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I. CZYM JEST MENTORING? 

1. Informacje ogólne 

Program Erasmus Plus  

Erasmus + to unijny program wspierania kształcenia, szkolenia, młodzieży i 

sportu w Europie. Dzięki budżetowi w wysokości 14,7 mld EUR ponad 4 mln 

Europejczyków będzie miało możliwość studiowania, szkolenia, zdobywania 

doświadczenia i wolontariatu za granicą. 

Erasmus+ daje możliwości osobom w każdym wieku, pomagając im rozwijać się 

i dzielić wiedzą i doświadczeniem w instytucjach i organizacjach w wielu 

krajach. Ponad 4 mln młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie 

doświadczenie i umiejętności poprzez studia, szkolenia lub wolontariat za 

granicą w ramach programu Erasmus+. Program będzie również wspierał 

ponad 125 000 instytucji i organizacji we współpracy z rówieśnikami z różnych 

krajów w celu wprowadzania innowacji w praktyce nauczania i pracy z 

młodzieżą. Wspólnie będą pracować nad zapewnieniem młodym ludziom i 

dorosłym umiejętności, których potrzebują, aby odnieść sukces w dzisiejszym 

świecie. Erasmus+ zastępuje siedem programów jednym, dzięki czemu jest 

bardziej dostępny. 

Projekt Niebieskie Możliwości Turystyczne - BTO należy do programu 

Erasmus + KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych 

praktyk, rodzaj działania: KA203 - Partnerstwa strategiczne dla 

szkolnictwa wyższego. 

Projekt Możliwości Blue Tourism – BTO 

Niebieska turystyka w rozwijającym się sektorze. Biorąc pod uwagę 

przedstawione przez Komisję Europejską roczne sprawozdanie gospodarcze na 

temat niebieskiej gospodarki UE, "turystyka przybrzeżna ma największy wkład 

pod względem miejsc pracy, wartości dodanej i zysków, przyczyniając się 

znacznie bardziej do tworzenia miejsc pracy niż do wartości dodanej brutto lub 

zysków". Tak więc sektor niebieskiej turystyki ma szczególny potencjał 

zachęcania do rozwoju nowych firm, co pociąga za sobą wdrażanie działań, 

które przynoszą korzyści zarówno poprawie umiejętności zawodowych 
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absolwentów i studentów o charakterze przedsiębiorczości w zakresie wiedzy o 

niebieskiej turystyce, jak i większe zaangażowanie uniwersytetów we włączanie 

programów edukacyjnych przedsiębiorczości w niebieskiej turystyce do ich 

programów nauczania i odpowiednie aktywne uczestnictwo  ich profesorów. 

Cele projektu BT Opportunities są następujące:: 

1. Poprawa umiejętności biznesowych, w tym umiejętności biznesowych 

absolwentów szkół wyższych. 

2. Wdrożenie programów nauczania i programów szkoleniowych na 

uniwersytetach, które spełniają potrzeby branży niebieskiej turystyki. 

3. Poprawa kompetencji zawodowych profesorów uczelni w odniesieniu 

do metody MOOC w obszarach związanych z przedsiębiorczością w 

niebieskiej turystyce. 

4. Wykorzystanie mentoringu jako narzędzia współpracy i wsparcia między 

uniwersytetem / profesorem / studentem na niebieskim duchu biznesu 

turystycznego. 

Aby osiągnąć te cele, opracowany zostanie kurs szkoleniowy składający 

się z dwóch modułów szkoleniowych związanych z przedsiębiorczością w 

niebieskiej turystyce zgodnie z ramami metodologicznymi ECVET i 

EntreComp (The Entrepreneurship Competence Framework), który 

ułatwia walidację i uznawanie umiejętności i wiedzy zawodowej 

zdobytych w przedsiębiorczości niebieskiej turystyki w różnych systemach 

edukacji i krajach UE,  Z drugiej strony zostanie opracowana platforma 

mentorska w przedsiębiorczości niebieskiej turystyki, w której profesorowie 

i studenci lub absolwenci z duchem przedsiębiorczości będą mogli 

współdziałać w celu wdrożenia w swojej działalności. Podobnie, aby 

nadać wartość dodaną projektowi, profesorowie uniwersyteccy zostaną 

przeszkoleni w zakresie stosowania MOOC jako metody dydaktycznej dla 

kursów przedsiębiorczości w niebieskiej turystyce. 

Partnerzy 

Partnerzy projektu BTO przekazują jakość i doświadczenie zdobyte w 

codziennych działaniach studentom i naukowcom poprzez ich powiązania z 

firmami przedsiębiorczymi w sektorze niebieskiej turystyki i wsparcie, które 

zapewniają, a także poprzez zaangażowanie w podobne projekty i inicjatywy. 
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Międzynarodowa grupa partnerów projektu składa się z 6 organizacji, które 

mają duże doświadczenie i kompetencje, a także są zainteresowane rozwojem 

wyników osiągniętych w projekcie BTO. Są to organizacje, które są świadome 

znaczenia przedsiębiorczości dla rozwoju sektora niebieskiej turystyki. 

Partnerami są: 

• Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula - Coordinator (Poland). 

• Asociación de Innovación Emprendimiento y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, INNETICA (Spain). 

• Institut National de Cercetare Dezvoltare in Turism (Romania). 

• ESE, Ensino Superior Empresarial, LDA (Portugal). 

• Skills Zone Malta co. Limited (Malta). 

• Glandrive, Unipessoal LDA (Portugal). 

 

 

 

 

 

 

2. Mentoring biznesowy  

Mentoring biznesowy najczęściej definiowany jest jako relacja zawodowa, w 

której doświadczona osoba (mentor) wspiera i zachęca ludzi do rozwijania 

konkretnych umiejętności i wiedzy. Wiedza ta zwiększa potencjał biznesowy i 

poprawi efektywność pracy osoby uczestniczącej w procesie mentoringu. 

Krótko mówiąc, można przez to rozumieć transfer wiedzy, umiejętności i 

doświadczenia. Mentor jest ważny jako przewodnik w znalezieniu właściwego 

kierunku i wypracowaniu rozwiązań. 

Należy jednak przyznać, że mentoring biznesowy jako koncepcja ulega 

zmianie, co wymusza elastyczną koncepcję tego procesu. 

Mentoring biznesowy zaczyna się od absolutnej i szczerej wiary w firmy, z którymi 

współpracujemy i ich ciągły sukces. 
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Mentoring biznesowy nie polega na zatrudnieniu konsultanta lub pracownika, 

który pomoże Ci prowadzić firmę. To budowanie relacji pomiędzy osobą 

szukającą rozwiązań a osobą z doświadczeniem biznesowym, która te 

rozwiązania pokazuje. Pomoże Ci przejść przez proces podejmowania trudnych 

decyzji, wskaże sposoby ulepszenia firmy lub zmotywuje Cię do osiągnięcia 

wyższego poziomu wydajności, a wszystko to w ramach relacji opartej na 

zaufaniu. Ponadto mentoring biznesowy pozwala znaleźć partnera w procesie 

wyszukiwania, da Ci szansę podzielenia się swoimi poglądami z kimś, kto 

naprawdę zna się na rzeczy. Praca z mentorem pomaga uzyskać świeży wgląd 

w problemy i podejmować decyzje poprzez bezstronną, obiektywną dyskusję i 

informacje zwrotne. 

Istnieje wiele korzyści z uczestnictwa w procesie mentoringu, na przykład: 

• Zmniejszenie poziomu ryzyka w podejmowaniu decyzji biznesowych 

(odkrywanie opcji staje się łatwiejsze, gdy jest ktoś, kto rozumie problem); 

• Źródło motywacji; 

• Szybsze osiąganie pozytywnych postępów; 

• Otwieranie nowych możliwości biznesowych (np. w zakresie zarządzania 

czasem). 

Mentor biznesowy powinien być naprawdę obiektywny i być w stanie 

wykorzystać swoje unikalne doświadczenie życiowe i biznesowe, aby 

wpłynąć na podopiecznych. Jest to ktoś, kto jest dostępny i komu można 

całkowicie zaufać. Rola mentora jest zatem bardzo odpowiedzialna, 

ponieważ: 

• Pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, które 

zostały przeoczone; 

• Oferuje wskazówki i dzieli się pomysłami w fazie wzrostu (np. w zakresie 

zatrudniania nowych pracowników, pozyskiwania kapitału lub wejścia 

na rynek); 

• Mogą oferować konkretne wsparcie, dzielić się najlepszymi praktykami z 

innych branż i sektorów, ostrzegać przed potencjalnymi pułapkami; 

• Słucha i pomaga rozwijać własne pomysły podopiecznego; 

• Pomaga znaleźć własne rozwiązania w znacznie szybszym tempie niż 

robienie tego samemu; 

• zachęca do korzystania z sieci biznesowych; 
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• Pomaga skupić się na celach biznesowych. 

Mentor nie rozwiąże automatycznie wszystkich wyzwań biznesowych, ponieważ 

podopieczny nadal będzie musiał wykonać pracę, zainwestować czas i wysiłek 

we wdrażanie zmian, ale pomoże wyznaczyć cele i kamienie milowe oraz 

przygotować je do ich wdrożenia. 

Niezwykle ważne jest, aby podopieczny znalazł odpowiedniego mentora, aby 

praca dawała satysfakcję obu stronom. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, 

że wszyscy są zadowoleni ze spotkań. Musisz również upewnić się, że mentor ma 

odpowiednie doświadczenie, które jest przydatne dla podopiecznego, chociaż 

nie musi to być specyficzne dla branży. W związku z tym podopieczny musi 

mieć pewność, że mentor ma dużą wiedzę i jest w stanie sprostać i zrozumieć 

konkretne wyzwania. 

Jedną z możliwych technik pracy z mentorem jest mentoring biznesowy online. 

Jest to interaktywna, zdalna relacja między mentorem a podopiecznym. 

Niektóre relacje mentorskie są czysto online, podczas gdy inne mogą 

obejmować połączenie kontaktu twarzą w twarz i online. 

Ten rodzaj mentoringu jest popularny wśród osób, które preferują bardziej 

nieformalną relację mentorską. Sprawdza się również wtedy, gdy mentorom i 

podopiecznym trudno jest spotkać się twarzą w twarz, np. ze względów 

geograficznych. W przypadku mentoringu online mentorzy biznesowi korzystają 

z forów i stron internetowych – podobnych do portali społecznościowych – 

gdzie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Podopieczny może następnie 

skontaktować się z mentorem. Po ustanowieniu tej relacji nie ma powodu, dla 

którego nie mogłaby ona rozwinąć się w bardziej formalną relację mentorską. 

Wiele europejskich organizacji opracowało programy mentorskie 

uzupełniające tradycyjne szkolenia. W ostatnich latach pojawiło się wiele 

organizacji, które promują mentoring jako metodologię szkoleniową w różnych 

dziedzinach. Zwłaszcza, że w niektórych krajach nie było zbyt bogatej tradycji 

mentoringu (np. we Włoszech). Trzeba jednak przyznać, że mentoring często 

przynosił dobre efekty, zwłaszcza w obliczu kryzysów gospodarczych (np. w 

Grecji). 

Do niedawna działania mentorskie prowadzone były na uczelniach wyższych i 

różnego rodzaju szkołach (np. doradztwo zawodowe), stażach (np. szkolenia 
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specjalizacyjne, ścieżki kariery), szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości (np. 

zakładanie nowych firm, zarządzanie, marketing społeczny) lub w sferze 

społecznej (np. integracja zawodowa osób defaworyzowanych). 

