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Capitolul 1. Introducere în mentorat 

Scop 

Mentoratul este un creier de luat, o ureche de ascultat și un imbold în direcția cea bună. 

John C. Crosby 

Acest ghid a fost elaborat pentru a le oferi viitorilor mentori și persoanelor care urmează să fie 

mentorate o înțelegere a tipurilor, scopului și beneficiilor mentoratului pentru oameni, precum și a 

proceselor și instrumentelor de mentorat. 

Vă recomandăm să îl revizuiți înainte de prima întâlnire cu persoana de sprijin și să îl revedeți ori de 

câte ori doriți. Sperăm că vă poate ajuta să navigați în relația de mentorat într-un mod structurat și 

eficient. 

Cui se adresează? 

Acest ghid de e-mentorat se adresează celor implicați în procesul de învățare și predare în cadrul 

educației și formării profesionale (VET), și anume: 

• Cursanți/participanți VET care doresc să fie îndrumați în vederea unui avans în carieră sau a 

unei schimbări de carieră. 

• Profesori/mentori VET și profesioniști albaștri care doresc să fie mentori pentru alții. 

Mentorat 

Mentoratul este un proces prin care o persoană oferă expertiză profesională, precum și sprijin unei 

persoane mai puțin experimentate. Un mentor servește drept profesor, consilier și avocat pentru un 

mentorat. Mentoratul are ca rezultat o relație profesională reciproc avantajoasă în timp. 

Intenția mentoratului nu este de a remedia performanțele slabe, ci mai degrabă de a modela o carieră 

promițătoare. Reamintiți-vă și amintiți-le celor care vă solicită că mentoratul este o oportunitate de a 

da înapoi industriei prin învățarea următoarei generații de lideri și inovatori.1 

Mentoratul este o relație dinamică și de sprijin între două persoane, care are ca scop dezvoltarea 

persoanei mentorate, fie în cadrul rolului lor actual, fie în viitor. Mentoratul se deosebește de coaching 

prin faptul că are o viziune holistică asupra beneficiarului, este o relație continuă, iar agenda este de 

obicei stabilită de către acesta, mentorul oferind sprijin și îndrumare.2 

 

1 MentorGuide: https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/cwf/individuals/pdf/MentorGuide.pdf  

2 NHS_England_Mentoring_Mentoring_Guide_5bv5_FINAL5d: https://cec.hscni.net/wp-
content/uploads/2020/01/NHS_England_Mentoring_Guide_5bv5_FINAL5d.pdf  
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Mentoratul ESTE... 

• Un parteneriat între un mentor și un discipol - care le oferă ambilor oportunități de a împărtăși 

talente, abilități, experiențe și expertiză. 

• Se concentrează pe obiectivele de creștere și dezvoltare ale beneficiarului, completând 

experiențele de învățare oferite prin intermediul formării periodice, al coaching-ului continuu 

și al feedback-ului din partea managerilor. 

• Un element valoros - dar opțional - al unei abordări cuprinzătoare a dezvoltării personale și 

profesionale. 

• O investiție de timp, energie și gândire, atât din partea mentorului, cât și a beneficiarului. 

• Oportunitatea de a face schimb de cunoștințe - mentoratul facilitează fluxul de informații și 

idei între personalul din diferite departamente și locuri de muncă. 

• Candid și specific - o bună relație de mentorat oferă un feedback onest și specific și o cale de 

creștere. 

Mentoratul NU ESTE... 

• Aleatorie - este planificată și structurată. Crearea unei relații eficiente de mentorat implică 

întâlniri individuale, urmărirea și evaluarea continuă a progreselor înregistrate în vederea 

atingerii obiectivelor de învățare. 

• Limitată de parametrii actualului loc de muncă sau rol al beneficiarului - deși creșterea 

profesională are un impact pozitiv asupra contribuției actuale a unei persoane, orientarea 

mentoratului poate fi mai largă, permițând beneficiarului să exploreze capacitățile necesare și 

pentru oportunități viitoare. 

• Pentru toată lumea - timpul investit în experiențe eficiente de mentorat este substanțial, iar 

disponibilitatea de a se angaja în această investiție este determinată de o varietate de factori, 

inclusiv nevoile de dezvoltare și responsabilitățile curente. 

• Un program sau un serviciu de potrivire. Nu există o bază de date din care să se găsească un 

anumit mentor sau mentorat.3 

• Înlocuirea dezvoltării formale - Mentoratul nu poate lua locul formării formale, dar o poate 

spori. 

• Consiliere personală - Cel mai bine este să căutați ajutor pentru problemele personale de la un 

antrenor de viață sau de la un profesionist în domeniul sănătății mintale. 

Mentor 

Figura mentorului există încă de pe vremea lui Socrate, Platon și Aristotel. În zilele noastre, oamenii 

vorbesc adesea despre importanța mentoratului în contextul dezvoltării personale și al carierei, "găsiți-

vă un mentor" fiind un sfat cheie din partea oamenilor de afaceri de succes. 

Mentorii sunt persoane care îi pot sprijini, sfătui și îndruma pe alții. De obicei, aceștia își alocă timp 

pentru a-și cunoaște protejații și provocările cu care se confruntă și apoi își folosesc înțelegerea și 

experiența personală pentru a-i ajuta să se îmbunătățească. Scopul unui mentor este de a ajuta 

oamenii să crească ca persoană și să devină cea mai bună versiune a lor. Acest lucru poate implica să-

 

3 Ghid_de_mentorat: https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-
content/uploads/sites/31/2015/10/Mentoring_Guide.pdf  
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i ajute să își atingă obiectivele personale sau profesionale, să le prezinte noi moduri de gândire, să le 

conteste ipotezele limitative, să le împărtășească lecții de viață valoroase și multe altele. Fiecare dintre 

noi poate avea mai mulți mentori de-a lungul vieții și carierei. 

Ce face un mentor? 

Un mentor poate îndeplini toate sau o combinație de roluri. Mentorul: 

• Dobândește resurse - aduce lecturi critice, oportunități sau experiențe în atenția 

beneficiarului. 

• Acționează ca un model de rol - Oferă informații despre cum a "reușit". 

• Consiliază - Împărtășește înțelepciunea instituțională și profesională, critică performanța, 

face sugestii. 

• Susținători - Oferă sponsorizare, oferă expunere și vizibilitate pentru mentorat. 

• Antrenori - Ajută un mentorat să învețe noi abilități și să practice noi comportamente. 

• Să se angajeze să se întâlnească/vorbească periodic cu persoana/persoanele pe care o/le 

are/vorbesc cu ea/ele în mod regulat 

• Ajutați-i pe protejații dumneavoastră să își provoace gândirea și să își atingă potențialul. 

• Protejează - Ajută un mentorat să găsească oportunități noi și provocatoare. 

• Să respecte contractul de mentorat și să păstreze confidențialitatea 

• Împărtășirea de competențe, cunoștințe, experiențe și resurse 

• Sprijină - Ascultă cu o ureche înțelegătoare, explică regulile nescrise și recunoaște 

dezamăgirile și triumfurile. 

Caracteristicile unui mentor eficient 

Printre trăsăturile importante ale unui mentor se numără empatia, curiozitatea, autenticitatea și 

abilitatea de a crea legături și de a transmite încredere. Cercetările arată că acestea sunt mai 

importante decât competențele profesionale pe care le poate avea un mentor. Alte caracteristici 

includ: 

• Se simte confortabil în a oferi feedback onest și constructiv 

• Demonstrează valori și comportamente bune 

• Bună capacitate de ascultare, provocare și sprijin 

• Interesat să îi ajute pe alții să se dezvolte 

• Cunoașterea mediului operațional, a provocărilor și oportunităților 

• Fără a judeca 

• Dorința de a dedica timp și de a împărtăși experiențe și cunoștințe 

Discipol 

Un discipol este o persoană care se află sub tutela sau pregătirea unui mentor care îi învață noi abilități 

pentru a-i ajuta să își atingă obiectivele. Un discipol este o persoană care primește sfaturi, formare sau 

îndrumare de la un mentor mai experimentat sau mai priceput. Un discipol va avea adesea abilități sau 

competențe specifice pe care dorește să le învețe de la mentorul său, iar mentorul poate petrece o 

anumită perioadă de timp pentru a-l îndruma sau a-l învăța. De obicei, un mentor și un mentorat își 

stabilesc împreună obiectivele și se întâlnesc în mod regulat pentru a exersa sau a învăța noi 

competențe pe parcursul programului de mentorat. 

https://trainingclub.eu/beblue/
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Ce face un discipol? 

• Își asumă responsabilitatea pentru dezvoltarea și evoluția ta 

• Contribuie la evaluarea continuă a programului de mentorat. 

• Identifică ce ai vrea să realizezi prin mentorat 

• Este proactiv 

• Este receptiv la feedback 

• Este specific cu privire la nevoile sale și la ceea ce ar dori ca mentorul să îi ofere 

• Păstrează legătura cu mentorul tău 

• Respectă contractul de mentorat 

• Preia inițiativa în ceea ce privește organizarea reuniunilor și stabilirea ordinii de zi 

Caracteristicile unui mentorat eficient 

• Își respectă angajamentele 

• Are inițiativă și determinare 

• Are încredere în interacțiunile cu ceilalți și este capabil să pună întrebări clarificatoare. 

• Este deschis la feedback 

• Își asumă responsabilitatea personală pentru dezvoltare 

• Dorește să își dezvolte cariera 

Beneficiile mentoratului 

Beneficii pentru mentori 

Mentoratul este o relație între două persoane care are ca scop dezvoltarea profesională. Ea se bazează 

pe respect reciproc, încredere și integritate. De ce este importantă mentoratul? Relațiile conduc la 

creștere, motivație și inspirație. Conectarea cu mentees și construirea acestor relații poate fi o parte 

plină de satisfacții a carierei unei persoane. Printre beneficiile pe care sperăm că le veți obține în urma 

acestui program se numără: 

• Extinderea perspectivelor 

• Demonstrează leadership 

• Dezvoltarea abilităților de management 

• Abilități îmbunătățite și consolidate de relaționare interpersonală și de coaching. 

• Rețele extinse 

• Obțineți noi perspective și perspective 

• Satisfacția profesională îmbunătățită 

• Recunoaștere crescută de la egal la egal 

• Mentorii dobândesc abilități valoroase de comunicare interpersonală prin procesul de 

mentorat. 

• Posibilitatea de a demonstra angajamentul față de dezvoltarea oamenilor. 

• Oportunitatea de a utiliza și de a dezvolta abilitățile de conducere. 

• Oportunitatea de a utiliza și de a îmbunătăți competențele și abilitățile 

• Satisfacția personală de a îndruma și de a împărtăși cu ceilalți. 

• Reflectați asupra realizărilor 

https://trainingclub.eu/beblue/


Proiectul Erasmus+ 2020-1-RO01-KA202-080397 
https://trainingclub.eu/beblue/ 

9 
Ghid de Mentorat Online pentru Cariere Albastre 

• Recompensele merită investiția. Contrar credinței populare, mentoratul nu necesită o 

investiție disproporționată. Cercetările arată că persoanele care devin mentori raportează 

beneficii semnificative și puține costuri.4 

• Vehicul pentru a ține "legătura" cu problemele și preocupările industriei și ale sectorului. 

• Veți avea parte de recompense personale. Mulți mentori, aflați în vârful carierei lor 

profesionale, găsesc un sentiment sporit de scop prin faptul că oferă înapoi prin mentorat și 

își stabilesc o moștenire ca lideri. Mentorii raportează, de asemenea, că se simt întineriți și 

energizați prin interacțiunea cu protejații lor 

Beneficii pentru cei care beneficiază de mentorat 

Mentoratul are puterea de a ne accelera dezvoltarea personală, evoluția în carieră și încrederea 

generală. Prin urmare, este surprinzător faptul că doar câțiva profesioniști au unul, mai ales că atât de 

mulți oameni de succes laudă și recomandă mentoratul. Bineînțeles, persoanele îndrumate au de 

câștigat foarte mult de pe urma mentoratului, dar nu este vorba doar de dezvoltarea carierei. Printre 

beneficiile suplimentare pentru mentee se numără: 

• Un canal pentru a face brainstorming de idei, a comunica preocupări și a primi sprijin. 

