
Đôi lời chia sẻ 

 

Cho đến giờ, sau hơn 2 năm vừa tham gia hoạt động điều phối của SME Mentoring & 

Networking vừa là một Mentor tôi mới nhận ra giá trị thực sự của Mentoring với mình. 

Hoá ra trở thành Mentor không chỉ là để cho đi, trở thành Mentor chính là cơ hội tốt nhất 

để tôi được học hỏi và phát triển chính bản thân mình. 

 

Những Mentee đầu tiên của tôi hẳn vẫn còn nhớ mỗi khi họ đưa ra một vấn đề tôi 

thường ngay lập tức tìm cách giải quyết và đưa cho họ giải pháp mà tôi nghĩ là tốt nhất. 

Họ có lẽ cũng vẫn nhớ cái cảm giác không thoải mái khi tới gặp tôi mà chẳng biết nói gì. 

Phần vì họ ngại là đã không hoàn thành được những gì tôi yêu cầu trong buổi gặp 

trước. Nhưng có lẽ vì ngoài nói về những vấn đề của công ty, những khó khăn cần giải 

quyết trong công việc, chúng tôi chẳng còn gì để nói với nhau. Mối quan hệ của tối với 

Mentee đầu tiên tan vỡ sau chưa đầy 3 tháng kể từ lúc bắt đầu. Cũng là một cú sốc khá 

lớn với một người luôn cho rằng mình làm gì cũng phải thành công. 

 

Từ đó tôi bắt đầu học để trở thành một Mentor 

 

Tôi học cách kiên nhẫn lắng nghe để hiểu thật sâu những vấn đề của Mentee, để biết 

được tâm tư, nỗi lo lắng của họ chứ không phải để ngay lập tức đưa ra một giải pháp và 

yêu cầu họ thực hiện theo nó. 

 

Tôi học cách chia sẻ và chuyện trò với Mentee để hiểu được những gì họ đam mê, 

những giá trị họ theo đuổi và điều gì thúc đẩy họ lựa chọn những mục tiêu trong công 

việc và cuộc sống. 

 

Tôi học cách thừa nhận có những kỹ năng, những kiến thức nằm ngoài khả năng của 

mình để tìm cách kết nối Mentee với những người có đủ kinh nghiệm và trải nghiệm 

giúp đỡ họ. 

 

Và tôi học được rằng vai trò của người Mentor không phải là lái Mentee đi theo hướng 

mình cho là đúng (ngay cả khi nó đúng thật) mà phải biết cách đặt câu hỏi và gợi mở để 

cùng Mentee tìm ra những cách thức tối nhất, hiệu quả nhất để giúp họ đạt được mục 

tiêu của mình, bằng cách của chính mình.  

 

Và tới bây giờ ngoài những gì tôi có thể chia sẻ và hỗ trợ Mentee bằng kinh nghiệm và 

kiến thức của mình, điều tốt nhất tôi có thể cho họ là một tình bạn. Tôi luôn tin hạnh 

phúc và sự thành công không chỉ là đích đến mà nó chính là những gì chúng ta trải 

nghiệm trên đường đi. 

 

Rất mong được cùng đồng hành với các bạn trên một đoạn đường. 

 

Nguyễn Thu Hà – Mentor 

 



 

 

 