Ważnym etapem w rozwoju idei mentoringu była (i nadal jest) działalność 

globalnych korporacji, które rozwijają kulturę mentoringu. Firmy te opracowały 

swoje procedury mentoringowe, formalizując ten proces, w którym wszystkie 

elementy są dobrze zdefiniowane (np. etap przygotowania do roli mentora, 

kryteria wyboru mentora, wyznaczanie celów i oczekiwanych wyników). Te 

profesjonalnie opracowane projekty mentoringowe dały bardzo ważny impuls 

do rozwoju mentoringu jako ważnego działania na rzecz podniesienia 

kompetencji zawodowych pracowników. Formalizacja działań 

mentoringowych pojawiła się również na poziomie krajowym, ponieważ 

niektóre kraje przyjęły systemowe rozwiązania wspierające firmy, 

przedsiębiorczość lub start-upy wykorzystujące tę metodę (np. Francja). 

W dzisiejszych czasach koncepcja mentoringu ewoluowała, aby poszerzyć 

zakres, a nowe organizacje wprowadziły i promowały wiele pomysłów 

związanych z przedsiębiorczością i szkoleniami biznesowymi. 

Mentoring szybko zyskuje na popularności, a debaty i badania na jego temat 

pokazują dobre praktyki i skuteczność. Dziś w wielu firmach mentoring jest 

naturalną metodą wprowadzania nowych pracowników, przygotowywania 

następców do ról menedżerskich czy przygotowania profesjonalistów do 

wejścia na poziom ekspercki. Praktyka pokazuje, że jest to skuteczny sposób na 
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doskonalenie umiejętności. W ostatnich latach koncepcja mentoringu stale 

ewoluuje w różnych kierunkach, poszukując nowych rozwiązań. 

W Europie istnieje wiele organizacji publicznych i prywatnych, które oferują 

programy mentorskie, na przykład w Hiszpanii (np. Aula Mentor, Mentoring 

Network Spain, Spanish Mentoring Association), we Włoszech (np. Italian 

Association for Mentoring, Association of Professional Mentors, Scuola Italiana di 

Mentoring), w Polsce (np. Polskie Stowarzyszenie Mentoringu). 

3. Definicje słów kluczowych  

Dla lepszego zrozumienia pojęcia mentoringu i całego procesu mentoringu 

ważne jest zdefiniowanie znaczenia kluczowych terminów z nimi związanych: 

Przejście kariery – przejście kariery definiuje się jako okres, w którym dana osoba 

zmienia role (przyjmując inną rolę obiektywną) lub zmienia orientację na rolę już 

pełnioną (zmieniając stan subiektywny). Definicja ta wskazuje, że zmiana 

kariery zawodowej ma miejsce w określonym okresie i zachodzi zmiana. Czas 

trwania okresu różni się w zależności od przejścia i zależy w dużej mierze od 

tego, jak osoba zmieniająca postrzega różnicę między nowymi i starymi rolami 

lub nowymi i starymi orientacjami ról. Wpływ zmiany kariery zależy od 

charakteru przekraczanych granic. Ogólnie rzecz biorąc, potrwa to dłużej, jeśli 

różnica między rolami jest bardzo duża. 

Na przykład przejście do zupełnie nieznanej roli prawdopodobnie potrwa dłużej 

niż do nieco znanej roli. Dzieje się tak dlatego, że zmieniającemu bardzo trudno 

jest przewidzieć swoją reakcję w nowej sytuacji. 

Komunikacja – Komunikacja to po prostu akt przekazywania informacji z 

jednego miejsca, osoby lub grupy do drugiego. 

Każda komunikacja obejmuje (co najmniej) jednego nadawcę, wiadomość i 

odbiorcę. Na transmisję wiadomości od nadawcy do odbiorcy może mieć 

wpływ wiele różnych czynników. Należą do nich nasze emocje, sytuacja 

kulturowa, medium używane do komunikacji, a nawet nasza lokalizacja. 

Złożoność jest powodem, dla którego dobre umiejętności komunikacyjne są 

uważane za tak pożądane przez pracodawców na całym świecie: dokładna, 

skuteczna i jednoznaczna komunikacja jest w rzeczywistości niezwykle trudna. 
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Przedsiębiorca – przedsiębiorca to osoba, która tworzy nowy biznes, ponosząc 

większość ryzyka i ciesząc się większością nagród. Proces zakładania firmy jest 

znany jako przedsiębiorczość. Przedsiębiorca jest powszechnie postrzegany 

jako innowator, źródło nowych pomysłów, towarów, usług i procedur 

biznesowych. 

Przedsiębiorcy odgrywają kluczową rolę w każdej gospodarce, wykorzystując 

umiejętności i inicjatywę niezbędną do przewidywania potrzeb i wprowadzania 

na rynek nowych, dobrych pomysłów. 

Przedsiębiorczość - Przedsiębiorczość to akt tworzenia firmy lub firm podczas 

budowania i skalowania go w celu generowania zysku. 

Ale jako podstawowa definicja przedsiębiorczości, ta jest nieco ograniczająca. 

Bardziej nowoczesna definicja przedsiębiorczości dotyczy również 

przekształcania świata poprzez rozwiązywanie dużych problemów. Na przykład 

wprowadzenie zmian społecznych lub stworzenie innowacyjnego produktu, 

który kwestionuje status quo tego, jak żyjemy na co dzień. 

Odporność przedsiębiorczości – Odporność przedsiębiorcza obejmuje procesy, 

które przedsiębiorcy wykorzystują do rozwijania i wdrażania swoich zdolności w 

celu dostosowania się i reagowania na przeciwności napotykane w ich roli 

przedsiębiorcy. Odporność przedsiębiorczości może być konceptualizowana 

jako zestaw zdolności, jako proces i jako wynik. Idea odporności 

przedsiębiorczej jako zestawu zdolności oznacza, że odporność składa się z 

pewnych zdolności lub tendencji psychologicznych i behawioralnych, które 

pozwalają przedsiębiorcy przezwyciężyć przeciwności losu. Odporność 

przedsiębiorczości jako proces jest demonstracją tych zdolności w działaniu i 

przejawia się, gdy przedsiębiorcy napotykają, a następnie wracają do zdrowia 

po stresorze. Wreszcie, odporność przedsiębiorczości jako wynik jest często 

konceptualizowana jako brak negatywnych skutków niekorzystnego lub 

stresującego wydarzenia. 

Ewaluacja/ocena – ocena to systematyczna ocena projektu, wdrożenia lub 

wyników inicjatywy do celów uczenia się lub podejmowania decyzji.  

Cel – przyszły stan, pożądany i wyznaczony przez osobę, coś, co masz nadzieję 

osiągnąć. 
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Generowanie pomysłów – Generowanie pomysłów jest opisywane jako proces 

tworzenia, rozwijania i komunikowania abstrakcyjnych, konkretnych lub 

wizualnych pomysłów. 

Jest to front-endowa część lejka zarządzania pomysłami i koncentruje się na 

wymyślaniu możliwych rozwiązań postrzeganych lub rzeczywistych problemów i 

możliwości. Pomysły są kluczem do innowacji. Nowe pomysły są niezbędne do 

wprowadzenia jakiejkolwiek poprawy. Oczywiste jest, że same pomysły nie 

sprawią, że innowacje się pojawią, konieczne jest zbudowanie 

systematycznego procesu zarządzania tymi pomysłami. Celem ideacji nie jest 

tylko generowanie ich mnóstwa, ale także zwracanie uwagi na ich jakość. 

Czasami może być trudno wymyślić więcej takich wysokiej jakości pomysłów. 

Nie jest niczym niezwykłym utknąć w naszych starych nawykach i rutynie, kiedy 

powinniśmy tworzyć coś nowego.  

Pomysły są pierwszym krokiem w kierunku poprawy, postęp jako 

indywidualnych ludzi zależy od nowych pomysłów. Z perspektywy jednostki 

nowe pomysły mogą pomóc ci iść naprzód, jeśli czujesz, że utknąłeś z 

zadaniem lub nie jesteś w stanie rozwiązać określonego problemu. 

Innowacja – innowacja to proces, w którym domena, produkt lub usługa jest 

odnawiana i aktualizowana poprzez zastosowanie nowych procesów, 

wprowadzenie nowych technik lub ustanowienie udanych pomysłów w celu 

stworzenia nowej wartości.  

Słowo "innowacja" pochodzi od łacińskiego czasownika Innovare, co oznacza 

odnowić. W istocie słowo to zachowało swoje znaczenie do dziś. Innowacja 

oznacza ulepszenie lub zastąpienie czegoś, na przykład procesu, produktu lub 

usługi. 

Tworzenie wartości jest cechą definiującą innowację. 

Długotrwałe bezrobocie – Długotrwałe bezrobocie odnosi się do liczby osób, 

które są bez pracy i aktywnie poszukują zatrudnienia od co najmniej roku. 

Bezrobotnego definiuje się jako osobę w wieku od 15 do 74 lat (lub w wieku od 

16 do 74 lat w Hiszpanii, Islandii i Norwegii oraz Zjednoczonym Królestwie), która 

pozostawała bez pracy w tygodniu referencyjnym, była obecnie gotowa do 

pracy i aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni lub już 
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znalazła pracę do rozpoczęcia w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Okres 

bezrobocia definiuje się jako czas poszukiwania pracy lub jako czas od 

ostatniego zatrudnienia (jeśli jest krótszy niż czas spędzony na poszukiwaniu 

pracy). Definicja ta jest zgodna z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji 

Pracy. 

Zarządzanie - Zarządzanie jest niezbędne dla zorganizowanego życia i 

niezbędne do prowadzenia wszystkich rodzajów zarządzania. Dobre 

zarządzanie jest podstawą odnoszących sukcesy organizacji. Zarządzanie 

życiem oznacza załatwianie spraw w celu osiągnięcia celów życiowych, a 

zarządzanie organizacją oznacza załatwianie spraw z innymi ludźmi i za ich 

pośrednictwem, aby osiągnąć swoje cele. 

Zarządzanie to zbiór zasad odnoszących się do funkcji planowania, 

organizowania, kierowania i kontrolowania oraz stosowania tych zasad w 

wykorzystywaniu zasobów fizycznych, finansowych, ludzkich i informacyjnych 

do osiągnięcia celów organizacyjnych. 

Podopieczny – osoba, której pomaga mentor (= osoba, która udziela młodszej 

lub mniej doświadczonej osobie pomocy i porady przez pewien okres czasu, 

szczególnie w pracy lub szkole). 

Mapowanie myśli - Mapowanie myśli to sposób łączenia kluczowych pojęć za 

pomocą obrazów, linii i linków. Centralne pojęcie jest połączone liniami z 

innymi pojęciami, które z kolei są powiązane z innymi powiązanymi ideami. Jest 

podobny jako technika do mapowania koncepcji i diagramów pająków, z tą 

różnicą, że prawdziwe mapowanie myśli polega na konstruowaniu hierarchii 

pomysłów zamiast czystego przypadkowego skojarzenia. 

Mapowanie myśli wykorzystuje koncepcję "myślenia promiennego" – to znaczy, 

że myśli promieniują z pojedynczej idei, często wyrażanej jako obraz. Gałęzie 

płyną do tyłu i do przodu od i do głównej idei.  