• O persoană mai experimentată sau mai bine informată care să ofere feedback și sfaturi 

pentru dezvoltarea profesională și de carieră continuă. 

• Un forum de susținere pentru a dezvolta 

• Să fii susținut de cineva 

• Dezvoltarea carierei 

• Contestați ideile și propunerile. 

• Dezvoltarea unor abilități puternice de comunicare 

• Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților 

• Extinderea cunoștințelor și a rețelelor 

• Extinderea rețelelor și a cunoștințelor 

• Explorați punctele forte și nevoile de dezvoltare 

• Expunerea la perspective noi și diferite 

• Accent pe valori și comportamente 

• Dezvoltarea unei rețele personale în cadrul industriei 

• Gestionarea relațiilor dificile 

• Identificarea perspectivelor și a oportunităților 

• Îmbunătățirea stabilirii obiectivelor 

• Îmbunătățirea încrederii în sine 

• Creșterea conștiinței de sine 

• Creșterea încrederii în sine 

• Învățați din experiențele altora 

• Învățați să puneți întrebări bune 

• Învățați să reflectați asupra voastră înșivă 

• Oportunități de învățare 

• Dezvoltarea continuă a carierei  

 

4 MentorGuide: https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/cwf/individuals/pdf/MentorGuide.pdf 

https://trainingclub.eu/beblue/
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Capitolul 2. Arta de a fi mentor 

Relațiile dintre mentori și discipoli 

O relație eficientă de mentorat se bazează pe respect reciproc, transparență și încredere. Ambele părți 

trebuie să fie autentice în ceea ce privește împărtășirea lor, astfel încât este esențială disponibilitatea 

de a fi vulnerabili și deschiși. 

Timpul și angajamentul sunt factori cheie pentru un parteneriat de mentorat de succes. Un acord de 

mentorat care să sublinieze ceea ce amândoi sunteți de acord să faceți este o parte importantă a 

procesului și stabilește așteptări clare. În cadrul acestui ghid este furnizat un acord de mentorat pe 

care ambele părți îl pot discuta împreună și apoi semna după ce au avut timp să reflecteze și să se 

gândească la ceea ce se pot angaja în mod realist. 

• Parteneriatele de mentorat au ca scop dezvoltarea profesională. 

• Parteneriatele de mentorat se bazează pe confidențialitate și încredere. 

• Parteneriatele de mentorat ar trebui să fie experiențe dinamice și reciproce, în care mentorul 

și beneficiarul cresc și învață unul de la celălalt. 

• Responsabilitatea identificării subiectelor de discuție, a ideilor și a structurării relației este 

împărțită atât de mentori, cât și de persoanele vizate. 

• Deși există o perioadă de timp definită pentru parteneriatele de mentorat, acestea pot fi 

prelungite prin consimțământ reciproc. 

• Mentoratul este o activitate de voluntariat. Oricare dintre părți poate pune capăt relației din 

orice motiv și în orice moment, fără a fi atribuită nicio vină. 

• Beneficiarii sunt încurajați să își informeze managerii cu privire la parteneriatul de mentorat; 

cu toate acestea, gradul de implicare a managerului este la discreția beneficiarului. 

• Eficacitatea parteneriatelor de mentorat ar trebui să fie evaluată la intervale de timp 

definite, prin examinarea progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor 

persoanelor mentorate și ale mentorilor. 

• Conversațiile dintre mentor și mentor ar trebui să rămână confidențiale, cu excepția cazului 

în care se specifică altfel în prealabil.5 

Ce se așteaptă de la mentori în cadrul relației 

Parteneriatul de mentorat trebuie să fie condus de către mentor și ghidat de către mentor. Beneficiarul 

deține responsabilitatea generală pentru organizarea logisticii, pregătirea ordinii de zi pentru fiecare 

întâlnire și urmărirea acțiunilor convenite. Mentorul este responsabil pentru a face timp suficient 

pentru persoana de sprijin și pentru a fi prezent pe deplin în conversațiile lor. Mentorul este 

responsabil pentru urmărirea și furnizarea de informații atunci când se angajează să facă acest lucru. 

A se vedea mai jos defalcarea responsabilităților. 

 

5 Ghid_de_mentorat: https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-
content/uploads/sites/31/2015/10/Mentoring_Guide.pdf 

https://trainingclub.eu/beblue/
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Sfaturi pentru mentori 

Încercați să eliminați întreruperile din timpul ședințelor, cum ar fi apelurile telefonice, vizitatorii, 

lectura și materialele de lucru vizibile. Asigurați un timp de întâlnire "de calitate", acordând toată 

atenția. Este posibil să trebuiască să ieșiți din birou pentru a face acest lucru. 

Mentorul ar trebui să asculte cu atenție pe beneficiarul și să reziste tentației de a vorbi prea mult sau 

de a rezolva problemele, ci mai degrabă să încurajeze și să ghideze beneficiarul spre noi moduri de 

gândire, provocându-l să își extindă abilitățile. 

Relatați propriile experiențe de învățare, anecdote speciale și încercări, ori de câte ori este cazul. 

Oamenii nu numai că învață din greșeli, dar își dau seama și că nimeni nu este perfect. 

Pentru a-i ajuta pe oameni să învețe din experiențe, încercați să discutați cu ei în acest fel: 

• Rugați-l pe mentorat să facă o descriere concretă și detaliată a experienței. Încercați să 

obțineți detalii despre ceea ce s-a făcut și cum au fost rezolvate problemele. 

• Rugați-l pe mentorat să descrie sentimentele legate de anumite aspecte ale experienței. 

• Rugați-l pe beneficiarul de mentorat să explice ce lecții a învățat în acest proces. 

• Pe baza ideilor exprimate în etapele de mai sus, convingeți-l pe mentorat să discute posibile 

strategii pentru un comportament viitor în situații similare. 

Încurajați-l pe beneficiarul dumneavoastră să vă contacteze dacă are întrebări sau preocupări între 

întâlniri. 

Mentorii nu vor fi doar antrenori, consilieri și profesori pentru cei care au fost instruiți, ci și avocați ai 

acestora în căutarea de oportunități de dezvoltare și de creștere a vizibilității. 

Invitați-l pe beneficiarul dumneavoastră să vă însoțească la întâlniri, ședințe de informare etc., după 

caz, pentru a-i îmbunătăți învățarea. Explicați-i ce trebuie să urmărească (în legătură cu obiectivele lor 

de dezvoltare) și discutați ulterior despre ceea ce au învățat și despre perspectivele lor. 

De cele mai multe ori există mai multe modalități de a atinge un obiectiv. Sprijiniți-l pe mentorat în 

măsura în care puteți, dar nu uitați că succesul programului este responsabilitatea acestuia. 

Sfaturi pentru cei care sunt mentoraţi 

• Aplicați informațiile și strategiile pe care vi le oferă și prezentați un raport cu privire la modul 

în care ați făcut aplicațiile. 

• Cereți-i mentorului dvs. să vă împărtășească strategiile și resursele de succes pe care le-a 

folosit în trecut și care ar putea fi aplicate la provocările cu care vă confruntați. 

• Asumați-vă responsabilitatea personală pentru dezvoltarea profesională. 

• Fiți deschis la eforturile mentorului dumneavoastră de a vă ajuta să vedeți interpretări 

alternative, precum și abordări alternative ale deciziilor și acțiunilor. 

• Fiți receptivi la primirea de feedback constructiv. 

• Bucurați-vă de experiența de mentorat. Să știți că energia pe care o investiți va avea probabil 

un impact semnificativ asupra dezvoltării dumneavoastră. De asemenea, mentorul dvs. se va 

dezvolta din această experiență. 

• Păstrați confidențialitatea conversațiilor și a altor comunicări cu mentorul dumneavoastră. 
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• Și mentorii au nevoie de încurajare. Exprimați-vă aprecierea și spuneți-i mentorului dvs. cum 

ați beneficiat de pe urma relației de mentorat. Indicați exemple concrete despre modul în 

care ați folosit contribuția lui sau a lui. 

• Căutați mai degrabă discuții și contribuții decât sfaturi. Așteptați ca mentorul dumneavoastră 

să vă ajute să gândiți mai larg și mai profund. 

• Gândiți-vă la mentorul dumneavoastră ca la un "facilitator al învățării", mai degrabă decât ca 

la o persoană care are toate răspunsurile. 

Ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă mentorii și discipolii 

Care sunt "do-urile" mentoratului? 

Ce să faci: Fiți clar unde este trasată linia de demarcație între responsabilitățile dumneavoastră și cele 

ale managerului. 

Ce să faci: Stabiliți de la început obiectivele relației de mentorat și consemnați-le în scris. (În acest scop, 

este furnizat un șablon Set the Stage (Pregătiți terenul).) Reveniți frecvent la obiectivele dvs. pentru a 

măsura progresul. 

Ce să faci: Acționați ca un coleg în primul rând, și apoi ca un expert. O abordare atotștiutoare a 

mentoratului este intimidantă și vă va limita succesele. Adoptați un ton deschis și călduros, astfel încât 

beneficiarul dvs. să simtă că vă poate pune întrebări dificile și să își asume riscuri. Ascultați la fel de 

mult ca și cum ați vorbi, astfel încât întrebările și aspirațiile ei să fie întotdeauna în centrul atenției. 

Ce să faci: Stabiliți așteptări realiste. Îi puteți oferi beneficiarului accesul la resurse și la oameni, dar 

trebuie să precizați că nu vă exercitați influența asupra altora. Poate că sunteți un director executiv de 

rang înalt, dar asta nu înseamnă că rezolvați problemele în locul beneficiarului - îl îndrumați în măsura 

în care puteți, dar beneficiarul face munca grea. 

Ce să faci: Mențineți o limită de timp ca parte a obiectivului și evaluați-vă periodic progresul. Fiecare 

relație de mentorat are faze - inclusiv sfârșitul mentoratului formal. Acest lucru nu înseamnă neapărat 

sfârșitul relației, ci o schimbare în modul în care interacționați și cât de des. 

Ce să faci: Amintiți-vă că mentoratul este un proces cu un scop. Aveți o relație distractivă, dar nu vă 

abateți de la calea cea bună și nu pierdeți din vedere obiectivele. 

Ce să faci: Așteptați-vă la performanțe înalte din partea persoanei vizate și accelerați-i învățarea. 

Cercetările sugerează că cea mai benefică mentorat se bazează pe învățare reciprocă, implicare activă 

și eforturi pentru a stimula capacitățile de conducere ale mentee-urilor. 

DO: Ascultați, ascultați și apoi ascultați și mai mult. Ascultați preocupările beneficiarului înainte de a-i 

oferi sfaturi și îndrumări. Stabiliți de la început încrederea și deschiderea în comunicare. 

Ce să faci: Străduiește-te să o protejezi pe beneficiară de ceea ce tu consideri a fi greșeli profesionale 

majore sau pași greșiți, dar lasă-i și loc să învețe din propria experiență și din propriile greșeli. Amintiți-

vă că o relație de mentorat de succes este una în care persoana mentorată avansează în cele din urmă 

și nu mai are nevoie de sprijinul dumneavoastră. Asigurați-vă că persoana mentorată nu este excesiv 

de dependentă de sfaturile dumneavoastră. 
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Ce să faci: Recunoașteți că obiectivele persoanei îndrumate sunt proprii și că este posibil ca ea să aibă 

obiective profesionale care diferă de calea pe care ați ales-o dumneavoastră. Rolul dvs. ca mentor este 

de a îndruma; este la latitudinea mentee-ului să decidă ce să implementeze în cariera sa. 

