit.
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DESPRE KIT-ul
de instrumente
•

•

•

Setul de instrumente este un produs
al proiectului de Mentoring in turism
al UE, al cui obiectiv principal este
implementarea unei metodologii de
dezvoltare corporative și de afaceri cu
mentori “care lucrează în sectoarele de
turism, turism și ospitalitate”.
Setul de instrumente este impartit in
4 sectiuni. In timp ce prima sectiune
este dedicata metodologia dezvoltarii
de mentori, Ghidul Coordonatorului
furnizeaza o lista indispensabila a
lucrurilor de avut in vedere cand planiﬁci,
manageriezi si conduci un program de
mentoring structurat si care contine
o serie de template-uri testate si deja
folosite.
Ghidul de Mentor poate ﬁ folosit de
catre orice viitor mentor, intr-un mediu
corporate, social de afaceri si oricine ar
avea un interes in procesul de mentorat
si ar dori sa aﬂe mai mult despre cum
sa devii un mentor “mai bun”, in timp
ce Ghidul celui mentorat furnizeaza linii
directoare folositoare pentru oricine se
pregateste pentru o relatie de mentorat,
ﬁe aceasta formala sau informala.

MANUALUL
DE MENTORING
UN SET DE INSTRUMENTE
COMPREHENSIV CARE VA VA
GHIDA PRIN INTREGUL PROCES
AL DEFINIRII SI DEZVOLTARII
UNUI PROGRAM DE MENTORING
INTR-O ORGANIZATIE DIN
INDUSTRIA HOTELIERA, TOURISM,
OSPITALITATE & TRAVEL
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Gaby Marcon Clarke este director al Shine
P & P, o organizație specializată in mentorat,
și un trainer/coach de afaceri / mentor /
consilier.
Deține și o caliﬁcare in contabilitate, un
master în muzeograﬁe și management
de galerie, Gaby avand astfel un cadru
neobișnuit și largă de referință pentru a
completa expertiza ei academica.
Ea este un trainer caliﬁcat, este asociat la
Școala Oxford de Coaching & Mentoring;
este un membru al consiliului Asociației
pentru Mentori de afaceri și detine un
certiﬁcat CIPD.
Ea este un colaborator al revistelor de
comerț, cum ar ﬁ: raining Zone, Personnel
Today, TTG si Caterer & Hotelkeeper. Ea
a lansat primele Premii Evershine pentru
realizările femeilor în Turism, Calatorii &
Hospitality și a cercetat și scris originalul
Mentoring Toolkit.