Mapowanie myśli jest ogólnie związane z popularnym psychologiem Tonym 

Buzanem, chociaż w rzeczywistości podobne podejścia zostały wykorzystane 

przez Porfiriusza z Tyros w 3 wieku do konceptualizacji idei Arystotelesa, 

Leonarda da Vinci i Picassa, by wymienić tylko kilka. Tony Buzan zrobił jednak 

wiele, aby spopularyzować i usystematyzować mapy myśli w latach 1960. i 
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1970., a jego książki dostarczają autorytatywnego opisu tego, jak korzystać z tej 

techniki. 

Misja – Misja jest głównym celem organizacji lub firmy. Jest to podsumowanie 

celów i podstawowych wartości. Misja jasno mówi, co Ty jako organizacja robisz 

dla klientów. Misja jest kompleksowa, ale także bardzo specyficzna, aby 

odróżnić Cię od innych organizacji. Misja może być postrzegana jako świetne 

narzędzie do rozwijania celów biznesowych i zadań. Misja powinna pasować 

do twojej tożsamości. Jeśli tak się nie stanie, bardzo trudno jest wykonać swoją 

misję. 

Uczestnictwo – fakt wzięcia udziału lub bycia zaangażowanym w cokolwiek, 

akt uczestnictwa, wydarzenie lub działanie. 

Umiejętność – zdolność do skutecznego i łatwego wykorzystania swojej wiedzy 

w wykonywaniu lub wykonywaniu, zręczność lub koordynacja, szczególnie w 

wykonywaniu wyuczonych zadań fizycznych, wyuczona moc robienia czegoś 

kompetentnie: rozwinięta zdolność lub zdolność. 

Zasady SMART – SMART to akronim oznaczający konkretny, mierzalny, osiągalny, 

odpowiedni i oparty na czasie. Każdy element struktury SMART współpracuje ze 

sobą, aby stworzyć cel, który jest starannie zaplanowany, jasny i możliwy do 

śledzenia. 

Tworzenie celów SMART może pomóc w rozwiązaniu tych problemów. 

Niezależnie od tego, czy wyznaczasz cele osobiste, czy zawodowe, korzystanie 

z ram celów SMART może stanowić solidną podstawę do osiągnięcia sukcesu. 

• S = Specific → Bądź tak jasny i konkretny, jak to tylko możliwe, z tym, co 

chcesz osiągnąć. Im węższy cel, tym lepiej zrozumiesz kroki niezbędne do 

jego osiągnięcia. 

• M = Measurable → Jakie dowody udowodnią, że robisz postępy w 

kierunku swojego celu? Na przykład, jeśli Twoim celem jest zdobycie 

stanowiska zarządzającego zespołem programistów w firmie 

technologicznej typu start-up, możesz mierzyć postępy liczbą stanowisk 

kierowniczych, o które się ubiegasz, lub ukończonych rozmów 

kwalifikacyjnych. Ustalenie kamieni milowych po drodze da ci możliwość 

ponownej oceny i korekty kursu w razie potrzeby. Kiedy osiągniesz swoje 
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kamienie milowe, pamiętaj, aby nagradzać się w mały, ale znaczący 

sposób. 

• A = Achievable → Czy wyznaczyłeś sobie osiągalny cel? Wyznaczając 

cele, możesz rozsądnie osiągnąć w określonym czasie, co pomoże Ci 

utrzymać motywację i koncentrację. Korzystając z powyższego 

przykładu zdobywania pracy zarządzającej zespołem programistów, 

powinieneś znać poświadczenia, doświadczenie i umiejętności 

niezbędne do zdobycia tego stanowiska. Zanim zaczniesz pracować 

nad osiągnięciem celu, zdecyduj, czy jest to coś, co możesz osiągnąć 

teraz, czy też istnieją dodatkowe wstępne kroki, które powinieneś 

podjąć, aby lepiej się przygotować. 

• R = Relevant →  Wyznaczając sobie cele, zastanów się, czy są one 

istotne. Każdy z twoich celów powinien być zgodny z twoimi wartościami 

i większymi, długoterminowymi celami. Jeśli cel nie przyczynia się do 

osiągnięcia szerszych celów, możesz go ponownie przemyśleć. Zadaj 

sobie pytanie, dlaczego cel jest dla Ciebie ważny, w jaki sposób jego 

osiągnięcie pomoże Ci i jak przyczyni się do osiągnięcia 

długoterminowych celów. 

• T = Time-based → Jakie są twoje ramy czasowe celu? Data zakończenia 

może pomóc w zapewnieniu motywacji i ustaleniu priorytetów. Na 

przykład, jeśli Twoim celem jest awans na wyższe stanowisko, możesz dać 

sobie sześć miesięcy. Jeśli do tego czasu nie osiągnąłeś swojego celu, 

poświęć trochę czasu, aby zastanowić się, dlaczego. Twoje ramy 

czasowe mogły być nierealistyczne, mogłeś napotkać nieoczekiwane 

przeszkody lub Twój cel mógł być nieosiągalny. 

Wizja – umiejętność myślenia i planowania przyszłości, wykorzystując 

inteligencję i wyobraźnię, szczególnie w polityce i biznesie. 

  

4. Grupa docelowa  

Projekt BTO koncentruje się na wszystkich grupach docelowych związanych z 

niebieską turystyką, w szczególności: 

• Studenci, którzy mogą znaleźć swoje miejsce zawodowe w niebieskiej 

turystyce; 
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• Uczniowie szkół średnich, którzy myślą o założeniu działalności 

gospodarczej w sektorze niebieskiej gospodarki; 

• Naukowcy, którzy mogą wzbogacić programy akademickie o 

zagadnienia związane z niebieskim sektorem turystycznym; 

• Nauczyciele zawodów, nauczyciele przedsiębiorczości, dla których 

niebieska turystyka stwarza możliwości pokazania nowych obszarów 

aktywności zawodowej; 

Osoby związane z sektorem niebieskiej turystyki, które mogą wzbogacić swoją 

wiedzę na ten temat. 

Grupa docelowa jest również tworzona przez instytucje i organizacje, które 

mogą dać nowy impuls do rozwoju przedsiębiorczości w niebieskiej turystyce: 

• Uczelnie, które mogą wzbogacić ofertę programową o zajęcia związane 

z niebieską turystyką; 

• Organizacje branżowe, które otrzymają doskonały instrument do 

podnoszenia kompetencji swoich pracowników. 

Wszystkie osoby i organizacje, które stanowią grupę docelową, to zarówno 

podmioty, które posiadają już pewną wiedzę na temat światowej 

przedsiębiorczości nabytej poprzez pracę w firmach, jak i te, które pracowały w 

innych sektorach (publicznych lub prywatnych) i chcą zdobyć nowe 

doświadczenie zawodowe, jak i osoby, które dopiero szukają swojego miejsca 

na rynku pracy. Wspólnym punktem jest zainteresowanie poprawą lub 

rozwojem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w sektorze niebieskiej 

turystyki jako sposobem na znalezienie miejsca na rynku pracy lub zmianę życia 

zawodowego. 

Ta grupa docelowa nie ma limitu wiekowego, a oferta skierowana jest do 

każdego, kto korzysta z ICT i ma przynajmniej podstawową wiedzę na temat 

sieci społecznościowych i najpopularniejszych aplikacji. Grupa ta otrzymuje 

nowoczesne narzędzie podnoszenia kwalifikacji w postaci kursu i platformy 

mentoringowej dostępnej dla uczestników tego projektu. 

Kurs i platforma są innowacyjnym rozwiązaniem promującym przedsiębiorczość 

w sektorze niebieskiej turystyki, które pozwala przygotować się do aktywności 

zawodowej w tym obszarze.  
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II. UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE W MENTORINGU 

 

 

Podręcznik mentorski zawiera przegląd środków, które zespół mentorski projektu 

Blue Tourism Opportunities może podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim 

usługodawcom, wolontariuszom i pracownikom w tym czasie. Głównym celem 

systemu mentoringu jest pomoc w jasnym i łatwiejszym zrozumieniu głównych 

wyników prac intelektualnych. Celem ogólnym jest wspieranie przedsiębiorców 

z branży turystyki niebieskiej w wykorzystaniu wiedzy uzyskanej z kursu MOOC w 

rozwoju nowego biznesu turystyki niebieskiej. 

Aby rozwijać i zarządzać udanym partnerstwem mentorskim, wymagane jest, 

aby partnerstwo posiadało szereg konkretnych, możliwych do zidentyfikowania 

umiejętności, które umożliwiają uczenie się i zmianę. 

Identyfikacja umiejętności mentoringowych to proces, który zachodzi od wielu 

lat. Został on ustanowiony w oparciu o definicję umiejętności: "wyuczone, 

obserwowalne zachowanie, które wykonujesz, które wskazuje (komuś innemu), 

jak dobrze możesz coś zrobić. Zestaw opisanych tutaj umiejętności stanowi 

ogólną zdolność do mentorowania i bycia mentorem. " Tutaj są wspólne 
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podstawowe umiejętności używane zarówno przez mentorów, jak i 

podopiecznych oraz unikalne umiejętności potrzebne każdej grupie. 

Zarówno mentorzy, jak i podopieczni powinni wykorzystywać następujące 

podstawowe umiejętności w swoich partnerstwach mentorskich. 

Następnie zostanie przedstawione podsumowanie głównych umiejętności, 

które zespół mentorski partnerstwa będzie mógł mieć z różnych aspektów: 

1. Komunikacja 

Umiejętności komunikacyjne są ważne nie tylko dla osób z branży 

komunikacyjnej, ale także dla nauczycieli, młodych ludzi i przedsiębiorców, 

którzy muszą prezentować nie tylko siebie, ale także swoje pomysły. 

Skuteczna komunikacja jest niezbędna do budowania relacji opartych na 

zaufaniu i silnych mentoringu. Młodzi ludzie wciąż uczą się, jak skutecznie 

komunikować się i często polegają na swoich mentorach, którzy przejmują 

inicjatywę i uczą ich, jak komunikować się w tej wyjątkowej relacji. 

Skuteczna komunikacja wymaga: zadawania pytań, uważnego słuchania, 

próby zrozumienia obaw lub potrzeb podopiecznego, wykazywania troskliwej 

postawy, pozostawania otwartym i pomagania w rozwiązywaniu problemów. 

 

Proces komunikacji między mentorem a podopiecznym nazywany jest 

komunikacją interpersonalną. Proces ten obejmuje interakcję między dwiema 

lub więcej osobami, zwykle z bezpośrednim połączeniem i pewnego rodzaju 
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założonym związkiem. Wystarczające zrozumienie procesu komunikacji przez 

mentora jest niezbędne do właściwej współpracy między mentorem a 

podopiecznym. 

Aktywne słuchanie jest najbardziej podstawową umiejętnością mentorską; Inne 

umiejętności opierają się na tym i tego wymagają. Działanie polegające na 

słuchaniu pokazuje publiczności (mentorom i podopiecznym), że ich obawy 

zostały wysłuchane i zrozumiane. W wyniku tej akcji publiczność 

zaakceptowała i zaczęła ufać.  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie zaufania to proces, który zajmuje dużo czasu. Między partnerami 

jest to kluczowy aspekt, rozwija się z czasem. Jeśli mentorzy i podopieczni są w 

stanie zaobserwować pewne odpowiednie zachowania z Twojej strony, sprawy 

zostaną rozwiązane znacznie łatwiej.  