Ce să faci: Recunoașteți că femeile și alte minorități se confruntă cu bariere suplimentare în calea 

avansării. Documentați-vă cu privire la aceste probleme. 

Ce să faci: Păstrați-vă o minte deschisă. Dacă sunteți un bărbat care îndrumă o femeie sau dacă un 

mentorat provine dintr-un grup etnic diferit, fiți conștient și respectați-i experiențele, ideile și 

obiectivele. Relațiile de mentorat între sexe și între culturi pot fi foarte îmbucurătoare și de succes, dar 

necesită un dialog deschis cu privire la modul în care genul și cultura influențează atitudinea mentee-

ului dumneavoastră și relația de mentorat în sine. 

Ce să faci: Educați-i pe alții cu privire la promovarea femeilor. 

Ce să faci: Învățați-l pe protejatul dvs. cum să devină el însuși mentor - prin exemplu și prin încurajare.6 

Care sunt lucrurile pe care nu trebuie să le faci în mentorat? 

NU fiți prea critic față de greșeli. Toată lumea face greșeli, iar acestea ar trebui să fie folosite ca o 

experiență de învățare de către persoana îndrumată, care poate fi invitată să sugereze cum ar fi putut 

face lucrurile diferit pentru a obține rezultatul dorit. Mentorul nu trebuie să pedepsească sau să dea 

lecții, ci să încurajeze persoana urmărită să își analizeze greșelile și să tragă învățăminte din ele. 

NU vorbiți atunci când ar trebui să ascultați. Mentoratul este un proces bidirecțional și, deși este 

important ca un mentor să împărtășească cunoștințele și experiența sa cu beneficiarul, este la fel de 

important ca acesta să invite la întrebări și feedback, să asculte cu atenție și să înțeleagă gândurile și 

opiniile beneficiarului. 

NU subminați încrederea pe care o are în dumneavoastră persoana urmărită. O relație eficientă între 

mentor și mentorat se bazează pe încredere reciprocă. Mentorul ar trebui să respecte 

confidențialitatea și să nu discute cu alte persoane despre meritele sau eșecurile beneficiarului său, să 

nu respecte întâlnirile de mentorat convenite sau să nu încalce în alt mod încrederea pe care acesta o 

are în dumneavoastră. 

NU inhibați capacitatea de a gândi de unul singur a beneficiarului dumneavoastră. Un mentorat eficient 

îi dă posibilitatea persoanei mentorate să abordeze singură o situație și să găsească cel mai bun mod 

de a proceda. Mentorul ar trebui să reducă la minimum intervenția, chiar dacă persoana mentorată 

este pe cale să facă o greșeală. Se poate oferi îndrumare, dar pentru ca beneficiarul să se dezvolte și 

să învețe, acesta trebuie să aibă încredere în el pentru a rezolva singur lucrurile. 

  

 

6 MentorGuide: https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/cwf/individuals/pdf/MentorGuide.pdf  
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Ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă persoanele îndrumate 

DOS DON'TS 

• Conduceți relația 
• Mențineți contactul 
• Luați inițiativa în stabilirea orelor de întâlnire 
• Să știi ce vrei de la relație 
• Stabiliți obiective clare la început - acestea se vor 

schimba 
• Stabiliți întâlniri cu agende clare 
• Înregistrarea progreselor și a notelor 
• Stabiliți așteptări realiste și realizabile 
• Stabiliți o relație cu mentorul dvs. 
• Comunicați în mod deschis 
• Solicită feedback de la mentorul tău 
• Fiți punctual și respectați termenele limită 
• Respectați-vă angajamentele și asumați-vă 

responsabilitatea 
• Fiți pregătiți înainte de întâlniri 
• Asumă-ți responsabilitatea 
• Fiți atenți la presiunile/timpul mentorului dvs. 
• Câștigați încrederea mentorului dumneavoastră 
• Fiți deschis la feedback constructiv 
• Oferă puțin din tine - arată-ți aprecierea 
• Fii entuziast 
• Rămâi concentrat 
• Urmăriți obiective semnificative, de anvergură 

• Așteptați-vă la miracole 
• Așteptați-vă ca mentorul să facă 

munca sau să vă spună ce să faceți 
• Deveniți dependent de mentorul 

dvs. 
• Fiți supraîncântat de mentorul 

dumneavoastră - mentorii fac asta 
pentru că vor să 

• Să fii prea pasiv 
• Rupeți încrederea 
• Cereți sfaturi despre orice 
• Anulează întâlnirile în termen scurt 
• Implică-ți mentorul în problemele 

tale personale - el/ea nu este un 
psiholog 

• Implică-te personal cu mentorul 
tău! 

• Implică-ți mentorul din punct de 
vedere profesional  

• Rezistă atunci când este timpul să 
mergi mai departe 

Ce trebuie făcut dacă relația nu funcționează 

Sfaturi pentru a construi succesul 

Cele de mai jos sunt oferite doar cu titlu orientativ, pe baza cercetărilor în domeniul mentoratului cu 

privire la factorii care pot favoriza succesul: 

• Obiective: mentorul și beneficiarul ar trebui să împărtășească aceleași obiective și așteptări de 

la program - identificați-le la începutul relației și reevaluați-le continuu pe măsură ce relația 

avansează. 

• Feedback: stabiliți o cultură a oferirii și primirii de feedback încă de la începutul relației - 

mentorii eficienți sunt capabili să ofere sprijin, dar și să își provoace protejații. 

• Schimbarea circumstanțelor: în cazul în care circumstanțele se schimbă pentru ambele părți și, 

de exemplu, se schimbă disponibilitatea de timp, ar trebui să aibă loc o discuție deschisă cât 

mai curând posibil pentru a dezvolta soluții posibile. 

• Limitele profesionale: în cazul în care limitele profesionale sunt depășite, oricare dintre părți 

trebuie să se simtă în largul său să se adreseze și să caute sprijin la coordonatorul agenției. 

• Atitudinea "fără reproșuri": dacă oricare dintre părți consideră că parteneriatul nu mai 

funcționează, ar trebui să sesizeze acest lucru mentorului/mentorului, astfel încât eventualele 

probleme să poată fi abordate din timp. În cazul în care problemele și preocupările nu sunt 

rezolvate, parteneriatul ar trebui să înceteze în mod "fără a da vina pe nimeni". 
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Reguli pentru oferirea de feedback 

• Fiți mai degrabă descriptivi decât evaluativi. Spuneți-i celeilalte persoane ce ați observat sau 

ce s-a întâmplat. Evitați orice comentariu despre persoana respectivă. 

• Fiți specific și nu general. Descrieți exact ceea ce s-a întâmplat, astfel încât faptele, nu 

impresiile, să constituie baza feedback-ului. 

• Solicitați feedback în loc să îl impuneți. Întrebați cealaltă persoană dacă îi puteți oferi feedback. 

Dacă vă refuză, respectați faptul că s-ar putea să nu fie un moment potrivit. Colaborați pentru 

a stabili un moment mai convenabil. 

• Fiți punctuali. Feedback-ul ar trebui să fie oferit cât mai curând posibil după evenimentul 

descris. 

• Concentrează-te pe ceea ce poate fi schimbat. Faceți sugestii pentru îmbunătățiri pe care 

persoana în cauză este capabilă să le implementeze. 

• Verificați feedback-ul. Asigurați-vă că ați înțeles corect și corect. Verificați cu persoana în cauză 

sau chiar cu alte persoane pentru a evita să judecați greșit situația. 

• Demonstrează grijă. Oferiți feedback cu intenția pozitivă de a ajuta cealaltă persoană. 

Reguli pentru primirea feedback-ului 

• Ascultați în mod activ. Păstrați contactul vizual cu vorbitorul. Puneți întrebări pentru a vă 

asigura că ați înțeles ce se spune. 

• Nu vă lăsați cuprins de emoții. Respirați adânc. Stați pe spate. Adoptați o poziție relaxată a 

corpului. Coborâți vocea. Vorbiți încet. 

• Nu fiți defensiv. Acest lucru nu vă vizează personal. Înțelegeți perspectiva celeilalte persoane 

înainte de a vă prezenta versiunea dumneavoastră. Cereți mai multe detalii despre punctele 

cu care nu sunteți de acord. 

• Acceptați intrarea. Chiar dacă nu sunteți de acord cu toate, vor exista idei bune - acceptați-le. 

Acest lucru arată respect pentru perspectiva celeilalte persoane. 

• Lucruri de îmbunătățit. Consacrați-vă energia pentru a găsi îmbunătățiri, mai degrabă decât 

pentru a contesta observațiile. Nu puneți întreaga povară a găsirii de soluții pe umerii celeilalte 

persoane. 

Reguli de ascultare activă 

• Nu mai vorbi. Nu poți asculta dacă vorbești cu alții sau în tăcere cu tine însuți. 

• Imaginați-vă punctul de vedere al celeilalte persoane. Imaginați-vă în locul ei, făcând munca 

ei, confruntându-vă cu problemele ei, având valorile ei etc. 

• Priviți, acționați și fiți interesați. Nu vă citiți corespondența, nu mâzgăliți și nu atingeți hârtiile 

în timp ce ceilalți vorbesc. 

• Observați comportamentul non-verbal pentru a culege informații dincolo de ceea ce vi se 

spune. 

• Nu mă întrerupeți. Stați nemișcat dincolo de nivelul de toleranță. 

• Vorbiți numai afirmativ în timp ce ascultați. Rezistați tentației de a interveni cu un comentariu 

evaluativ sau critic sau cu o poveste proprie în momentul în care este rostită o remarcă. 

Limitați-vă la răspunsuri constructive până când contextul s-a schimbat și critica poate fi oferită 

fără reproșuri. Expresiile de tip "pune jos" descurajează împărtășirea. Oamenii au tendința de 

a reacționa negativ atunci când cineva implică o judecată sau o critică, mai ales la începutul 

relației. 
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• Ascultați pentru a înțelege. Oamenii vor mai întâi să fie înțeleși. Pentru a vă asigura că ați 

înțeles și că aveți înțelesuri comune, reformulați ceea ce tocmai v-a spus interlocutorul în 

momente cheie ale conversației. 

• Nu mai vorbi. Aceasta este prima și ultima, deoarece toate celelalte tehnici de ascultare depind 

de ea. 

Roluri și responsabilități 

Roluri de mentorat 

Mentee: Rolul beneficiarului este de a gestiona parteneriatul de mentorat. Deoarece parteneriatul se 

concentrează pe obiectivele de învățare ale beneficiarului, este esențial ca potențialii beneficiari să 

aloce timp pentru a clarifica obiectivele profesionale și pentru a identifica punctele forte care vor 

promova atingerea acestor obiective și domeniile de dezvoltare care pot constitui obstacole. 

Mentor: Rolul mentorului este de a împărtăși experiența, perspectivele și feedback-ul care îl vor ghida 

pe mentor în atingerea obiectivelor sale de învățare. Ascultarea joacă un rol important în rolul de 

mentor - ascultarea pentru a înțelege obiectivele beneficiarului și pentru a descoperi oportunități cheie 

de învățare care să sprijine aceste obiective.7 

Rolul mentorului 

În calitate de mentor, veți juca un rol cheie în sprijinirea oamenilor pentru a-și atinge potențialul. Rolul 

dvs. ca mentor este de a: 

• Ajutați-i pe mentee să își gestioneze învățarea și dezvoltarea carierei 

• Provocarea și sprijinirea persoanelor îndrumate pentru a lua în considerare oportunitățile și 

provocările 

• Puneți întrebări provocatoare și stimulatoare pentru a identifica punctele forte și punctele 

slabe personale 

• Ajutați-i pe cei care au fost instruiți să creadă în ei înșiși și să își sporească încrederea 

• Vorbiți despre imaginea de ansamblu și oferiți îndrumări pe care, în caz contrar, cei care au 

beneficiat de mentorat nu le-ar putea lua în considerare. 

