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Mentoring ako neformálny proces je
súčasťou našej histórie odpradávna.
Až v posledných troch dekádach si
však mentoring nachádza svoje miesto
v rôznych organizáciách ako efektívny
nástroj vzdelávania a profesionálneho
rozvoja.

SHINE PEOPLE & PLACES
GECKO PROGRAMMES LTD.
SARETAS
ACTIV TOURS & TRAVELS

Mentoring na jednej strane umožňuje
jednotlivcom rozvíjať potrebné zručnosti
a budovať svoju kariéru, na druhej
strane pomáha podnikateľom pri riadení
podniku, jeho raste či riešení rôznych
problémov.
Mentoring obvykle pôsobí v strednoaž dlhodobom horizonte, pričom sa
zameriava na profesionálny a osobný
rozvoj jednotlivcov. Mentoringové vzťahy
môžu byť neformálne či štruktúrované,
jednoduché či založené na presných
postupoch. V konečnom dôsledku však
nezáleží na štruktúre vzťahu, ale na učení,
ku ktorému kontinuálne dochádza.
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O PRÍRUČKE
•

Mentoringová príručka je výsledkom
projektu EU Tourism Mentoring,
ktorého hlavnou ambíciou bolo vytvoriť
štandardizovanú metodiku rozvoja
mentorov v sektore cestovného ruchu.

•

Príručka je rozdelená do štyroch častí.
Kým prvá kapitola je zameraná na
samotnú metodológiu vzdelávania
mentorov, Príručka pre koordinátorov
poskytuje neoceniteľný zoznam
vecí, ktoré treba mať na pamäti pri
plánovaní a riadení štruktúrovaného
mentoringového programu.
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Príručka pre mentorov je určená všetkým
budúcim mentorom, bez ohľadu na to, či
budú pôsobiť v organizácii cestovného
ruchu v súkromnom alebo verejnom
sektore.
Príručka pre mentorovaných ponúka
návod, ako sa pripraviť na vstup do
mentoringového vzťahu a vyťažiť tak
z neho čo najviac.

MENTORINGOVÁ
PRÍRUČKA
KOMPLEXNÁ PRÍRUČKA, KTORÁ
VÁS POVEDIE CELÝM PROCESOM
PLÁNOVANIA, NAVRHOVANIA
A RIADENIA MENTORINGOVÉHO
PROGRAMU V SEKTORE
CESTOVNÉHO RUCHU

WWW.EUMENTORING.COM

Gaby Marcon Clarke je riaditeľkou
mentoringovej organizácie Shine P&P
a profesionálny business kouč /mentor/
poradca. Odborné znalosti nadobudnuté
v oblasti účtovníctva a manažmentu múzeí
a galérií dopĺňajú jej kvaliﬁkáciu CIPD ako
mentora pre sektor cestovného ruchu.
Gaby je členkou Oxford School of Coaching
& Mentoring a tiež členkou rady Asociácie
pre mentorov v podnikaní.
Pravidelne prispieva do periodík ako
napr. Training Zone, Personnel Today,
TTG and Caterer & Hotelkeeper. Je
spoluzakladateľkou oceňovania SHINE
Awards for Women’s Achievements in Travel,
Tourism & Hospitality pre ženy dosahujúce
vynikajúce výsledky v sektore cestovného
ruchu a je autorkou pôvodnej verzie
mentoringovej príručky.