Wskazówki: Co zrobić, aby stać się GODNYM ZAUFANIA:  

 

 

  

UWAŻNE SŁUCHANIE MOŻNA ROZRÓŻNIĆ na przykład: 

• Język niewerbalny: patrzenie ludziom prosto w oczy, głową, lekkie 

pochylanie się w ich kierunku, marszczenie brwi lub uśmiechanie się 

tam, gdzie jest to właściwe; 

• Unikaj przerywania mentorom i podopiecznym podczas rozmowy; 

• Zachęcające odpowiedzi, takie jak: "Hmmm..." i "Ciekawe..." lub 

czasami odzwierciedlając (parafrazując) pewne komentarze, aby 

pokazać, że zrozumiałeś znaczenie i uczucia kryjące się za 

wiadomością; 

• Pamiętaj i okazuj zainteresowanie rzeczami, które powiedzieli w 

przeszłości ("Przy okazji, jak przebiegło spotkanie z twoim 

przełożonym?"); 

• Podsumuj kluczowe elementy tego, co każdy z was powiedział. 

• Zachowaj zaufanie dzielone przez swoich mentorów i 

podopiecznych; 

• Spędź odpowiedni czas razem; 

• Dotrzymajcie obietnic złożonych im; 

• Szanuj granice swoich mentorów i podopiecznych; 

• Przyznaj się do błędów i weź odpowiedzialność za ich poprawienie; 

• Taktownie powiedz swoim partnerom, czy i dlaczego się z czymś nie 

zgadzasz lub jesteś z czegoś niezadowolony, aby wiedzieli, że jesteś z 

nimi szczery. 
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Zachęta jest najbardziej cenioną umiejętnością mentorską; Obejmuje to 

uznanie partnerów mentorskich i szczerą pozytywną werbalną informację 

zwrotną. 

Podopieczni, którzy odnieśli sukces, starają się pozytywnie wzmacniać swoich 

mentorów, co służy utrzymaniu koncentracji i motywacji mentorów. Regularnie 

przekazuj prawdziwe, pozytywne informacje zwrotne swoim mentorom i 

podopiecznym. 

Wskazówki ZACHĘCANIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uczestnictwo 

 

 

 

 

Jako mentor lub podopieczny powinieneś mieć osobistą wizję, konkretne cele i 

dobre zrozumienie obecnej rzeczywistości. Jako mentor musisz mieć jasność i 

rozmawiać ze swoimi podopiecznymi o ich wizjach, marzeniach i celach 

zawodowych / życiowych. Będą zainteresowani Twoją obecną rzeczywistością 

(Twoim poglądem na Twoje mocne strony i ograniczenia, a także obecną 

 

• Pochwal swoich partnerów mentorskich za osiągnięcia i działania; 

• Wskaż pozytywne cechy (takie jak wytrwałość i uczciwość) oprócz 

ich wydajności i osiągnięć; 

• Chwal ich prywatnie, jeden na jednego; 

• Chwal je przed innymi ludźmi (będąc wrażliwym na wszelkie 

preferencje kulturowe i stylistyczne dotyczące publicznych 

pochwał)- 

• Wyraź podziękowania i uznanie; 

• Pisz zachęcające notatki lub e-maile i zostaw bezpłatną pocztę 

głosową; Poinformuj ich, w jaki sposób korzystasz z pomocy, której ci 

udzielą. 

Proces uczestnictwa w systemie mentoringu wiąże się z kilkoma ważnymi 

działaniami z Twojej strony: upewnij się, że Twoje pochwały i zachęty są 

szczere. 

               Identyfikacja celów i obecnej rzeczywistości 
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rzeczywistością sytuacji w Twojej organizacji) i będą chcieli również pomocy w 

rozpoznaniu ich. 

 

Wskazówki dotyczące okazywania zainteresowania OBECNĄ 

RZECZYWISTOŚCIĄ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruowanie / rozwijanie zdolności  

Mentorzy będą musieli nauczać lub instruować w ramach swojego mentoringu. 

Umiejętność ta jest szczególnie ważna w formalnym mentoringu. Rzadko 

oznacza to, że będziesz wygłaszać formalne przemówienia i wykłady. Zamiast 

tego twoje nauczanie będzie zwykle bardziej nieformalne - od modelowania 

konkretnych zachowań po przekazywanie pomysłów i procesów jeden na 

jednego, w trybie korepetycji.  

Wskazówki dotyczące rozwijania możliwości instruktażowych: 

• Bądź "brokerem edukacyjnym", pomagając swoim podopiecznym w 

znajdowaniu zasobów, takich jak ludzie, książki, oprogramowanie, strony 

internetowe i inne źródła informacji;  

• Naucz swoich podopiecznych nowej wiedzy, umiejętności i postaw, 

wyjaśniając, podając skuteczne przykłady i zadając prowokujące do 

myślenia pytania; 

• Pomóż swoim podopiecznym uzyskać szersze perspektywy ich 

organizacji, w tym historię, wartości, kulturę i politykę; 

• Wiedz, co jest dla Ciebie ważne, co cenisz i czego pragniesz 

najbardziej;  

• Rozpoznaj obszary, w których jesteś w stanie wykonywać dobrze, 

bardzo konkretne przykłady zachowań, które możesz wykonać na 

poziomie od dobrego do doskonałego; 

• Zidentyfikuj konkretne słabości lub obszary wzrostu obserwowane u 

siebie i te zauważone przez innych; 

• Ustal wstępne cele od jednego do pięciu lat, które możesz osiągnąć 

w życiu osobistym i karierze; 

• Opisz dokładnie rzeczywistość swoich umiejętności i sytuacji. 
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• Demonstruj lub modeluj skuteczne zachowania, wskazując, co próbujesz 

zrobić;  

• Pomóż im monitorować wydajność i zmieniać ustawienia ostrości w razie 

potrzeby; 

3. Zarządzanie 

Umiejętności interpersonalne to zachowania i taktyki, których dana osoba 

używa do skutecznej interakcji z innymi. W świecie biznesu umiejętności 

interpersonalne reprezentują zdolność pracownika do dobrej współpracy z 

innymi. Umiejętności interpersonalne obejmują zakres od komunikacji i 

słuchania po postawę i zachowanie. 

Menedżerowie sukcesu są w stanie kierować zespołami, pomagać im się 

rozwijać i jednocześnie utrzymywać pełną kontrolę nad swoim biznesem i jego 

wydajnością. Są to osoby, które potrafią stale dostosowywać się do nowych 

sytuacji, zachęcać innych do pełnego wykorzystania ich potencjału i 

dostarczać swoją najlepszą pracę 

Menedżerowie powinni pozostać elastyczni i otwarci na nowe style i pomysły 

przywództwa. Istnieje wiele sposobów, w jakie zarządzanie może poprawić 

produktywność i wydajność miejsca pracy.  

Wskazówki dotyczące zarządzania, aby stać się wszechstronnym liderem: 

• Deleguj obowiązki - Ważne jest, aby opracować zrównoważony plan 

zadań, który utrzymuje każdego pracownika w równym stopniu 

zaangażowanym i aktywnie zaangażowanym przez cały dzień.  

• Zachęcaj do otwartej komunikacji – silni menedżerowie wiedzą, jak 

łączyć się z pracownikami na poziomie indywidualnym i otwierać 

produktywny dialog.  

• Skoncentruj się na osiągalnych celach – menedżerowie muszą 

zidentyfikować krótkoterminowe punkty odniesienia, które wspierają 

długoterminową misję zespołu, uznając kluczowe zwycięstwa po drodze 

i świętując sukcesy, które przekraczają oczekiwania. 

• Bądź zdecydowany – bycie zdecydowanym oznacza gotowość do 

podjęcia inicjatywy, która pomoże wzbudzić zaufanie innych. 
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• Oferuj profesjonalne opcje przewoźnika - Zaplanuj indywidualne sesje z 

pracownikami, aby zorientować się w ich aspiracjach zawodowych i 

zaoferować wskazówki, które mogą pomóc im osiągnąć te cele.  

• Wspieranie środowiska współpracy - Skuteczne zarządzanie opiera się 

na uczestnictwie całego zespołu, a każdy pracownik przyczynia się w 

znaczący sposób do nadrzędnej misji. 

• Opracowanie zorganizowanego podejścia do oceny wyników – ważnym 

działaniem jest ustalenie corocznej oceny pracownika i poszukiwanie 

obszarów, które można poprawić  

• Wykazać silne cechy przywódcze i nawyki - Szanowani liderzy muszą 

mieć: pewność siebie, uczciwość i gotowość do podjęcia trudnych 

obowiązków. 

• Pozostań zaangażowany w naukę - Dla silnego kierownictwa niezbędna 

jest umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian i uczenia się 

nowych koncepcji, inwestowanie w szkolenia, aby zachować wiedzę na 

temat zmian w zachowaniach konsumentów, trendów rynkowych i 

aktualizacji technologii są istotne dla Twojej firmy. 

• Konsekwentne zarządzanie czasem jest ważne – menedżerowie powinni 

rozważyć zaplanowanie dnia lub tygodnia z dużym wyprzedzeniem, aby 

zachować porządek. Gdy presja czasu utrudnia wypełnianie pewnych 

obowiązków, rozważ przekazanie kilku dodatkowych obowiązków innym 

liderom w zespole. 

• Połącz się z każdym członkiem zespołu - Skuteczni menedżerowie będą 

łączyć się z członkami swojego zespołu na poziomie indywidualnym i 

udzielać porad taktycznych, jak poprawić swoje role. 

• Przyjmuj informacje zwrotne – skuteczni liderzy zachęcają zarówno do 

pozytywnych, jak i negatywnych opinii od swojego zespołu. Liderzy 

muszą traktować informację zwrotną jako okazję do wprowadzenia 

nowych rozwiązań starych problemów. 

• Zachowaj pozytywne zachowanie – menedżerowie, którzy mają 

pozytywne nastawienie podczas trudnych rozmów, zachęcają do kultury 

firmy skoncentrowanej na uczciwości, pozytywności i pewności siebie. 

Podstawowym obowiązkiem mentora jest udzielanie wskazówek, dlatego 

ważne jest, aby posiadał umiejętności związane z przywództwem. Na przykład 

mentorzy muszą wykazywać się uczciwością, co pomaga budować relacje z 

podopiecznymi, ponieważ uczciwość wzbudza zaufanie. Umiejętności 
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przywódcze, takie jak podejmowanie decyzji, kreatywność i uczciwość, są 

przydatne w opracowywaniu strategii przygotowywania lekcji dla tych, których 

mentorują. 

Funkcje mentoringu są związane z rolami odgrywanymi przez mentorów. Są one 

podzielone na 2 kategorie: 

• Rozwój kariery (rozwój na poziomie zawodowym: sponsorowanie, 

coaching, eksponowanie, ochrona, zapewnianie możliwości itp.)  

• Wsparcie psychologiczne (rozwój na poziomie osobistym: pomoc w 

poczuciu własnej skuteczności poprzez modelowanie ról, doradztwo, 

przyjaźń). 

Coaching obejmuje relację między menedżerem a jego bezpośrednim 

podwładnym w celu rozwijania umiejętności, których może oczekiwać zarówno 

menedżer, jak i podwładny. Podczas gdy trenerzy mają bardzo bliskie osobiste 

relacje ze swoimi podwładnymi, sponsorzy mogą mieć niewiele osobistych 

interakcji ze swoimi podopiecznymi. 