• Oferiți claritate și răspundeți la întrebări atunci când vi se solicită 

• Împărtășirea poveștilor personale și a învățării 

• Acționați ca o masă de rezonanță atunci când protejații au de luat decizii majore și au nevoie 

să le discute. 

• Acționați ca o poartă de acces către alte persoane și cunoștințe. 

Responsabilitățile mentorului 

Deoarece parteneriatul de mentorat este ghidat de mentor, este important să înțelegeți ce se așteaptă 

de la dumneavoastră în calitate de mentor și cum să obțineți maximum de la parteneriat: 

 

7 Ghid_de_mentorat: https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-
content/uploads/sites/31/2015/10/Mentoring_Guide.pdf 
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• Să fie investit în creșterea și dezvoltarea persoanei îndrumate 

• Clarificarea și reiterarea obiectivelor de învățare și a nevoilor de dezvoltare în schimbare pe 

parcursul timpului petrecut împreună 

• Descoperiți factorii de motivație pentru persoana pe care o urmăriți și recunoașteți 

oportunitățile de a valorifica și de a construi pe baza punctelor lor forte. 

• Să împărtășească experiențe care îi pot ajuta să vadă, să înțeleagă și să dea sens situației lor 

în moduri noi. 

• Oferiți un feedback util care ar putea schimba modul în care se comportă sau se gândesc la o 

dilemă 

• Oferiți oportunități pentru ca beneficiarul dumneavoastră să interacționeze cu diferite 

sectoare ale economiei albastre 

• Discută întrebările sau preocupările beneficiarului privind sentimentul de competență, 

angajamentul de a avansa, parteneriatele cu colegii și managerii sau supraveghetorii și 

conflictele dintre muncă și familie. 

• Acordați prioritate angajamentului dvs. de a vă întâlni întotdeauna cu beneficiarul la orele 

convenite. 

• Fii disponibil în momente de criză sau de conflict 

• Comunicați în mod clar nevoile dvs. (de exemplu, ce aveți nevoie pentru a fi pregătit pentru 

fiecare întâlnire) și oferiți feedback dacă acestea nu sunt îndeplinite 

• Folosiți întâlnirile de la întâlniri ca puncte de referință (de exemplu, observați cum se prezintă 

sau nu se prezintă cu dumneavoastră) 

Rolul beneficiarului 

În calitate de "mentee", veți avea acces la mentorul care este dispus să vă ofere timpul său și să își 

împărtășească expertiza și/sau cunoștințele pentru a vă sprijini dezvoltarea. 

Rolul dvs. în calitate de mentorat este de a vă folosi timpul petrecut cu mentorul dvs. în cel mai bun 

mod posibil. Fiți clar cu privire la ce doriți să vă sfătuiți, fiți pregătit pentru discuții și rămâneți conectat. 

Responsabilitățile beneficiarului 

Deoarece parteneriatul de mentorat este orientat spre mentorat, este important să înțelegeți ce se 

așteaptă de la dumneavoastră în rolul dumneavoastră. Iată câteva sugestii pentru a vă ajuta să profitați 

la maximum de mentorat: 

• Să vă asumați responsabilitatea pentru propria creștere și dezvoltare 

• Stabiliți, testați și repetați obiectivele de învățare cu mentorul dumneavoastră pentru a-l 

implica în dezvoltarea dumneavoastră continuă. 

• Cereți feedback și sfaturi de la mentorul dumneavoastră 

• Întâlniți-vă cu mentorul dumneavoastră la orele convenite 

• Pregătiți-vă mentorul pentru fiecare întâlnire 

• Spuneți dacă nevoile dumneavoastră de dezvoltare nu sunt satisfăcute 
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Capitolul 3. Procesul de e-Mentoring 

După cum s-a menționat anterior, mentoratul necesită atât mentori, cât și persoane care beneficiază 

de mentorat. Aceștia vor fi implicați în următorul proces: 

 

Aflați mai multe despre economia albastră 

Economia albastră este partea specifică a economiei care se concentrează pe utilizarea durabilă a 

oceanelor, a mărilor și a resurselor de coastă. Aceasta include sectoare bine stabilite, cum ar fi 

pescuitul, turismul de coastă, transportul maritim, extracția maritimă de petrol și gaze, precum și 

industria eoliană offshore emergentă. În plus, alte sectoare promițătoare, cum ar fi biotehnologia 

albastră, exploatarea minieră la mare adâncime sau desalinizarea, fac parte din industria albastră. Cu 

atât de multe domenii de aplicare, economia albastră asigură 4,5 milioane de locuri de muncă directe 

și generează o cifră de afaceri de peste 650 de miliarde de euro.  

Pentru cei care doresc să inițieze sau să își continue cariera în economia albastră, este esențial să afle 

mai multe despre aceasta înainte de a se angaja activ în procesul de mentorat. În cadrul proiectului 

"Orientare profesională în economia albastră", există mai multe oportunități de a învăța despre 

economia albastră.  

Vă recomandăm să urmăriți harta carierei și să citiți fișele de post legate de fiecare profesie albastră 

pentru a vedea relațiile cu alte sectoare ale economiei albastre. De asemenea, vă recomandăm să 

accesați platforma de locuri de muncă pentru a explora diverse trasee de carieră în sectoarele 

economiei albastre. 

În plus, cursul online de orientare profesională în economia albastră oferă cursanților detaliile necesare 

pentru planificarea și perfecționarea unei cariere în această industrie. Cursul este menit să ofere o 

Aflați mai multe despre economia albastră

Aflați despre mentorat

Aplicați pentru mentorat

Obțineți un mentor

Stabiliți relația

Mențineți relația

Încheiați relația

Evaluați experiența de mentorat
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imagine de ansamblu a fiecărui sector, inclusiv informații generale, categorii de locuri de muncă și 

oportunități de formare, precum și sfaturi pentru angajabilitatea trans-sectorială. 

Aflați despre mentorat 

Ați învățat despre sectoarele, locurile de muncă, oportunitățile de formare și legăturile dintre profesiile 

din diferitele sectoare ale economiei albastre. Odată ce aveți o imagine completă a sectoarelor 

economiei albastre, puteți să aprofundați și să aflați despre competențele și cerințele de formare 

necesare pentru a intra în aceste sectoare. 

Dacă sunteți stagiar, ucenic sau profesionist, puteți găsi sfaturi utile pentru a vă perfecționa cariera. 

Dacă sunteți un mentor sau un consilier de carieră, aceste cunoștințe pot fi integrate în sfaturile pe 

care le oferiți cu privire la oportunitățile de angajare în timpul orientării profesionale sau al 

mentoratului.  

Dar pentru a vă implica în procesul de mentorat ca mentor sau mentorat este necesar să știți despre 

mentorat. În acest sens, cursul online Orientare profesională în economia albastră include un capitol 

dedicat mentoratului și orientării profesionale. Deși acesta este recomandat în special mentorilor, 

considerăm că este o lectură bună și pentru mentee. Modulul de orientare în carieră și mentorat își 

propune să ofere instrumentele și metodele de sprijin de bază pentru inițierea unui proces de 

mentorat.  

Dar mentoratul este un domeniu destul de complex și necesită o abordare structurată, inclusiv un 

proces de mentorat (explicat în acest capitol), etape de mentorat, instrumente adecvate și un kit de 

documentare pentru a ajuta atât mentorii, cât și persoanele mentorate pe parcursul procesului. Toate 

acestea sunt incluse în actualul Ghid de mentorat electronic Blue Career e-Mentoring. Prin urmare, 

citirea și utilizarea acestui ghid este esențială pentru cei care se angajează în programul nostru de e-

Mentoring. 

Aplicați pentru mentorat 

Niciodată nu a fost mai ușor să vă înscrieți pentru mentorat prin intermediul programului nostru Blue 

Career e-Mentoring. Mai întâi de toate, solicitanții trebuie să se înregistreze pe platforma de învățare 

online TrainingClub.eu: 
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În al doilea rând, utilizatorii trebuie să își completeze profilul în cadrul platformei: 

 

 

După ce v-ați înregistrat pe platformă și v-ați actualizat profilul, sunteți gata să vă înscrieți la curs. Puteți 

alege să vă înscrieți la Ghidarea în carieră în economia albastră pentru a afla mai multe despre 

economia albastră sau puteți să treceți direct la mentorat și să vă înscrieți la programul e-Mentoring 

Blue Career. 

 

Programul Blue Career e-Mentoring vă oferă o mulțime de informații utile despre mentorat. Este 

esențial să urmați toate resursele înainte de a aplica și de a vă implica activ în mentorat. 

Până în prezent, procesul este același pentru mentori și pentru cei care beneficiază de mentorat. 

Pentru a se angaja în activități de mentorat individual, mentorii și protejații trebuie să completeze 

formularul de cerere și să accepte termenii și condițiile programului de mentorat electronic. 

Formularul de cerere este specific economiei albastre în ceea ce privește experiența și interesul în 

diverse sectoare. Inutil să mai spunem că întrebările la care vor răspunde mentorii vor fi diferite de 
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cele prezentate persoanelor mentorate. În plus, mentorii vor trebui să completeze și să trimită profilul 

lor de mentor: 

DESPRE MENTOR 

Fotografie 

Pentru site-ul web 

Nume și prenume  

Experiență profesională  

(aproximativ 100 de cuvinte, 9-10 rânduri) 

 

 

 

 

Profilul LinkedIn 

Adresa de e-mail 

EXPERIENȚĂ  
(în ce domeniu îi puteți îndruma pe mentee?) 

☐ Identificarea obiectivelor profesionale 

☐ Planificarea carierei profesionale 

☐ Leadership/ Comportament profesional 

☐ Marketing profesional (promovarea imaginii profesionale) 

☐ Altele (detaliat) 

AȘTEPTĂRI DIN PARTEA BENEFICIARULUI 

(detaliați așteptările dumneavoastră în ceea ce privește mentoratul) 

 

 

SFATURI PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES 

(dați câteva recomandări) 

 

 

DISPONIBILITATE PENTRU MENTORAT 

☐ Întâlniri față în față 

☐ Întâlniri online 

☐ Limba (limbile): vă rugăm să specificați 
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Obțineți un mentor 

Odată ce mentorii și persoanele îndrumate au aplicat pentru mentorat, potrivirea lor depinde de 

interesele persoanei îndrumate și de experiența mentorilor. Potrivirea este realizată de către experții 

proiectului "Orientare profesională în economia albastră". 

Odată ce potrivirea este finalizată, mentorul și beneficiarul vor fi anunțați, apoi pot stabili relația și pot 

începe mentoratul. Din acest moment, procesul de mentorat este confidențial între mentor și 

mentorat, susținut de pașii, instrumentele și documentația furnizate în ghid și în platformă.  

Stabiliți relația 

Ceea ce trebuie făcut atunci când începeți mentoratul este să stabiliți relația dintre mentor și mentorat. 

Modul în care mentoratul progresează mai departe depinde de programul, experiența, nevoile și 

dorințele ambelor părți. Cu toate acestea, prezentăm mai jos câteva puncte comune de urmat:  

• Stabiliți regulile de bază și conveniți asupra modalităților de lucru. 

• Stabiliți durata, numărul de întâlniri, durata și tipul de întâlniri (față în față, online, sincrone 

sau asincrone). 

Mențineți relația 

Menținerea relației pe parcursul procesului de mentorat este la fel de importantă ca și stabilirea 

relației. Iată câteva lucruri de reținut: 

• Conveniți modalitățile preferate de păstrare a legăturii. 

• Verificați echilibrul dintre provocare și sprijin. 

• Tratați relația cu respect și confidențialitate. 

• Fiți realist. 

