מה זה מדריך )מינטור(
כולנו נפגשנו לפחות ב בן אדם אחד ,אשר במהלך שיחה או חוויה משותפת ,הפך להיות למישהו מאוד משמעותי עבורינו,
זה יכול להיות מורה ,חבר או קרוב משפחה .לאיש כזה אפשר לקרוא מדריך או מינטור.
בן אדם שמקבל הדרכה ותמיכה ממדריך )מינטור( נקרא מודרך )מיטיי( .בתהליך הדרכה תפקיד המדריך הוא לקיים שיחה
עם המודרך ,להקשיב ,ליצור מקום לשיקוף ולשאול שאלות .מדריך ומודרך בתהליך ההדרכה הם אנשים שווים .בשיחת
הדרכה לומדים שני הצדדים אחד מהשני ,אבל הצורך של המודרך עומד תמיד במרכז וזה מה שקובע את סדר היום של
המפגש בין השניים.
למה להשתמש במדריך
קשר הדרכה הוא קשר של תמיכה ועזרה עצמית .בן אדם שבוחר להשתמש במדריך אינו בן אדם חלש .להפך התחלת
תהליך הדרכה תובעת מהמדריך ומהמודרך שליטה והבנה למצב.
אפשר למנות כמה סיבות שמצדיקות שימוש במדריך .תהליך הדרכה מאפשר דיון ובחינת שאלות מקצועיות ואישיות עם
בן אדם מנוסה ,מאפשר הרחבת וחיזוק הרשת המקצועית והחברתית של שני הצדדים ,ומעניק למודרך ידע מקצועי מוגדר
וחיוני .יש לדוגמא הרבה חברות שמעסיקות מדריכים צעירים על מנת ללמוד איך לתקשר עם עובדיהם הצעירים.
אתה יכול לבחור להשתמש במינטור אם אתה מחליט לדג' להתחיל עסק משלך ואתה מרגיש צורך להתייעץ עם מישהו
שהתנסה בלעבוד כעצמאי .אתה יכול גם להשתמש במדריך סביב שאלות הקשורות להתחלת השכלה או עבודה חדשה
ובמקרה הזה לבחור מדריך שעובד באותו תחום או קיבל אותה השכלה.
לסיכום מדריך )מינטור( יכול לעניק לך תמיכה בתהליך הלמידה שלך על עצמך ,האפשריות העומדות לפניך ועל החברה
שאתה חי בה.
למה לבחור בנו -מינטורסירביס
אנחנו במינטורסירביס  21מדריכים מוכשרים ומנוסים ,אשר הצלחנו להשתלב בחברה הדינית .אנחנו נוכל לקיים תהליך
הדרכה בדינית ו/או בשפה אחרת .על מנת לקבל מדריך אצלנו אתה לא צריך לחכות עד שהדינית שלך תשתפר או עד
שתלמד את השפה מאה אחוז .אם אתה דובר אחד מ  18השפות המיוצגות בקבוצה שלנו ,תוכל לקבל מדריך בשפת אמך
כבר היום וזאת על מנת להשיג את המטרות שלך מהר ככל האפשר.