Sponsorzy lokalizują i pielęgnują talenty oraz sugerują tym osobom możliwości w 

obszarach firmy innych niż ich obecny dział lub dział. Sponsor może być 

menedżerem lub wysokiej rangi menedżerem, nawet kimś na tym samym 

poziomie co pracownik, ale ma wpływ i wiarygodność, więc jego 

rekomendacja coś znaczy. Podopieczni zazwyczaj nie pracują dla swoich 

sponsorów, ponieważ charakter sponsoringu jest bardziej wewnętrznie 

motywowaną pomocą niż sugerowaniem, że czyjś przedstawiciel powinien 

zostać dodany do zespołu.  

Kiedy menedżer działa jako sponsor, ryzykuje utratę swojego najlepszego 

podwładnego, rekomendując ją na nowe stanowisko. Sponsor działa jako 

przedstawiciel public relations dla specjalnie wybranych podwładnych w 

firmie. W mentoringu nie musi istnieć wcześniejszy związek. 

4. Innowacja 

Mentor umożliwia innowatorom skupienie się na wynikach projektu, a 

jednocześnie poznanie siebie po drodze. Liderzy mogą mentorować 

innowatorów na dowolnym praktycznym etapie biznesowym w samym 

procesie tworzenia wartości: 
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• Łączenie się z trendami na rynkach wschodzących i identyfikowanie 

najważniejszych możliwości; 

• Uzyskiwanie informacji o klientach; 

• Tworzenie silnych rozwiązań i modeli biznesowych; 

• Łączenie się z innymi, którzy mogą pomóc im stworzyć atrakcyjne 

propozycje wartości; 

• Nauczenie się, jak najlepiej komunikować i prezentować swoje 

potencjalne projekty; i  

• Jak szybko wdrożyć po zatwierdzeniu i sfinansowaniu. 

Mentorzy mogą również zachęcać innowatorów do spojrzenia w głąb siebie, 

aby zrozumieć siebie jako liderów lub mistrzów projektów. Kiedy nadszedł czas, 

aby trzymać się pomysłu, a kiedy nadszedł czas, aby wysłuchać innych i 

zmienić kurs? Kiedy nadszedł czas na indywidualną wizję, a kiedy niezbędna 

jest współpraca i zbudowanie silnego zespołu ze wspólną wizją? Innowatorzy 

stają przed szeroką gamą strategii biznesowych i wyzwań interpersonalnych na 

drodze do sukcesu. Liderzy, którzy mają doświadczenie w tych obszarach, 

mogą zaoferować terminowe wskazówki, aby pomóc innowatorom skutecznie 

poruszać się po tej wielowymiarowej ścieżce. 

Odgrywanie roli mentora oznacza: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kwestie finansowe 

Współpraca istnieje w celu osiągnięcia określonych wyników i wyników. Proces 

opracowywania wspólnej wizji z odpowiednimi celami i zadaniami powinien 

zmierzać do tych jasno określonych wyników. Odpowiedzialność oznacza 

• Wykorzystaj wysiłki innowacyjne jako okazję do rozwijania zdolności i 

kariery innowatorów; 

• Trenuj mistrza innowacji i zespół przez cały proces innowacji; 

• Zadawaj trudne pytania i pozwól innowatorom zmagać się z 

trudnościami, nie przejmując projektu; 

• Przyspiesz uczenie się zespołu projektowego, zachęcając do 

eksperymentowania, podejmowania ryzyka i iteracji. 
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określenie wyników oczekiwanych na początku, a następnie ciągłe 

monitorowanie postępów, aby można było dokonać korekt w połowie kursu. 

Od samego początku należy zaplanować ocenę wysiłków i wyników 

współpracy, aby pomóc współpracownikom w podjęciu decyzji, w jaki sposób 

należy zmodyfikować, rozszerzyć lub zrezygnować z różnych działań. Dbałość o 

odpowiedzialność na wczesnych etapach budowania współpracy pomaga 

uniknąć pokusy nadmiernych obietnic i pomaga ustalić realistyczne 

oczekiwania wobec współpracowników i tych, którym współpraca stara się 

służyć. 

Odnoszący sukcesy dyrektor generalny musi korelować doskonałe wyniki 

finansowe z pozytywnym wpływem stworzonym na członków zespołu i 

społeczność. Dyrektorzy generalni muszą wiedzieć, jak zarządzać firmą, aby 

zapewnić prognozowany wzrost i zysk. Z tego punktu widzenia tradycyjne 

umiejętności, takie jak myślenie strategiczne, umiejętność rozumienia sił 

rynkowych, doskonały wgląd w finanse, silne umiejętności negocjacyjne i 

podejmowanie decyzji w niepewnych środowiskach, nadal są kluczowymi 

umiejętnościami, których dyrektorzy generalni potrzebują, aby się wyróżniać. 

Umiejętności, które mentor musi posiadać w kwestiach finansowych i być w 

stanie koordynować dochodowy biznes, są następujące: 

Proces zawierania umów jest niezbędny w relacjach międzyludzkich. To musi 

być prawidłowe działanie, gdy zawieramy umowę, wiemy, co robimy, wiemy, 

co chcemy uzyskać i jesteśmy w stanie zapłacić lub stracić za osiągnięcie celu. 

Sukces finansowy wiąże się ze zdolnością jednej osoby do wytrwałości w swoich 

działaniach, nie poddaje się przy pierwszej przeszkodzie, stale inwestuje w siebie 

i swoje projekty. 

Umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami jest jedną z ważnych 

umiejętności, które musi mieć mentor. Ważne decyzje finansowe muszą podjąć, 

gdy jesteśmy w fazie równowagi emocjonalnej.  

Mentor musi być w stanie odczytać liczby, historię, którą opowiada nam liczba.  

Sukces finansowy idzie w parze z jakościowymi relacjami, które mamy. 

Mentor musi być w stanie zobaczyć, jakie są rzeczywiste potrzeby innych, a to, 

co masz do zaoferowania, jest bardziej wartościowe niż początkowo oferowali. 
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• Umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów. Dyrektorzy generalni 

wraz z innymi członkami zespołu muszą znaleźć nowe rozwiązania, 

przewidzieć konsekwencje różnych analizowanych scenariuszy i 

przetestować swoje teorie w środowiskach pracy niskiego ryzyka. 

Następnie musi komunikować się otwarcie, szybko i przejrzyście z całym 

zespołem o trendach, wynikach, problemach i potrzebnych zmianach. 

• Umiejętności, które generują pozytywny wpływ społeczny: Ponieważ 

liderzy firm muszą zarządzać tworzeniem wartości dla wszystkich 

interesariuszy, zaczynają od słuchania ich i poważnego traktowania ich 

opinii. W związku z tym dyrektorzy generalni muszą nauczyć się 

akceptować różne perspektywy interesariuszy, które w przeszłości woleli 

ignorować. 

Poza wynikami finansowymi, zwinnością i odpornością, troszczą się o dobre 

samopoczucie ludzi, szczególnie w tych wymagających czasach. Empatia, 

współczucie i samoświadomość są również częścią nowych umiejętności 

liderów.  
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III. FAZY PROCESU MENTORINGU 

1. Jakie są twoje umiejętności? 

Ważnym krokiem dla każdego mentora jest pomoc podopiecznym w 

zrozumieniu posiadanych umiejętności i nauczenie się, jak rozwijać i 

dostosowywać te umiejętności do korzyści ich firmy. Kluczową rolą każdego 

mentora jest pomoc w rozwijaniu tego zrozumienia ze swoim podopiecznym, 

poprzez ten proces badania umiejętności podopiecznego, mentor uzyska 

dalszy wgląd w swojego partnera, co, miejmy nadzieję, wzmocni ich relacje i 

doprowadzi do bardziej pożądanych wyników dla obu stron. 

Znaczenie rozwoju umiejętności w edukacji przedsiębiorczej. 

Jedną z głównych przyczyn niepowodzenia start-upu jest brak umiejętności w 

imieniu przedsiębiorcy, co widać we względnym sukcesie przedsiębiorców, 

którzy mają wcześniejsze doświadczenie biznesowe lub wykształcenie w tym 

temacie, w porównaniu z tymi, którzy go nie mają. Proces mentoringu może 

pomóc wypełnić tę lukę w umiejętnościach i może dostarczyć podopiecznemu 

prawdziwie zmieniającej życie inspiracji i informacji, które w kontekście 

niebieskiej turystyki mogą zarówno zapewnić rozwój gospodarczy, jak i bardziej 

zrównoważone podejście do turystyki. Istnieją empiryczne dowody sugerujące, 

że edukacja w zakresie przedsiębiorczości może naprawdę stanowić różnicę 

między sukcesem a porażką dla utrzymania danej osoby, chociaż trzeba 

przyznać, że w tej dziedzinie potrzebne są dalsze badania (Almahry and Sarea 

2018). 

Zanim zagłębimy się zbyt głęboko w świat umiejętności przedsiębiorczych, 

korzystne byłoby jasne zdefiniowanie, co rozumiemy zarówno przez 

przedsiębiorczość, jak i umiejętności. Przedsiębiorczość jest procesem tworzenia 

firmy, wiąże się z podejmowaniem ryzyka w nadziei na nagrodę i z natury 

obejmuje możliwość niepowodzenia. Umiejętność jest znacznie trudniejszym 

pojęciem do zdefiniowania, w najprostszym ujęciu jest to zdolność do 

osiągnięcia celu, ale w szerszym znaczeniu obejmuje umiejętności zdobyte 

dzięki inwestycji w edukację i doświadczenie, które są niezbędne do 

odniesienia sukcesu. Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości definiuje się 

zatem jako "te działania w zakresie umiejętności lub praktyczne know-how, 
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które są potrzebne do założenia i skutecznego prowadzenia przedsiębiorstwa" 

(Mamabolo, Kerrin, and Kele 2017). 

W tym miejscu przydatne może być nakreślenie umiejętności, które są 

przydatne dla przedsiębiorców w rozwijającej się branży, takiej jak niebieska 

turystyka. Umiejętności wymagane do odniesienia sukcesu jako przedsiębiorca 

zostały podzielone na sześć kategorii przez oryginalne badania opublikowane 

w The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business 

Management (Mamabolo, Kerrin, and Kele 2017) , są one następujące: 

• Umiejętności techniczne - Umiejętności techniczne, o których mowa na 

tej liście, obejmują know-how w celu spełnienia wymagań operacyjnych 

potrzebnych do prowadzenia działalności: zarządzanie operacjami, 

zarządzanie dostawami i łańcuchami dostaw, umiejętności związane z 

przestrzenią produkcyjną, zarządzanie zakładem i sprzętem, technologią 

i procesami produkcyjnymi, style zarządzania, komunikacja pisemna i 

ustna oraz znajomość technologii produkcji.  

• Umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem - Umiejętności zarządzania 

przedsiębiorstwem wymienione na tej liście obejmują umiejętności 

wymagane do skutecznego i wydajnego utrzymania firmy na 

powierzchni i obejmują planowanie, organizowanie, nadzorowanie, 

umiejętności marketingowe, umiejętności zarządzania finansami, 

umiejętności prawne, umiejętności administracyjne, umiejętności 

wysokiego rzędu związane z uczeniem się i rozwiązywaniem problemów, 

marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem, 

tworzeniem sieci, umiejętnościami operacyjnymi, umiejętnościami 

planowania biznesowego i umiejętnościami negocjacyjnymi. 