Încheiaţi relația 

Relațiile de mentorat se încheie din diverse motive. Dacă relația și-a atins obiectivul sau nu 

funcționează, fiți sincer și oferiți feedback într-un mod respectuos. În cazul în care timpul a expirat, așa 

cum s-a stabilit în acordul inițial, ambele părți pot determina încheierea adecvată a relației. 

În cazul în care părțile lucrează pentru a atinge un anumit obiectiv, acestea pot alege să iasă din relație 

atunci când acesta a fost atins sau o pot prelungi pentru un alt obiectiv/perioadă de timp. 

La încheierea relației de mentorat, ambele părți ar trebui să știe clar că relația de mentorat a încetat, 

de ce s-a întâmplat acest lucru și care sunt următorii pași. Întâlnirea finală în cadrul unui parteneriat 

de mentorat este, de asemenea, o recunoaștere a timpului și a efortului cu care fiecare a contribuit la 

procesul de dezvoltare. Acesta ar trebui să fie, de asemenea, un moment de sărbătoare și de 

mulțumire. 
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Evaluați-vă experiența de mentorat 

La finalul unei relații de mentorat, mentorii și protejații vor evalua succesul procesului de mentorat. 

Informațiile obținute de experții de proiect în urma acestui exercițiu vor fi utilizate pentru a dezvolta 

bune practici și pentru a aduce îmbunătățiri procesului.8 

Evaluările ar trebui să fie efectuate pe tot parcursul relației de mentorat, atât de către mentor, cât și 

de către beneficiarul de mentorat. Procesul de evaluare este o componentă esențială a relației, astfel 

încât îi va ajuta pe participanți să urmărească progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivele 

stabilite și să își realinieze eforturile, dacă este necesar. Procesul de evaluare poate avea loc în timpul 

programului și la finalul acestuia. 

Exemple de întrebări care pot fi incluse pentru evaluare în timpul procesului de mentorat sunt: 

•  Ne respectăm programul? 

•  Interacțiunile dintre mentor și mentorat  au loc suficient de frecvent? 

•  Suntem pe drumul cel bun pentru atingerea obiectivelor noastre? 

•  Am identificat suficiente și variate oportunități de învățare? 

•  S-au schimbat obiectivele, dacă da, a fost creat un nou plan de dezvoltare? 

•  Ce funcționează bine și ce trebuie îmbunătățit? 

•  Este calitatea interacțiunilor noastre de mentorat suficientă și oferim un feedback 

constructiv și sincer? 

La finalul mentoratului, se așteaptă ca mentorii și protejații să își evalueze experiența. Exemple de 

întrebări care pot fi incluse în procesul de evaluare finală sunt: 

•  În ce măsură v-ați îndeplinit obiectivele? 

•  Ce obstacole v-au împiedicat să vă atingeți obiectivele? 

•  În cazul în care obstacolele au împiedicat atingerea obiectivelor, există un plan pentru a 

atinge aceste obiective în viitor? 

•  Ce ați câștigat din relația de mentorat? 

•  Veți continua relația de mentorat și veți stabili noi obiective? 

În afară de evaluarea procesului de mentorat, care se face în mod confidențial între mentori și 

persoane îndrumate, programul Blue Career e-Mentoring presupune completarea unui sondaj final 

pentru a oferi feedback și informații utile experților proiectului și administratorilor platformei. Acesta 

este un pas foarte important pentru a contribui la îmbunătățirea procesului de e-mentorat. 

Completarea chestionarului reprezintă încheierea oficială a programului de e-mentorat și permite 

platformei să elibereze certificatul de participare la procesul de mentorat. 

  

 

8 NHS_England_Mentoring_Mentoring_Guide_5bv5_FINAL5d: https://cec.hscni.net/wp-
content/uploads/2020/01/NHS_England_Mentoring_Guide_5bv5_FINAL5d.pdf 
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Capitolul 4. Etapele/fazele mentoratului 

Este posibil ca unii mentee să știe exact ce vor să discute încă de la prima întâlnire. Alții pot avea nevoie 

de mai multă încurajare pentru a se deschide. Unii mentee pot fi dornici de întâlniri mai structurate și 

au un plan detaliat, în timp ce alții preferă mai multă spontaneitate. 

Nu există o formulă corectă de mentorat. Toate aceste abordări și preferințe sunt în regulă! Încercați 

pur și simplu să vă cunoașteți la început și să vă comunicați așteptările și preferințele. Împreună vă veți 

da seama ce funcționează cel mai bine pentru amândoi. 

De asemenea, nu uitați că, dacă ați mai fost mentor înainte, este posibil ca modul în care ați comunicat 

data trecută să nu mai funcționeze de data aceasta. Mulți factori influențează comunicarea într-o 

relație de mentorat, inclusiv chimia interpersonală, anii de experiență în industrie, mediul cultural și 

tipul de personalitate al fiecăruia, pentru a numi doar câțiva. 

Atât pentru mentorii/mentorii aflați la prima experiență, cât și pentru cei mai experimentați, vă 

recomandăm să luați în considerare următoarele etape și pași. 

Faza 1: Stabilirea așteptărilor și construirea încrederii (prework și sesiunile 1-2) 

• Identificați-vă așteptările pentru relația de mentorat 

• Organizați o întâlnire introductivă 

• Discută așteptările și obiectivele beneficiarului pentru o carieră în economia albastră. 

• Clarificați rolurile și responsabilitățile 

• Împărtășiți așteptările legate de program 

Faza 2: Crearea unui plan de acțiune (sesiunile 2-3) 

• Discutați despre punctele forte și provocările beneficiarului. 

• Discută despre obiectivele lor profesionale și despre acțiunile pe care le vor întreprinde în 

cadrul programului 

Faza 3: Întâlnirea constantă și revizuirea planului de acțiune (începând cu sesiunea 3) 

• La fiecare reuniune, analizați progresele înregistrate în ceea ce privește punctele de acțiune 

• Discutați despre subiecte de interes, provocări actuale, succese recente etc. 

• Încurajați învățarea și dezvoltarea prin exemple practice 

• Reflectați asupra experienței 

Faza 4: Sfârșitul mentoratului (ultima sesiune) 

• Recunoașteți relația voastră și ceea ce ați realizat împreună 

• Discutați următorii pași: provocările viitoare și noile obiective 

• Să-și ofere reciproc feedback și să evalueze programul de mentorat 

Următoarele secțiuni oferă mai multe detalii despre cum se poate aborda fiecare fază. 
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Faza 1. Stabilirea așteptărilor 

La începutul unei relații de mentorat, este important să vă concentrați asupra așteptărilor - pentru ca 

ambele părți să înțeleagă ce ar dori fiecare să ofere și să câștige din această relație. 

O parte a acestui proces constă în a vă da seama ce fel de rol ați putea juca. Lista de mai jos prezintă 

rolurile pe care le au de obicei mentorii și comportamentele eficiente și ineficiente care pot rezulta. 

Roma Comportamente eficiente 

Consilier • Acționează ca o masă de rezonanță și facilitator 

• Păstrează confidențialitatea 

Dezvoltator • Oferă structură și direcție  

• Oferă îndrumare pe baza observațiilor din timpul interacțiunilor cu persoana 
îndrumată 

• Împuternicește persoana protejată să își rezolve problemele în mod 
independent 

Broker • Identifică lacunele de aptitudini sau de competențe prin prisma unei "terțe 
părți" 

• Identifică și facilitează dezvoltarea 

Challenger • Provoacă în mod pozitiv, împinge spre cele mai înalte standarde 

• Îl ajută pe mentorat să exploreze potențialele oportunități de carieră 

Afirmator • Oferă sprijinul necesar, îmbunătățește stima de sine 

• Manifestă empatie și înțelegere 

Nu uitați că aceste roluri - care se pot schimba periodic - depind de preferințele personale și de 

personalitatea fiecăruia, de abordarea pe care o pot avea mentorii și persoanele mentorate, precum 

și de așteptările și obiectivele persoanei mentorate. Din nou, nu există o formulă corectă. 

Ajungeți să vă cunoașteți unul pe celălalt ca persoane. Petreceți timp prezentându-vă, împărtășind 

informații precum numele pe care le preferați, pozițiile actuale ale fiecăruia și istoricul locurilor de 

muncă relevante, motivul pentru care ați decis să participați și orice informații despre hobby-uri și 

interese pe care vă simțiți confortabil să le împărtășiți. Ați putea folosi unele dintre următoarele 

întrebări pentru a vă ajuta să conduceți conversațiile: 

Ghidul primei întâlniri 

Întrebările pentru prima întâlnire pot fi: 

• Care este motivația dumneavoastră pentru a vă înscrie în programul de mentorat? 

• Care este trecutul dvs. educațional și profesional (inclusiv o explicație a rolului dvs. actual și 

viitor) 

• Care au fost câteva momente importante din cariera dumneavoastră? Unele puncte slabe? 

Care este următoarea mare provocare? 

• Ce este interesant la economia albastră? 

• Care sunt cele mai mari puncte forte ale tale? Cele mai mari slăbiciuni? 

• Ce sperați să realizați în următoarele 6 luni, 1 an, 3 ani, 5 ani, 10 ani? 

• Care sunt hobby-urile/interesele dumneavoastră în afara muncii? 

• Discutați lucruri despre profilul personal care au fost interesante pentru fiecare dintre voi. 
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De asemenea, nu uitați că mentorii pot învăța de la cei care au mentorat. Amândoi va trebui să 

comunicați unul cu celălalt cu privire la ceea ce ați dori să învățați. Treceți în revistă profilurile celuilalt 

și identificați un subiect la care ați dori să contribuiți sau o abilitate pe care ați dori să o dezvoltați. 

Prima întâlnire are ca scop predominant cunoașterea reciprocă, dezvoltarea relației și stabilirea 

așteptărilor pentru parteneriatul de mentorat. În general, în prima ședință subiectele abordate vor 

acoperi: 

• Să ne cunoaștem în mod informal 

• Clarificați obiectivele de dezvoltare ale protejaților 

• Discutați rolurile, responsabilitățile și așteptările ambelor părți 

• Conveniți asupra logisticii pentru sesiunile în curs de desfășurare, cum ar fi durata, frecvența 

și locațiile. 

Lista de verificare pentru prima întâlnire 

1. Faceți cunoștință unul cu celălalt 

Care sunt interesele dumneavoastră în afara muncii?  

Care sunt punctele tale forte?  

La ce lucrați în prezent?  

Care sunt stilurile tale de personalitate/comunicare?  

2. Obiectivul de dezvoltare al mentorilor 

Care sunt nevoile de dezvoltare ale beneficiarului?  

Care sunt scopurile beneficiarului?  

Care sunt obiectivele/ambițiile sale profesionale?  

Care sunt obiectivele sale personale?  

3. Clarificarea așteptărilor 

Care sunt așteptările dumneavoastră de la parteneriatul de mentorat?  

Care sunt factorii cheie care vor face ca acest parteneriat să funcționeze?  

Confidențialitatea este esențială, cum va fi menținută?  

Conveniți între voi limitele relației  

Angajamentul de timp: dacă apar probleme, ce este acceptabil?  

4. Clarificarea rolurilor și responsabilităților 

Treceți în revistă responsabilitățile și diferențele dintre mentor și mentorat.  

5. Logistică 

Conveniți asupra duratei, frecvenței și locațiilor sesiunilor  

Cum ne vom conecta? (În persoană? prin telefon? prin Skype?)  

Unde ne vom întâlni?  

Cât de des ne vom conecta și pentru cât timp? (o dată la două săptămâni? o dată pe lună? 
Este o anumită zi mai bună pentru amândoi?) 

 

Ce vom face dacă va trebui să anulăm contactul?  

Care sunt instrucțiunile noastre pentru anularea în termen de 24 de ore?  

Procesul de concepere și partajare a agendei de către mentorat  

Va facilita cineva sesiunile?  

6. Întrebări 

Mentoratul și mentorul pot pune întrebări de clarificare.  

7. Discutați procesul de mentorat 

Mentoratul este între mentor și mentorat.  

definește modul în care va funcționa parteneriatul de mentorat  

Procesul de mentorat ajută la consolidarea așteptărilor de ambele părți.  
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Oferă o foaie de parcurs clară cu privire la așteptările parteneriatului.  

8. Finalizarea reuniunii 

Care este următorul pas de făcut după întâlnire  

Stabilirea datei următoarei reuniuni și stabilirea de comun acord a conținutului acesteia  

Discutați orice alte aspecte care ar putea fi relevante  

Închideți ședința  

Faza 2. Crearea unui plan de acțiune 

După ce ați ajuns să vă cunoașteți reciproc așteptările față de program, mentorii îi pot ajuta pe mentee 

să elaboreze un plan de acțiune (de exemplu, un plan de carieră pe 10 ani, model inclus în capitolul 

următor). Ați putea să vă încurajați protejatul să îl completeze și apoi să îl revizuiți cu el și să îi oferiți 

feedback. 

Sau poate că persoanele îndrumate doresc să utilizeze un alt tip de plan de acțiune; și acest lucru este 

în regulă. Pe de altă parte, este posibil ca persoanele asistate să nu fie interesate să elaboreze un plan 

de acțiune scris; și acest lucru este în regulă. Le puteți reaminti, totuși, că oamenii tind să își atingă 

obiectivele și să realizeze elementele de acțiune mai des atunci când le-au scris. 

Faza 3. Întâlniți-vă în mod constant și revizuiți planul de acțiune  

Subiectele pe care le discutați în timpul sesiunilor de mentorat ar trebui să fie centrate în jurul 

obiectivelor. Mentorii ar trebui să încerce să ajute persoana mentorată să urmărească progresul și să 

își reevalueze planul de acțiune; să o încurajeze să ajusteze unele acțiuni dacă nu mai sunt utile și să 

adauge altele noi care ar putea servi mai bine obiectivelor sale. 

Desigur, conversațiile tind să se extindă și în alte domenii care pot fi la fel de utile și interesante. În 

calitate de mentor, încercați să vă amintiți că găsirea unui echilibru între structură și flexibilitate poate 

contribui la asigurarea unor întâlniri satisfăcătoare pentru ambele părți. 

Utilizarea exercițiilor sau a activităților în timpul sesiunilor poate accelera orientarea în carieră, 

învățarea și creșterea. Aruncați o privire la lista de mai jos. Idei pentru exerciții și activități: 

 

Exerciții bazate pe situații: discutați cu beneficiarul dvs. despre cum să abordați cel mai bine situațiile trecute 
sau viitoare în care are nevoie de ajutor.

Joc de rol: au de luat o decizie dificilă? Alocați-vă timp pentru a discuta despre aceasta și ajutați-l pe 
protejatul dumneavoastră să se pregătească.

Shadowing: rugați-l pe protejatul dvs. să vă însoțească la un eveniment sau la o ședință, astfel încât să 
poată învăța din observație. Acest lucru poate funcționa și într-un mediu virtual!

Crearea de rețele: gândiți-vă la persoane cărora îi puteți face cunoștință cu protejatul dvs.

Feedback unul altuia.
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Următoarele informații sunt oferite doar cu titlu orientativ. Mentorul și beneficiarul pot folosi aceste 

informații ca punct de plecare și apoi le pot adapta în funcție de circumstanțele parteneriatului de 

mentorat. O serie de instrumente de mentorat este, de asemenea, oferită în capitolul următor. 

1. Începeți întâlnirea prin stabilirea unui raport 

Găsiți lucruri pe care le aveți în comun prin schimbul de informații despre trecutul 
profesional și personal. 

 

2. Discutați așteptările pentru ședință 

Ce se dorește a se obține în urma reuniunii?  

Cât timp este disponibil pentru întâlnirea de astăzi?  

3. Revizuirea ultimei reuniuni și a discuțiilor purtate 

Furnizarea de informații actualizate cu privire la evenimentele/acțiunile desfășurate de la 
ultima reuniune 

 

Verificarea acțiunilor aliniate la obiectivele de dezvoltare  

4. Rezolvarea problemelor, atât a succeselor, cât și a provocărilor 

Descrieți ce s-a întâmplat  

De ce s-a întâmplat acest lucru?  

Care au fost lecțiile învățate?  

Ce ar putea fi făcut diferit data viitoare?  

5. Să se angajeze la acțiuni 

Care este următorul pas de făcut după întâlnire?  

Ce termen va fi aplicat?  

Stabilirea datei pentru următoarea reuniune  

6. Finalizarea reuniunii 

Discutați orice alte aspecte care ar putea fi relevante  

Închideți ședința  

Faza 4: Sfârșitul parteneriatului de mentorat (ultima sesiune) 

Se apropie ultima ședință. Luați în considerare următorii pași în această ultimă fază. 

Reflectă 
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• Mulțumiți-vă unul altuia și recunoașteți ce ați realizat în timpul petrecut împreună. Care au 

fost cele mai utile exerciții? Care au fost cele mai importante lucruri de reținut? 

Mergi mai departe 

• Stabiliți dacă și cum doriți să păstrați legătura. Dacă există mai multe lucruri pe care le puteți 

realiza împreună, stabiliți mai multe sesiuni lunare! 

• Împărtășiți-vă succesul: pe măsură ce faceți progrese, informați-vă reciproc. Trimiteți un e-

mail atunci când aveți noutăți de împărtășit. 

• Răspândiți vorba: ați găsit experiența satisfăcătoare și plină de satisfacții? Invitați alte 

persoane să fie mentori sau înscrieți-vă în programul de mentorat. 

Feedback 

• Răspundeți la sondaj. Comentariile dumneavoastră vor contribui la dezvoltarea programului. 

Următoarele orientări le oferă mentorilor și protejaților posibilitatea de a reflecta asupra 

parteneriatului lor și asupra a ceea ce au învățat ambele părți. 

1. Începeți reuniunea prin discuții 

Ce s-a întâmplat în lumea ta?  

Lucruri pe care le știți unul despre celălalt din trecutul vostru  

2. Discutați așteptările pentru ședință 

Cum închidem lucrurile?  

Cât timp este disponibil pentru întâlnirea de astăzi?  

3. Revizuirea ultimei reuniuni și a discuțiilor purtate 

Furnizarea de informații actualizate cu privire la evenimentele/acțiunile desfășurate de la 
ultima reuniune 

 

4. Analiza problemelor, atât a succeselor, cât și a provocărilor din perioada de desfășurare a 
parteneriatului 

Discută despre progresul către obiectivele stabilite  

Articularea rezultatelor performanței  

Descrieți domeniile cheie ale progresului și etapele de evoluție  

5. Reflectați asupra parteneriatului de mentorat 

Ce am învățat ca parteneri?  

Cum ne-am ajutat reciproc să ne atingem obiectivele declarate?  

Ce am învățat despre noi înșine în urma acestei experiențe?  

Ce vom face mai bine data viitoare?  

6. Finalizarea reuniunii 

Discutați orice alte aspecte care ar putea fi relevante  

Încheiați întâlnirea într-un mod adecvat pentru a finaliza angajamentul de mentorat.  

Discutați orice alte aspecte care ar putea fi relevante  

  

https://trainingclub.eu/beblue/


Proiectul Erasmus+ 2020-1-RO01-KA202-080397 
https://trainingclub.eu/beblue/ 

30 
Ghid de Mentorat Online pentru Cariere Albastre 

Capitolul 5. Instrumente de mentorat 

Această secțiune rezumă o serie de instrumente care pot fi utilizate pe parcursul relației de mentorat. 

Instrumentele incluse mai jos vă pot ajuta să profitați la maximum de relația de mentorat. Nu este 

vorba de o suită de instrumente cuprinzătoare sau prescriptivă; vă încurajăm să folosiți instrumentele 

și tehnicile care vi se potrivesc cel mai bine. 

Tehnici de a pune întrebări 

Descriere 

Arta de a pune întrebări excelente se află în centrul multor conversații la locul de muncă, inclusiv (dar 

fără a se limita la): formare, evaluări de performanță, rezolvarea problemelor, coaching și mentorat. 

Întrebările, mai degrabă decât sfaturile sau sărirea în modul de soluționare, sunt folosite pentru a ajuta 

cealaltă persoană sau alte persoane să își exploreze aspirațiile, situațiile, gândurile și sentimentele și 

să genereze propriile soluții potențiale la problemele cu care se confruntă. 

Cum se aplică la mentorat 

În cadrul rolului de mentorat vor exista ocazii de a utiliza bune tehnici de interogare, în special atunci 

când doriți ca persoana pe care o îndrumați să o facă: 

• Identificarea și descrierea problemelor, situațiilor, evenimentelor 

• Să reflecteze asupra sentimentelor, presupunerilor și convingerilor lor 

• Să identifice alternative și opțiuni pe care nu le-au luat în considerare. 

• Ajung la noi înțelegeri despre ei înșiși și despre problemele în cauză 

În timp ce mentorul poate oferi sfaturi și se poate baza pe propria experiență pentru a explica anumite 

situații, o parte a rolului său este de a ajuta beneficiarul să privească lucrurile din perspective diferite. 

O parte a planificării constă în pregătirea unor întrebări bine conturate pe care să le pună. 

Utilizarea întrebărilor deschise 

Conceput pentru a obține informații și informații suplimentare. Nu se poate răspunde cu un "da" sau 

"nu". 

Tipuri de întrebări 
deschise 

Exemple 

Reflectiv "Ați spus... ce vă face să credeți asta?" 

"De ce v-a amintit această experiență?" 

"Ce ai învățat despre tine și despre ceilalți până acum?" 

Sondaj "Unde credeți că se află problemele?" 

"Care sunt unele probleme care vă îngrijorează și de ce?" 

"Ce îl face pe X important?" 

Clarificare "Poți să-mi explici mai multe?" 
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"Puteți da un exemplu de...?" 

"Cum arată asta în acțiune?" 

Senzație "Ce părere ai despre asta?" 

"Care este nivelul tău de confort cu ....?" 

"Ce te-a surprins?" 

Analitic "Cine altcineva ar putea ajuta?" 

"Care sunt observațiile tale?" 

"La ce alternative vă gândiți pentru a face față unora dintre 
provocările actuale?" 

Consecință "Care ar putea fi consecințele unei astfel de acțiuni?" 

"Care sunt avantajele și dezavantajele acestei abordări?" 

"Care este impactul de a nu face nimic?" 

Ipoteze care ies la 
suprafață 

"Care sunt presupunerile care stau la baza gândirii tale?" 

"Ce cuvinte sau fraze au ieșit în evidență pentru tine?" 

"De ce crezi asta?" 

Utilizarea întrebărilor închise 

Concepute pentru a testa înțelegerea, pentru a stabili cadrul unei situații, pentru a determina o decizie 

sau pentru a încheia o conversație. 

Tipuri de întrebări închise Exemple 

Test de înțelegere "Deci, dacă obțin această calificare, îmi voi găsi un loc de muncă?" 

Setarea cadrului "Sunteți mulțumit de serviciile pe care le-ați primit?" 

Luarea deciziilor "Acum, că știm toate faptele, suntem cu toții de acord cu privire la 
modul corect de acțiune?" 

Închideți o conversație "Mai aveți ceva de adăugat?" 

Utilizarea întrebărilor de conținut și a altor tactici eficiente 

Tipuri de întrebări de 
conținut 

Exemple 

Clarificare "Spuneți că sunteți îngrijorat de... Ce vă îngrijorează?" 

Sondare (de asemenea, o 
întrebare deschisă) 

"Ce-mi mai poți spune despre motivul pentru care lucrurile se 
înrăutățesc în ceea ce privește planificarea carierei tale?". 
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Amorsare "Care dintre toate aceste probleme pe care le-ați menționat este cea 
mai importantă în acest moment și de ce?" 