• Umiejętności przedsiębiorcze - Umiejętności przedsiębiorcze 

wprowadzone na tej liście przez autorów odnoszą się do umiejętności 

niezbędnych do "narodzin, wzrostu i wydajności przedsiębiorstwa. Są to 

umiejętności potrzebne do opracowywania innowacyjnych produktów i 

usług oraz generowania rozwiązań dla pojawiających się potrzeb na 

rynku" i obejmują one zdolność do opracowywania koncepcji 

biznesowych i biznesplanu, skanowania środowiska, rozpoznawania 

możliwości, rady doradczej i tworzenia sieci, innowacji, nowych 

umiejętności w zakresie zasobów, obliczonego ryzyka lub skłonności do 
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ryzyka, orientacji na zmiany, wizjonerskiego przywództwa, kontroli 

wewnętrznej,  kreatywność i wytrwałość. 

• Umiejętności osobiste - Umiejętności osobiste, o których mowa na tej 

liście, to umiejętności autorefleksyjne, które każdy początkujący 

przedsiębiorca musi posiadać lub rozwijać, aby odnieść sukces w 

biznesie i obejmują one samoświadomość, odpowiedzialność, radzenie 

sobie z emocjami, kreatywność, orientację na zmianę, motywację, 

umiejętności negocjacyjne, umiejętności uczenia się, umiejętności 

komunikacyjne i poczucie własnej skuteczności. 

• Umiejętności społeczne i interpersonalne - Umiejętności społeczne i 

interpersonalne to umiejętności potrzebne przedsiębiorcy, aby 

skutecznie radzić sobie z innymi interesariuszami w biznesie, firma nie 

może zostać założona i prowadzona bez znacznej interakcji z innymi, 

niezależnie od tego, czy są dostawcami, pracownikami, konsumentami 

czy członkami społeczności, oznacza to, że umiejętności społeczne i 

interpersonalne są jednymi z najważniejszych umiejętności potrzebnych 

każdemu przedsiębiorcy i obejmują,  perswazyjność, umiejętności 

społeczne, pewność siebie, nadmierna pewność siebie, przywództwo, 

umiejętności nawiązywania kontaktów, zarządzanie wrażeniami, 

zdolność adaptacji społecznej, percepcja społeczna, autopromocja, 

ekspresja, percepcja i wpływ społeczny 

• Umiejętności behawioralne lub motywacyjne - Umiejętności 

behawioralne i motywacyjne to umiejętności wymagane do 

konsekwentnego wyznaczania i osiągania celów, które są potrzebne do 

odniesienia sukcesu i obejmują samodyscyplinę, intuicję i wizję, 

kreatywność, wytrwałość, rygorystyczność, skrupulatność, 

zaangażowanie, wytrzymałość, energię, wysiłek, motywację, motywację 

do osiągnięć i pasję.  

Przydatne może być dla mentorów zbadanie niektórych z tych umiejętności z 

podopiecznymi i wybranie niektórych umiejętności dla podopiecznego, aby 

uszeregować własne postrzeganie swoich umiejętności w tych obszarach, aby 

ocenić mocne i słabe strony podopiecznego i skupić się na obszarach, które 

wymagają szczególnego rozwoju. Po zakończeniu samooceny umiejętności 

można skupić się na dostosowaniu pomysłu biznesowego podopiecznego do 

własnych mocnych stron. 
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2. Generowanie i wdrażanie pomysłów 

Ogólnie rzecz biorąc, firmy rozpoczynające działalność mają bardzo duże 

szanse na ich przewagę, nie ma możliwości poznania dokładnej liczby, ale 

szacuje się, że tylko jedna na dziesięć firm rozpoczynających działalność 

faktycznie przetrwa. Ten wskaźnik niepowodzeń wyraźnie podkreśla znaczenie 

rozpoczęcia od właściwej podstawy, a początek każdego start-upu jest 

oczywiście ideą stojącą za biznesem. Ważne jest, aby mentorzy kierowali 

pomysły podopiecznych w kierunku rentownego biznesu, w końcu aby firma 

przynosiła korzyści swoim interesariuszom, musi przetrwać. Jednym z 

najważniejszych narzędzi wymaganych do rozpoczęcia udanego 

przedsiębiorstwa jest badanie rynku, im więcej informacji ma podopieczny, tym 

większa szansa na natrafienie na okazję lub, co ważniejsze, uniknięcie 

kosztownego błędu. Przeprowadzając badania rynku, przedsiębiorca daje 

sobie znaczącą przewagę, jeśli chodzi o generowanie pomysłów, ponieważ 

może dostosować oryginalny pomysł, który zainspirował go do zostania 

przedsiębiorcą, do kontekstu istniejącego rynku lub jego braku, aby dać sobie 

jak największą szansę na sukces.  
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Możesz podzielić badania rynku na dwie główne kategorie: podstawową i 

wtórną. Badania pierwotne, znane również jako badania terenowe, to proces 

zbierania i analizowania oryginalnych danych, głównymi zaletami tego typu 

badań jest to, że jako główny badacz możesz zbierać informacje, które będą 

szczególnie istotne dla Ciebie, na przykład część badań pierwotnych może 

obejmować określanie zakresu konkurentów w branży, w którą zamierzasz 

wejść. Daje to możliwość zobaczenia, co konkurenci mają rację, a co źle, co 

może znacznie pomóc w rozwijaniu pomysłu na biznes, wadą badań 

podstawowych jest to, że może to być czasochłonne. Pomocne może być dla 

mentorów, aby wspomnieć o elementach badań podstawowych, które 

przeprowadziłeś swoim podopiecznym, a Ty pomożesz im w burzy mózgów 

pomysłów na badania podstawowe, które mogą przeprowadzić samodzielnie. 

Niektóre przykłady badań pierwotnych mogą obejmować: 

• Badanie istniejących łańcuchów dostaw w wybranej branży.  

• Przeprowadzanie kwestionariuszy konsumenckich w celu oceny popytu.  

• Oceń problemy, z którymi borykają się konkurenci.  

 

Badania wtórne, znane również jako desk research, to proces analizy informacji, 

które zostały już opublikowane przez stronę trzecią. Zaletą prowadzenia badań 

wtórnych jest to, że mogą być mniej kosztowne pod względem czasu i 

pieniędzy niż badania pierwotne, a niektóre informacje, których szukasz, mogły 

już zostać opublikowane, główną wadą badań wtórnych jest to, że informacje, 

które znajdziesz, mogą nie być wystarczająco szczegółowe dla Twojej firmy lub 

mogą być nieaktualne. Jako mentor możesz ponownie wymienić kilka 

przykładów wtórnych badań, które sam ukończyłeś. Niektóre przykłady badań 

wtórnych mogą obejmować: 

• Publiczne raporty konkurencji.  

• Istniejące badania i ankiety istotne dla działalności podopiecznego.  

• Dziennikarstwo związane z problematyką społeczności lokalnej. 

Innowacja  

Aby przedsiębiorstwo typu start-up odniosło sukces, musi spełniać potrzeby 

konsumentów, można to osiągnąć poprzez innowacje poprzez świadczenie 

nowych usług lub poprzez świadczenie istniejących usług w wyjątkowy sposób 
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lub bardziej efektywnie w celu zaangażowania się w konkurencję cenową. 

Innowacja nie musi być całkowicie nowym pomysłem, który nigdy wcześniej 

nie został wypróbowany, może być tak prosta, jak poprawa zarządzania 

łańcuchem dostaw, która daje przewagę nad konkurencją lub wykorzystanie 

pomysłu, który sprawdził się w innym miejscu lub kontekście i dostosowanie go 

do nowego obszaru.  

Ważnym czynnikiem sukcesu start-upów z innowacjami jest uczynienie ich 

częścią kultury w organizacji, innowacja nie jest procesem odgórnym, który 

pochodzi z góry, ważne jest, aby przekazać swoim podopiecznym, że 

innowacja może pochodzić od dowolnego członka firmy i wspieranie 

środowiska, w którym pracownicy czują, że ich pomysły są doceniane. W końcu 

pracownik pełniący określoną rolę w firmie prawdopodobnie będzie najlepiej 

zaznajomiony z problemami, z którymi boryka się w tej roli, i prawdopodobnie 

będzie miał sugestie, jak usprawnić część firmy, w której jest znany. Poniżej 

wymieniono wraz z krótkim opisem siedem rodzajów innowacji z czasopisma 

Business Horizons (Kahn 2018), które mentorzy mogą wykorzystać, aby pomóc 

podopiecznym zastosować się do własnych pomysłów.   

1. Redukcja kosztów – dostarczanie towarów i usług po bardziej 

atrakcyjnych kosztach dla konsumentów niż bezpośredni konkurenci w 

wybranej przez nich branży. 

2. Doskonalenie produktu / usługi - obejmuje to podniesienie jakości dobra 

fizycznego lub dostosowanie usługi do wygody lub przyjemności.  

3. Rozszerzenia linii — dodawanie produktów, które uzupełniają istniejące 

produkty lub dodawanie czegoś dodatkowego do usługi, aby uczynić ją 

bardziej atrakcyjną. 

4. Nowe rynki – Przejęcie istniejących produktów i usług i dostarczenie ich 

na nowy rynek w celu zwiększenia popytu.  

5. Nowe zastosowania – znalezienie dodatkowego popytu na towar lub 

usługę poprzez pozycjonowanie go do innego zastosowania niż 

pierwotnie zamierzone.  

6. Nowe wpisy kategorii - Wymaga to rozszerzenia działalności na nowy, 

ale powiązany sektor, w którym popyt nie jest zaspokajany. 

7. Nowe produkty/dostawa na świat – jest to najbardziej radykalna forma 

innowacji i obejmuje opracowywanie nowych produktów lub usług lub 

dostarczanie ich w nowy sposób.  
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Implementacja  

Po przejściu przez proces generowania pomysłów ze swoimi podopiecznymi, 

nadszedł czas, aby przekształcić te pomysły w początki biznesu. Dwa kluczowe 

elementy przekształcenia pomysłu w biznes to dostęp do kapitału i dostęp do 

rynków. Aby rozpocząć działalność gospodarczą, podopieczny będzie 

potrzebował dostępu do kapitału, niezależnie od tego, czy pochodzi on z jego 

własnych zasobów, czy też jest znacznie bardziej prawdopodobne, że za 

pośrednictwem instytucji finansowej. Aby przedsiębiorstwo było rentowne, 

podopieczny będzie musiał zapewnić swojemu przedsiębiorstwu niezbędny 

dostęp do rynków, aby mógł sprzedawać swoje towary lub usługi. 

 Dostęp do kapitału 

Kapitał to zasoby finansowe, których firma potrzebuje do funkcjonowania, 

kapitał może pochodzić z wielu różnych źródeł i jest specyficzny dla każdej 

firmy, kapitał może pochodzić od samego przedsiębiorcy, ale w większości 

przypadków przedsiębiorca nie będzie miał dostępnych zasobów i będzie 

musiał uzyskać dostęp do kapitału z instytucji finansowych lub alternatywnie, 

jeśli firma ma aspekt rozwoju społeczności, może szukać funduszy za 

pośrednictwem społeczności. Oto kilka czynników związanych z dostępem do 

kapitału, które możesz omówić ze swoimi podopiecznymi:. 