Liniște Uneori, o pauză atent plasată pune presiune asupra vorbitorului 
pentru a oferi mai multe informații, deoarece acesta se simte obligat 
să umple spațiul gol. 

Modelul de coaching GROW 

Descriere 

Coaching-ul este procesul de deblocare a potențialului oamenilor pentru a-și maximiza propria 

performanță; ajutându-i pe oameni să învețe, mai degrabă decât să-i învețe. Pentru a face coaching, 

nu trebuie să fiți un expert în domeniul explorat, dar trebuie să fiți capabil să ghidați cealaltă persoană 

prin acest proces, punând întrebări care să îi deschidă capacitatea de a se gândi la ceea ce dorește să 

realizeze, la realitatea sa actuală, la opțiunile posibile pentru a merge mai departe și, în final, la cea 

mai potrivită opțiune de încercat. 

Cum se aplică la mentorat 

Deși coaching-ul implică rareori mentoratul, majoritatea ar fi de acord că există oportunități în cadrul 

parteneriatului de mentorat pentru ca mentorul să ofere coaching. În mod obișnuit, coaching-ul poate 

fi utilizat atunci când mentorul crede cu tărie că persoana mentorată este capabilă să ajungă la propriul 

răspuns sau soluție la o problemă, o chestiune sau o dilemă percepută. O conversație de coaching 

facilitează rezolvarea problemelor, mai degrabă decât furnizarea unui răspuns de către mentor. În 

cazul în care beneficiarul se bazează în mod constant pe mentorul care "are toate răspunsurile", acesta 

nu își dezvoltă propriile capacități de rezolvare a problemelor și de luare a deciziilor. 

Coaching-ul ar trebui să fie introdus numai după ce parteneriatul de mentorat a fost stabilit și, pentru 

a evita frustrarea beneficiarului, mentorul ar trebui să fie deschis în ceea ce privește motivul pentru 

care folosește coaching-ul în loc să ofere sfaturi sau soluții. 

Pentru a fi un antrenor eficient sunt necesare câteva abilități cheie: 

• Întotdeauna antrenori cu intenție 

• Își face publice propriile opinii: este obiectiv și nu judecă 

• Provoacă ipoteze și "ridică ștacheta" 

• Este curios și își valorifică intuiția 

• Acordă o atenție absolută (ascultă activ și privește) 

• Pune întrebări excelente care clarifică și/sau provoacă 

• Stabilește și păstrează relații 

• Oferă feedback și playback onest și constructiv 

• Oferă sprijin și încurajare 

Modelul GROW descrie un proces simplu în patru pași pentru a avea o conversație constructivă de 

coaching. Acronimul GROW înseamnă "Goal, Reality, Options, Way forward". Acesta poate fi utilizat 

într-o conversație de 5 minute sau de 60 de minute. Este un instrument versatil și esențial în trusa de 

instrumente a mentorului. 
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Întrebări de coaching GROW pe etape 

Lista de mai jos oferă îndrumări pentru mentori cu privire la tipurile de întrebări pe care le pot pune în 

fiecare etapă a conversației de coaching GROW. 

Obiectiv 

• Descrieți rezultatul perfect 

• Ce rezultat încercați să obțineți? 

• Cum arată acest lucru în mod specific (dacă este prea general)? 

• Până când doriți să realizați acest lucru? 

• De ce este important acest obiectiv pentru dumneavoastră? 

• Ce va face mai posibil pentru tine? 

• Ce veți vedea și simți după ce v-ați atins obiectivul? 

• Cum veți ști că ați avut succes? 

Realitatea 

• Unde te afli în raport cu obiectivul tău? 

• Ce ați încercat până acum? 

• Ce funcționează bine pentru tine acum? 

• Ce ar putea funcționa mai bine? 

• De ce credeți că nu v-ați atins încă obiectivul? 

• Ce credeți că vă stă în cale? 

• Care sunt obstacolele în calea rezolvării acestei probleme? 

• Care credeți că sunt factorii cheie care au contribuit la această situație? 

• Cum ați putea contribui la această situație? 

G
• Scopul: Ce încercați să obțineți?

R
• Realitatea: Care este situația actuală?

O
• Opțiuni: Ce altceva? (Care au fost unele opțiuni sau abordări care ar fi 

putut fi adoptate?

W

• Calea de urmat: Ce veți face data viitoare? (Aici este momentul în care 
trebuie să precizați învățăturile care trebuie trase din experiența de 
creștere)
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Opțiuni 

• Ce ai putea face pentru a schimba situația? 

• Ce altceva ai putea face? 

• Ce altceva? 

• Dacă ați sfătui pe altcineva în această situație, ce i-ați spune să facă? 

• Ce ați face diferit dacă ați putea să o luați de la capăt? 

• Ce s-ar întâmpla dacă nu ați face nimic? 

• Dacă ați putea garanta un rezultat de succes, ce ați face? 

• Care este cel mai bun sau cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? 

• Dacă optați pentru această variantă, ce credeți că se va întâmpla? Ce altceva s-ar putea 

întâmpla? 

Calea de urmat 

• Ce opțiuni funcționează cel mai bine pentru dumneavoastră? 

• Cât de hotărât ești să acționezi? 

• Cât de probabil este ca această opțiune să fie pusă în aplicare? 

• Care este primul lucru pe care îl veți face? 

• Până când? 

• Cine vă poate ajuta? 

• Cum îi veți implica? 

• Cum veți ști dacă ați reușit? 

• Cât de entuziasmat (sau încrezător) te simți în legătură cu atingerea obiectivului tău? 

• Cum ați putea crește acest entuziasm (sau încredere)? 

Oferirea unui feedback eficient 

Descriere 

Studiul Corporate Leadership Council (CLC) arată că furnizarea unui feedback informal corect și precis 

este cel mai eficient factor de îmbunătățire. În cazul feedback-ului, nu intențiile noastre sunt vizibile, 

ci cuvintele, acțiunile și comportamentele noastre. Prin urmare, modul în care oferim și primim 

feedback este crucial. 

Cum se aplică la mentorat 

Pe măsură ce parteneriatul de mentorat se consolidează, devine tot mai important ca mentorul să fie 

capabil să ofere un feedback constructiv (atât pozitiv, cât și negativ). "Punctele oarbe" (așa cum sunt 

ilustrate în fereastra Johari), sunt adesea rezultatul lipsei unui feedback adecvat. Prin urmare, 

feedback-ul este foarte relevant într-un parteneriat de mentorat de succes și poate ajuta persoana 

mentorată să înțeleagă informații critice cu impact asupra performanței sale globale. 

Există patru tipuri comune de feedback (rezumate mai jos). Feedbackul constructiv (atât pozitiv, cât și 

negativ) oferă cea mai mare oportunitate de creștere și dezvoltare. 

Feedback constructiv, pozitiv  

Informații specifice, axate pe probleme și bazate pe observație 
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• Despre un efort bine făcut 

• Obiectiv, specific și fără a judeca 

• Nu este "corect" sau "greșit", așa că încurajează discuțiile. Astfel, în loc ca persoana să se 

închidă, obțineți mai multe informații. 

Feedback constructiv, negativ 

Informații specifice, axate pe probleme și bazate pe observație 

• Știri despre un efort care trebuie îmbunătățit  

• Nu trebuie să fie un coșmar - aveți nevoie doar de rezultate îmbunătățite 

• Obiectiv, specific și fără a judeca 

Laudele 

Aceasta este o apreciere personală, favorabilă 

• General și vag 

• Nu încurajează discuția, astfel încât poate părea goală, neserioasă sau lipsită de substanță. 

• Concentrat pe persoană 

• Bazat pe opinii și sentimente 

• Poate avea un impact pozitiv asupra stării de spirit și a moralului, dar nu poate conduce la 

îmbunătățirea performanței 

Criticile 

Aceasta este o judecată personală, nefavorabilă. 

• General și vag 

• În lipsa unor precizări, se poate ajunge la o bătălie despre a cui percepție este "corectă" sau 

"greșită". 

• Concentrat pe persoană 

• Bazat pe opinii și sentimente 

• Tinde să înceapă cu "Nu o lua personal....". 

• Pune oamenii în defensivă 
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Plan de carieră SMART pe 10 ani 

Proiect de obiectiv 

Unde vreți să fiți în...? 
Pe termen scurt (1 

an) 
Gama medie (3-5 ani) Pe termen lung (10 

ani) 

Specific 

Care este locul de 
muncă dorit? (de 
exemplu, poziția, 
sectorul de activitate, 
responsabilitățile, 
beneficiile, orele de 
lucru) 

   

Măsurabil 

Cum puteți cuantifica 
(numeric sau descriptiv) 
progresul și finalizarea? 
(de exemplu, titlu, 
responsabilități, salariu) 

   

Realizabil 

Ce formare, certificare 
și competențe sunt 
necesare? 

Ce experiență este 
necesară? 

Ce resurse (de exemplu, 
bani, echipamente) sunt 
necesare? 

Aveți nevoie de ajutor 
din partea altor 
persoane?  

   

Realistic 

Este obiectivul în 
concordanță cu valorile 
și punctele tale forte? 

   

Termen limită 

Care este termenul 
limită? 

Este termenul limită 
realist? 

   

Scopul final    
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Evaluarea finală a programului de e-mentorat 

Evaluarea programului de e-mentorat va fi confidențială. Răspunsurile dvs. vor fi utilizate exclusiv în 

scopul îmbunătățirii programului. 

Numele: 

Data: 

Bifați una:  Mentor    Mentee  

Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare, indicând gradul de acord cu fiecare afirmație. 

Întrebare Nu sunt 
deloc de 

acord 

Nu sunt 
de acord 

Neutru Sunt de 
acord 

Foarte de 
acord 

Programul a răspuns așteptărilor mele      

Au fost îndeplinite scopurile și obiectivele 
de dezvoltare 

     

Durata programului a fost adecvată      

În cadrul programului au fost abordate 
subiectele definite pentru discuții 

     

Am învățat foarte multe în timpul 
mentoratului 

     

Pe o scară de la 1 la 10, cât de probabil ați recomanda acest program unui prieten sau coleg? (1 fiind 

deloc probabil - 10 fiind foarte probabil) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vă rugăm să vă motivați alegerea. Puteți adăuga aici comentarii despre ce vă place sau apreciați cel 

mai mult la programul nostru, cum putem îmbunătăți experiența dumneavoastră și ce a lipsit sau ce a 

fost dezamăgitor în experiența dumneavoastră. 
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Capitolul 6. Kitul de documentație 

Cerințe 

Pentru a face parte din programul nostru de mentorat, mentorii și protejații trebuie să urmeze pașii 

stabiliți în cadrul procesului de e-Mentoring. Pe scurt, procesul presupune ca aceștia să se înscrie pe 

platforma e-Mentoring și să se înscrie în programul e-Mentoring. Apoi, ei trebuie să urmeze toate 

materialele de conținut. 

În special mentorii, dar și cei care beneficiază de mentorat, ar putea dori să se înscrie la cursul de 

orientare profesională în economia albastră. Acest curs ar fi util atât pentru mentori, cât și pentru cei 

care beneficiază de mentorat, pentru a învăța și a-și actualiza cunoștințele și competențele în diferitele 

sectoare ale economiei albastre. În plus, cursul include un capitol privind mentoratul, care este, din 

nou, util pentru ambele categorii. 

Până în prezent, procesul este același pentru mentori și pentru cei care beneficiază de mentorat. 

Pentru a se angaja în activități de mentorat individual, mentorii și protejații trebuie să completeze 

formularul de cerere și să accepte termenii și condițiile programului de mentorat electronic. 