• Czas, dostęp do kapitału może być bardzo czasochłonnym 

przedsięwzięciem, które najlepiej przeprowadzić na długo przed 

planowanym rozpoczęciem handlu. 

• Badania, często istnieją granty i inicjatywy dostępne od rządów i innych 

instytucji, które mogą pomóc w założeniu firmy, pomóc podopiecznemu 

dowiedzieć się, co jest dostępne dla jego sytuacji.  

• Zdolność do spłaty, jeśli twój podopieczny planuje zaciągnąć pożyczkę, 

upewnij się, że jest świadomy stóp procentowych i pomóż im obliczyć, ile 

mogą realistycznie spłacić. 

Oczekiwania fundatora, różne źródła kapitału mają różne oczekiwania, na 

przykład, jeśli otrzymana zostanie dotacja rządowa, może ona obejmować 

dołączone ciągi, więc upewnij się, że podopieczny jest świadomy tych ciągów 

i jest w stanie spełnić wymagania: 
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Dostęp do rynków  

Aby firma mogła istnieć, potrzebuje dostępu do swoich konsumentów, w 

dzisiejszych czasach może to być fizyczny punkt sprzedaży lub przestrzeń online, 

w której mogą pokazywać towary i usługi, które dostarczają klientom. Oto kilka 

czynników związanych z dostępem do rynków, które możesz omówić ze swoimi 

podopiecznymi:  

• Poznaj swój rynek - Ważne jest, abyś miał dobre pojęcie o rynku, na który 

wchodzisz, abyś mógł uzyskać do niego dostęp w sposób, który będzie 

dla Ciebie udany i dostępny dla Twoich konsumentów. 

• Przepisy dotyczące badań - Aby działać w niektórych obszarach, 

możesz potrzebować pozwoleń, takich jak zezwolenia; Konieczne jest 

zebranie tych informacji przed kontynuowaniem planów.  

• Poznaj swój biznes - Dostosowując dostęp do rynku do własnego 

biznesu, zwiększasz swoje szanse na rozwój. 

3. Model biznesowy 

Model biznesowy to plan firmy generowania przychodów i przetrwania, określa 

towary i usługi biznesowe, które planują dostarczać konsumentom, określa 

rynek docelowy, na który skierowane są towary i usługi, oraz zawiera przegląd 

kosztów związanych z dostarczaniem tych towarów i usług. Model biznesowy 

jest kluczowym elementem procesu rozwoju biznesu i jest wymagany do 

przedstawienia w procesie ubiegania się o kapitał. Kluczową częścią modelu 

biznesowego jest propozycja wartości, jest to stwierdzenie, które wyjaśnia, 

dlaczego towary lub usługi firmy są atrakcyjne dla klientów i co odróżnia je od 

innych konkurentów w tej branży, często obejmuje to USP, Unikalny punkt 

sprzedaży wyjaśnia, w jaki sposób Twoja firma może zapewnić towar lub usługę 

w unikalny sposób, który daje im przewagę nad konkurencją i przyciągnie 

klientów.  

Zaletą tworzenia modelu biznesowego jest to, że może on być przydatny do 

przyciągania inwestycji i nowych talentów do firmy oraz może zapewnić 

obecnemu kierownictwu i pracownikom jasny obraz celu firmy i kierunku, w 

którym planujesz iść. Model biznesowy może być pomocny dla twojego 

podopiecznego, aby uzyskać swoje pomysły i zaplanować biznes na papierze, 

co może zapewnić jasność co do kierunku, w którym wybierają swoją 
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działalność, przydatnym ćwiczeniem do przeprowadzenia z podopiecznymi 

byłoby nakłonienie ich do zapisania swoich pomysłów na kartce papieru i 

omówienia ich oraz udzielenia porady z własnego doświadczenia.  

Istnieje kilka różnych rodzajów modeli biznesowych, typ, który Twój podopieczny 

będzie musiał stworzyć, zależy od planowanej struktury jego działalności. 

Niektóre z najczęstszych rodzajów modeli biznesowych zostaną wymienione 

poniżej, jako mentor powinieneś pomóc określić, który model biznesowy jest 

odpowiedni dla Twojego podopiecznego: 

• Model detalisty – jest to model związany z firmami, które kupują towary 

od dostawców i sprzedają je konsumentom po cenie, która pokrywa 

całkowite koszty. 

• Model produkcyjny – firma, która bierze surowce i przetwarza je w celu 

sprzedaży jako produktów bezpośrednio konsumentom lub innym 

firmom. 

• Model leasingodawcy – firma, która kupuje sprzęt i wynajmuje go 

konsumentom. 

• Model subskrypcyjny – w którym konsument płaci miesięczną opłatę za 

dostęp do towarów lub usług biznesowych.  

Według entrepreneur.com istnieje 7 elementów udanego modelu 

biznesowego: 

• Zidentyfikuj konkretną grupę odbiorców, Firma nie może być wszystkim 

dla wszystkich, dlatego ważne jest, aby zawęzić swoją uwagę do 

podstawowej bazy klientów;  

• Ustal proces biznesowy, nakreśl kluczowe działania, które firma będzie 

prowadzić, takie jak dostawa produktu i marketing;  

• Zapisuj kluczowe zasoby biznesowe, zapisz kluczowe rzeczy, które firma 

będzie potrzebować do działania, takie jak strona internetowa lub 

magazyn;  

• Opracuj silną propozycję wartości, jasno określ, co odróżnia firmę od 

konkurencji;  

• Określ kluczowych partnerów biznesowych, firma potrzebuje partnerów 

do sprawnego funkcjonowania, więc określenie planowanych 

partnerów jest niezbędnym krokiem;   
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• Stwórz strategię generowania popytu, stwórz plan, aby Twoja firma 

została zauważona i zaplanuj podróż klienta od rozpoznania do zakupu; 

• Leave room for Innovation, at this point in planning the business there are 

still a lot of unknowns so it can be advantageous to leave room to adapt 

later on.    
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IV. ONLINE MENTORING 

W ciągu ostatniej dekady nastąpiło przejście od konwencjonalnych szkoleń i 

mentoringu do nowych podejść, w których Internet odgrywa kluczową rolę. 

Szkolenia online i mentoring stały się integralną częścią rozwoju zawodowego, 

przekształcając tradycyjną metodę uczenia się (Graves i in., 2009). Mentoring 

tradycyjny i internetowy ma podobne cechy, takie jak wzajemność, 

ewoluujące korzyści i interakcja. Naukowcy twierdzą jednak, że mentoring 

online ma dwie szczególne cechy, które odróżniają go od formatu osobistego: 

bezgraniczny i egalitarny (Dorner i in., 2021). 

Mentoring online wykorzystuje komunikację za pośrednictwem technologii, 

która zapewnia uczenie się, doradztwo, zachęcanie, promowanie i 

modelowanie (Neely i in., 2017). To charakterystyczne podejście, które 

wykracza poza ograniczenia czasu i przestrzeni, stało się realną alternatywą dla 

mentoringu twarzą w twarz, ponieważ daje podopiecznym możliwość 

otrzymania pomocy, która nie byłaby możliwa w inny sposób (Dorner i in., 

2021).  

E-mentoring jest definiowany przez Akina i Hilberna (2007) jako "połączenie 

mentoringu z komunikacją elektroniczną w celu rozwijania i utrzymywania 

relacji mentorskich łączących osobę seniora (mentor) i osobę o niższych 

kwalifikacjach lub doświadczenie (protegowany) niezależnie od konfliktów 

geograficznych lub planowania". Co zakłada transfer wiedzy i umiejętności od 

uznanego profesjonalisty do młodszego lub nowego członka dziedziny 

(Rowland, 2012). 

Ten rodzaj mentoringu charakteryzuje się mniej horyzontalną dynamiką 

hierarchii i metody komunikacji, mając możliwość łączenia komunikacji 

synchronicznej i asynchronicznej, co odbija się na większej ilości czasu dla 

użytkowników na refleksję nad tematem i pozwala na lepsze zaangażowanie 

(Dorner i in., 2021). Gdy komunikacja odbywa się online, e-mentoring może 

odbywać się w dowolnym miejscu i czasie, o ile mentorzy i podopieczni mają 

dostęp do Internetu. To sprawia, że e-mentoring jest bardziej opłacalny i 

zwiększa ilość czasu spędzanego przez uczestników na platformie mentorskiej. 

Interakcja między mentorami a podopiecznymi pozwala na stworzenie struktury 
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o mniejszych granicach w porównaniu z tradycyjnym mentoringiem, co 

odzwierciedla pozytywne relacje między uczestnikami (Neely i in., 2017).  

Stworzenie internetowej platformy mentorskiej zakłada połączenie niektórych 

pomysłów i wiedzy, takich jak główny element dobrowolnego uczestnictwa. 

Każdy podopieczny uczestniczy z własnej woli i spontanicznie i ważne jest 

dostosowanie treści platformy do potrzeb uczestników. Konieczne jest 

przedstawienie orientacji dla podopiecznych i mentorów na temat dynamiki 

mentoringu w jasny sposób w odniesieniu do celów, oczekiwań i zasad. Oprócz 

tego istotne jest połączenie integracyjnych formatów mentoringu, takich jak 

mentoring indywidualny, rówieśniczy, grupowy i odwrotny. Metody oceny 

końcowej są również ważne, aby stymulować ciągłe doskonalenie i 

zrozumienie osiągniętych wyników (Dorner i in., 2021). 

E-mentoring wymaga wykorzystania jakiejś formy technologii informacyjno-

komunikacyjnych (ICT) i może działać poprzez wysyłanie wiadomości e-mail 

między mentorem a podopiecznym, wysyłanie wiadomości tekstowych za 

pomocą telefonów komórkowych, czatowanie za pomocą komunikatora lub 

mediów społecznościowych, wideokonferencje (takie jak Skype, FaceTime lub 

inna platforma połączeń wideo) i publikowanie forów wiadomości. Większość 

platform mentoringu łączy wiele z wyżej wymienionych cech, dzięki czemu 

mentorzy i podopieczni mogą komunikować się w przestrzeni całkowicie 

poświęconej ich mentoringowi (Garringer i in., 2019). 

4.1. Rola wytycznych 

Aby stworzyć platformę mentoringową, konieczne jest zdefiniowanie najpierw 

wizji i zakresu programu. Jasna wizja i dobrze zdefiniowany zakres stanowią 

podstawę, na której opiera się pozostała część programu mentorskiego i 

wpływa na wszystkie zdefiniowane zasady. Spędzanie czasu z pytaniami takimi 

jak "dlaczego" pozwoli zaoszczędzić wiele czasu na identyfikację "kto", "kiedy", 

"co", "gdzie" i "jak" rozwoju platformy. Organizatorzy programu muszą mieć 

wspólne zrozumienie wyzwań i możliwości, które stwarzają potrzebę mentoringu, 

oraz należy opracować jednolitą wizję zamierzonego wpływu i oczekiwanych 

wyników. Wyniki powinny być jasno określone i mogą obejmować na przykład 

to, czy program ma na celu budowanie świadomości, budowanie wiedzy lub 

umiejętności, modyfikowanie praktyk lub prowadzenie do opracowania 

produktu (Treasureid i in., 2022).  
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Po dokładnym zdefiniowaniu wyników przychodzi czas na opracowanie 

struktury organizacyjnej programu mentoringowego. Struktura ta opiera się na 

zakresie i wynikach programu, a także należy określić różne role i obowiązki w 

administracji. Tak silna struktura ułatwi i będzie napędzać rozwój programu 

mentoringu oraz realizację zasad określonych a priori. Po zadbaniu o strukturę 

musi nastąpić planowanie działań w celu osiągnięcia celów programu. Procesy 

wsparcia planowania powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 

umożliwić interakcje między mentorami a podopiecznymi, zapewnić 

sprawiedliwy dostęp do zasobów i pomóc w monitorowaniu postępów. Mając 

to na uwadze oraz aby program mógł skutecznie osiągnąć zamierzone wyniki, 

należy opracować zestaw działań wspierających skuteczne zaangażowanie 

mentorów i podopiecznych. Działania te mogą uzupełniać interakcje mentor-

podopieczny i powinny zapewnić dalsze możliwości rozwoju zawodowego 

zarówno mentorom, jak i podopiecznym (Treasureid i in., 2022). 

4.2. Kiedy ich używać 

Procesy komunikacyjne są kluczowym aspektem każdego programu 

mentorskiego, niezbędnym do opracowania metod i strategii, które są 

integracyjne dla wszystkich na platformie. Strategia komunikacji wpływa na 

stosowane technologie, ponieważ strona internetowa, media społecznościowe 

lub repozytorium online mogą być skutecznie wykorzystywane do 

udostępniania dokumentacji, komunikowania sposobów pracy, ogłaszania 

ogłoszeń i umożliwiania dostępu do odpowiednich informacji w razie potrzeby. 

Narzędzia komunikacji wybrane dla platformy powinny ułatwiać interakcje 

asynchroniczne, co jest korzystne dla programów online (Treasureid i in., 2022). 

4.3. Procesy mentoringu 

Instytucje akademickie i przemysł zwracają uwagę na mentoring online ze 

względu na jego zdolność do pielęgnowania skuteczniejszej komunikacji 

między mentorami a podopiecznymi. Mentoring to silna relacja między starszą 

osobą, która jest mentorem, a mniej wykwalifikowanym trenerem, której celem 

jest poprawa własnej wiedzy tego ostatniego lub uzyskanie porady (Kang i in., 

2012). 

Mentoring obejmuje korzyści, takie jak wspieranie uczestników sukcesu 

akademickiego i zawodowego oraz osobisty rozwój psychospołeczny. Ponadto 
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mentoring stał się jedną z kluczowych metod przekazywania następnemu 

pokoleniu aktywów niematerialnych, takich jak know-how, umiejętności oraz 

wiedza i mądrość mentorów. W szczególności mentoring ułatwia motywację 

do uczenia się, dostarcza informacji, oferuje wzorce do naśladowania i 

wsparcie emocjonalne (Kang et al., 2012) (Jung & Tak, 2005) (Bierema & 

Merriam, 2002). 

Osobista relacja między mentorem a podopiecznym opiera się na mentoringu; 

Po drugie, mentoring dotyczy programu zorientowanego na proces, a nie 

metody zorientowanej na zadanie lub wynik, takiej jak uczenie się, coaching i 

podobne działania. Wreszcie, mentoring wzajemnie wzmacnia uczestników i 

mentorów. Proces mentoringu jest coraz częściej stosowany od 2000 roku, ale 

wiążą się z nim również pewne wyzwania, ponieważ poszukiwanie 

odpowiedniego mentora i pielęgnowanie relacji może być stale trudne, a 

wirtualna intymność może być trudna do osiągnięcia, szczególnie jeśli dwoje 

ludzi nigdy nie spotkało się osobiście (Bierema & Merriam, 2002) (Kang i in.,  

2012).  

Aby osiągnąć cel mentoringu, uczestnicy platformy mentoringowej muszą mieć 

proaktywne postawy i starać się utrzymać korzystne relacje. Jeśli większość 

uczestników programu mentoringowego zlekceważy stronę internetową, strony 

internetowe do mentoringu online mogą zostać zmarnowane, a zakres 

administrowania programem mentoringowym może być ograniczony. W 

związku z tym potrzebne są pewne strategie wspierające działania mentorskie 

online (Kang i in., 2012). 

Osiągnięcie celów programu mentoringowego zależy od tego, jak aktywnie 

mentor i podopieczny starają się znaleźć temat wzajemnej komunikacji i 

utrzymać relację (Sproull & Keisler, 1986). Dlatego potrzebne są strategie 

ułatwiające, aby wspomóc mentoring online: 5 Przedstawiono łatwe do 

wdrożenia strategie w celu promowania mentoringu online (Kang et al., 2012). 

Pierwszym z nich jest Easy-to-join, który reprezentuje strategię wejścia, aby 

pomóc uczestnikom łatwo dołączyć do programu. Najlepszym rozwiązaniem 

jest zapewnienie różnych form mentoringu, takich jak mentoring grupowy, 

mentoring rówieśniczy i mentoring otwarty, a także mentoring indywidualny. Po 

drugie, Easy-to-find to inteligentna strategia zapewniająca algorytm 

dopasowywania mentorów i podopiecznych. Po trzecie, Easy-to-mentor jest 
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strategią katalizatora, która zapewnia większą dostępność do internetowej 

strony mentorskiej i aktywuje mentoring.  

Przed rozpoczęciem mentoringu zaleca się orientację lub warsztat, aby 

poinformować uczestników o wartości mentoringu, aby pomóc im znaleźć cel 

mentorski i wprowadzić sposoby mentoringu innych. Po czwarte, Easy-to-share 

to strategia dyfuzji, która tworzy wiedzę składającą się z informacji mentorskich i 

dzieli się nią z innymi mentorami, podopiecznymi i potencjalnymi uczestnikami 

(Pyeon i in., 2007). Wreszcie, Łatwe do zrobienia cnotliwe koło to strategia 

pielęgnacyjna, która stanowi podstawę rozwoju zarówno mentorów, jak i 

podopiecznych w społeczności, która jest ludzką siecią ze spójnością zgodnie z 

ich głównym, obszarem pracy, zainteresowaniami itp. Ten "krąg" sprawia, że 

mentoring nie jest tylko jednorazowym wydarzeniem, ale zrównoważony system 

(Kang i in., 2012). 

 

Jeśli chodzi o korzyści dla mentorów i podopiecznych, wyniki dla e-mentora 

zostały zgłoszone jako drugorzędny efekt e-mentoringu. Ten mentor przynosi 

korzyści w zakresie umiejętności technologicznych, oceny zawodowej, 

świadczeń społecznych i korzyści psychologicznych. Umiejętności 
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technologiczne odnoszą się do umiejętności komunikacji elektronicznej, których 

się nauczyli, ponieważ pomysły, praktyki i techniki są udostępniane za 

pośrednictwem medium elektronicznego. E-mentor korzysta z profesjonalnej 

oceny z punktu widzenia, jaki szefowie mają na e-mentora jako szanowaną i 

zaangażowaną osobę. Mentorzy na internetowych platformach mentorskich 

czerpią również osobistą satysfakcję z oferowania wsparcia i porad innym, 

wpływania na przyszłość dziedziny lub zawodu lub wiedzy, że wiedza i 

doświadczenie są cenione (Williams i in., 2012). 

Wyzwania dla mentorów zostały zidentyfikowane w komunikacji, wykorzystaniu 

technologii i samej roli. Wyzwania komunikacyjne odnoszą się do cech mediów 

elektronicznych jako centralnego narzędzia komunikacji między parami 

mentor-podopieczny. Mentorzy mogą mieć trudności z manipulowaniem lub 

obsługą technologii elektronicznej, w której odbywa się e-mentoring, ze 

względu na czynniki indywidualne (wiek, płeć, pochodzenie etniczne) lub 

czynniki sytuacyjne (postrzegana łatwość użycia i postrzegana użyteczność), 

które mogą utrudniać im dołączenie do platformy w najlepszy możliwy sposób 

(Williams i in., 2012).  

4.4. Kto jest mentorem 

Słowo mentor pochodzi z języka greckiego i ma swoje korzenie w terminach 

"niezłomny" i "trwały". Ostatnio termin mentor stał się synonimem kogoś, kto jest 

mądrym nauczycielem, przewodnikiem i przyjacielem. Mentor to ktoś, kto 

zobowiązał się do zainwestowania czasu, aby pomóc w rozwoju 

podopiecznego, omówi możliwości edukacyjne, opcje kariery i rozwój 

zawodowy (E - Wytyczne programu mentorskiego dla studentów, b.d.).  

Mentorzy koncentrują się na osiągnięciach podopiecznego i obszarach rozwoju 

poprzez relację jeden na jeden, która nie jest groźna i nieoceniająca. Relacja 

mentor/podopieczny jest partnerstwem i obie strony muszą uzgodnić określone 

ramy (Rowland, 2012).  

Dzięki środkom technologicznym transfer wiedzy między mentorem a 

podopiecznym stopniowo wzrasta i dodaje wartości między grupami, wiedzą 

specjalistyczną i liderami na całym świecie, którzy chcą zidentyfikować i 

włączyć nowe techniki. Transfer wiedzy w rzeczywistości wirtualnej może 

wpływać na organizacje i wydajność organizacji na różnych poziomach, takich 
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jak osoby, produkty i procesy oraz ogólna wydajność organizacji (Rowland, 

2012). 

4.5. Dobra relacja mentorska 

E-mentoring jest wyjątkowy, ponieważ interakcja między mentorami a 

podopiecznymi może być synchroniczna lub asynchroniczna. Pierwszy z nich 

odnosi się do sytuacji, gdy interakcja odbywa się za pośrednictwem 

połączenia wideo lub programu do czatu. Komunikacja asynchroniczna 

oznacza korzystanie z wiadomości e-mail lub forów, na których może 

występować znaczna przerwa czasowa między wysyłaniem a odbieraniem 

wiadomości. Niektóre programy mentorskie nie planują godzin spotkań, 

umożliwiając mentorom i podopiecznym komunikowanie się w dowolnym 

momencie. Z drugiej strony istnieją inne platformy, na których interakcje 

odbywają się w regularnych porach, zwłaszcza gdy program jest powiązany z 

lekcją w klasie lub projektem opartym na czasie (Garringer i in., 2019). 

Interakcja między mentorami a podopiecznymi może być całkowicie wirtualna 

lub mieszana, co oznacza, że e-mentoring zapewnia elastyczność w przypadku 

spotkań odbywających się całkowicie za pośrednictwem technologii lub 

obejmujących pewne kontakty osobiste (Garringer i in., 2019). 

Stwierdzono, że mentoring pomaga poprawić umiejętności mentorów w 

zakresie przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych innym; rozwijanie 

umiejętności coachingowych i uczenie się aktualnych umiejętności 

technicznych; opracowanie innowacyjnego podejścia do ich pracy; oraz 

promowanie refleksji i doskonalenia własnej praktyki (Shrestha i in., 2009). 

Elastyczność godzin mentoringu poprzez e-mentoring jawi się jako pozytywny 

czynnik dla mentorów. Elastyczność była jednym z czynników, które 

przyciągnęły do programu wielu mentorów, zwłaszcza tych, którzy mają na 

utrzymaniu i są zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin. Bezosobowość 

medium elektronicznego może być postrzegana jako korzystna dla 

podopiecznych, ale mniej dla mentorów, podkreślając, że mentor i 

podopieczny nie odnoszą równych korzyści z aspektów komunikacji 

elektronicznej i że ma to różne implikacje dla każdego z nich (Shrestha i in., 

2009). 
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