Formularul de cerere este specific economiei albastre în ceea ce privește experiența și interesul în 

diverse sectoare. Întrebările la care vor răspunde mentorii vor fi diferite de cele prezentate 

persoanelor mentorate. Acest lucru se datorează faptului că mentorii vor trebui să își dovedească 

competența în cel puțin unul dintre sectoarele economiei albastre: pescuit, acvacultură, turism de 

coastă, turism maritim, transport maritim, porturi, construcții navale, petrol și gaze offshore, energie 

eoliană offshore, energie oceanică, biotehnologie albastră, minerit de mare adâncime și desalinizare. 

 

Nu există cerințe specifice pentru cei care beneficiază de mentorat, altele decât interesul pentru o 

carieră în domeniul albastru și respectarea termenilor și condițiilor. Oricine este binevenit, fie că este 

vorba de un student la învățământul profesional fără nicio experiență profesională, fie că este vorba 

de un profesionist experimentat care dorește să își schimbe cariera dintr-un sector al economiei 

albastre în altul. De asemenea, îi primim în programul de e-mentorat pe cei care au deja o carieră în 

alt sector, dar care doresc să schimbe acest lucru și să se alăture economiei albastre și să urmeze o 

carieră în unul dintre sectoarele menționate mai sus.  
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Orientări etice 

Te poți confrunta cu o varietate de probleme sau alegeri în relația de mentorat, fie că ești mentor sau 

mentorat. Adesea nu există răspunsuri simple sau evidente și nici un sentiment definit de "corect" sau 

"greșit" în multe situații. 

Aceste reguli simple sunt menite să atragă atenția asupra unui grup de comportamente care ar putea 

avea un efect asupra relației de mentorat sau, în general, atunci când se utilizează tehnici de 

mentorat/coaching în diferite contexte. 

Încredere 

Încrederea este o piatră de temelie a relațiilor de mentorat eficiente. În calitate de mentor sau 

mentorat în cadrul programului nostru, nu uitați că va trebui să aveți încredere reciprocă destul de 

repede pentru a vă atinge obiectivele. Fiecare persoană are un profil de încredere diferit. Unii dintre 

noi au încredere în oameni rapid, iar altora le ia mai mult timp, reținând încrederea până când cealaltă 

persoană se dovedește demnă de încredere. Țineți cont de acest lucru pe măsură ce vă cunoașteți 

mentorul/menteul. 

Responsabilitate 

Atât mentorul, cât și beneficiarul au responsabilitatea de a fi conștienți de posibilitatea ca acțiunile lor 

să dăuneze relației de mentorat. 

Gestionarea limitelor și rolurilor 

Deoarece este posibil ca în timpul relației de mentorat să afle informații sensibile și private, atât 

mentorul, cât și beneficiarul au o obligație importantă de a păstra și respecta secretul tuturor 

informațiilor transmise. Sfătuirea beneficiarului de a lua măsuri adecvate pe cont propriu este o 

strategie adecvată pentru mentor în cazul în care cunoștințele sunt riscante sau ilegale. 

Competență 

Mentorii trebuie să fie conștienți de propriile niveluri de expertiză și experiență în materie de mentorat 

și nu trebuie să exagereze niciodată. Un jurnal sau o altă formă de practică reflexivă poate fi o 

modalitate acceptabilă pentru mentori de a încuraja această conștientizare. O strategie adecvată ar 

putea fi aceea de a sugera că o discuție mai aprofundată pe tema respectivă ar fi mai bine să fie purtată 

cu cei calificați să ajute atunci când conversația de mentorat pare să se abată de la mentorat (orientată 

spre viitor, axată pe soluții) spre consiliere (de obicei, discuția este ferm înrădăcinată în problemele 

din trecut). 

Contractare 

Exemple de contracte clare ar trebui să includă claritatea privind durata și frecvența sesiunilor; acordul 

privind permisiunea sau nu de a contacta prin e-mail/telefon/text cu privire la probleme de mentorat 

între sesiunile de mentorat; responsabilitatea de a găsi o locație adecvată pentru sesiunea de 

mentorat. 

Gestionarea auto-distracțiilor 

Mentorii trebuie să fie conștienți de faptul că prejudecățile, noțiunile preconcepute, primele impresii, 

atitudinile și stereotipurile pot afecta capacitatea unei persoane de a-și acorda întreaga atenție, de a 

fi prezent și de a se concentra asupra celor pe care îi îndrumă. În cazul în care acest nivel de 
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autogestionare nu poate fi atins, mentorul ar trebui fie să își ia un concediu temporar, fie să recomande 

ca persoana mentorată să colaboreze cu o altă persoană. Este posibil ca mentorii să fie nevoiți să facă 

un pas înapoi și să se gândească la relația lor cu persoanele îndrumate și la propria lor definiție a 

mentoratului, dacă consideră că trebuie să "consilieze" pentru a oferi valoare persoanei îndrumate.  
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Confidențialitate 

Un mentorat sănătos menține transparența, încrederea și loialitatea. Informațiile, fie că sunt 

considerate private sau nu, nu ar trebui să fie schimbate în afara relației dintre mentor și mentorat. 

Pentru ca relația de mentorat să aibă succes, trebuie să fie confidențială. Informațiile personale și 

profesionale divulgate în timpul unei relații de mentorat trebuie să fie confidențiale.  

Orice informație pe care mentorul o primește de la mentorat, organizații sau alte persoane va fi 

păstrată confidențială și nu va fi transmisă unor terțe părți sau exploatată în interes personal. Este de 

așteptat ca ambele părți să nu divulge aceste informații nimănui altcuiva, cu excepția cazului în care 

atât mentorul, cât și beneficiarul sunt de acord cu altceva. 

Excepția de la această regulă o constituie posibilitatea de a vătăma propria persoană sau pe altcineva. 

În aceste cazuri, mentorul va discuta cu persoana mentorată despre cursul de acțiune înainte de a vorbi 

cu persoana de contact corespunzătoare. 

Pentru a asigura confidențialitatea între mentor, persoana beneficiară și program, toți mentorii și 

persoanele beneficiare sunt obligați să respecte principiile de confidențialitate de mai jos. 

Pentru ca o relație de mentorat să se dezvolte, atât mentorul, cât și beneficiarul trebuie să aibă 

sentimentul că discuțiile despre chestiuni sau probleme private sunt tratate cu discreție. Acest lucru 

are ca scop protejarea atât a mentorului, cât și a beneficiarului de o încălcare a confidențialității în 

timpul procesului de mentorat. 

Acord de confidențialitate 

Eu, __________________________________, sunt de acord să păstrez confidențialitatea informațiilor 

specifice discuțiilor cu mentorul/mentorul meu, cu excepția cazului în care primesc permisiunea de a 

comunica aceste informații altor persoane. De asemenea, sunt încurajat să discut cu experții 

programului de e-mentorat orice preocupare pe care o am cu privire la experiența mea de mentorat. 

Aceștia vor păstra confidențialitatea, cu excepția cazului în care este necesară o încălcare a 

confidențialității pentru a menține siguranța personală a cuiva. 
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Acord de mentorat 

Oricine se poate înscrie la cursul de e-mentorat. Cu toate acestea, pentru a fi acceptat ca mentor sau 

mentorat trebuie să completeze un formular de cerere și să respecte termenii și condițiile. Acestea 

sunt menționate în formularul de cerere: 

Intru în mod voluntar într-un parteneriat de mentorat, de care mă aștept să beneficieze atât mentorul, 

cât și beneficiarul. Îmi doresc ca această experiență să fie productivă și plină de satisfacții, iar cea mai 

mare parte a timpului să fie petrecută în activități de dezvoltare în colaborare. Pentru a minimiza 

posibilitatea de confuzie, sunt de acord că scopul acestei relații este de a dezvolta parcursul profesional 

al mentee-ului. 

 

Aderarea la acești termeni înseamnă, de asemenea, că mentorii și protejații au citit și au înțeles 

orientările etice, aspectele legate de confidențialitate și dispozițiile generale privind protecția datelor. 

În timp ce acordul de mai sus este o formă scrisă de acceptare a condițiilor generale ale procesului de 

mentorat, cel mai important lucru pe care trebuie să-l rețină atât mentorii, cât și persoanele mentorate 

este contractul moral. Intrarea într-o experiență de mentorat este o activitate voluntară. Atât mentorii, 

cât și mentees se angajează să își ofere timpul și să își concentreze atenția asupra procesului de e-

mentorat. Din acest motiv, este foarte apreciat ca ambele părți să acționeze în mod responsabil, să se 

respecte reciproc și să urmeze bunul simț în relațiile dintre ele. Mentoratul înseamnă adăugarea de 

valoare reciprocă, un proces în care fiecare câștigă noi experiențe, competențe și atitudini 

îmbunătățite. 

  

https://trainingclub.eu/beblue/


Proiectul Erasmus+ 2020-1-RO01-KA202-080397 
https://trainingclub.eu/beblue/ 

43 
Ghid de Mentorat Online pentru Cariere Albastre 

Protecția generală a datelor (GDPR) 

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)9 este cea mai dură lege din lume în materie de 

confidențialitate și securitate. Deși a fost redactat și adoptat de Uniunea Europeană (UE), acesta 

impune obligații organizațiilor de oriunde, atât timp cât acestea vizează sau colectează date legate de 

persoane din UE. Regulamentul a intrat în vigoare la 25 mai 2018. GDPR va impune amenzi dure 

împotriva celor care încalcă standardele sale de confidențialitate și securitate, sancțiunile ajungând la 

zeci de milioane de euro. 

Prin GDPR, Europa își exprimă poziția fermă în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor, 

într-un moment în care tot mai multe persoane își încredințează datele personale serviciilor de cloud 

computing, iar încălcările de securitate sunt un eveniment zilnic. GDPR definește pe larg o serie de 

termeni juridici. Mai jos sunt prezentate câteva dintre cele mai importante: 

Date cu caracter personal - Datele cu caracter personal reprezintă orice informație care se referă la o 

persoană care poate fi identificată direct sau indirect. Numele și adresele de e-mail sunt în mod evident 

date cu caracter personal. Informațiile privind locația, etnia, sexul, datele biometrice, convingerile 

religioase, cookie-urile web și opiniile politice pot fi, de asemenea, date cu caracter personal. Datele 

pseudonime pot, de asemenea, să intre sub incidența definiției dacă este relativ ușor de identificat o 

persoană pe baza lor. 

Prelucrarea datelor - Orice acțiune efectuată asupra datelor, fie că este automatizată sau manuală. 

Exemplele citate în text includ colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, utilizarea, 

ștergerea... deci, practic, orice. 

Persoana vizată - Persoana ale cărei date sunt prelucrate. Aceștia sunt clienții sau vizitatorii site-ului 

dumneavoastră. 

Operator de date - Persoana care decide de ce și cum vor fi prelucrate datele cu caracter personal. 

Dacă sunteți un proprietar sau un angajat al organizației dvs. care gestionează date, acesta sunteți dvs. 

Persoana împuternicită de către operator - O terță parte care prelucrează date cu caracter personal în 

numele unui operator de date. GDPR are reguli speciale pentru aceste persoane și organizații. 

GDPR legat de procesul nostru de mentorat se referă la modul în care sunt utilizate datele transmise 

în platformă și la modul în care mentorii și persoanele îndrumate își gestionează reciproc datele. Ceea 

ce trebuie să rețineți este că aceste date vor fi accesibile partenerilor proiectului BeBlue și 

mentorilor/menteilor respectivi. Mentorii și protejații trebuie să fie de acord cu termenii GDPR înainte 

de a trimite formularele de candidatură. 

Acordul GDPR 

Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2018/1725 

al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele și oficiile 

Uniunii Europene și libera circulație a datelor. Datele vor fi accesibile partenerilor din cadrul proiectului 

BeBlue și mentorilor/mentorilor relevanți în scopuri educaționale.   

 

9 https://gdpr.eu/what-is-gdpr/  
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Lecții învățate 

În urma conceperii și implementării procesului de e-mentorat, experții proiectului au adunat informații 

utile și lecții învățate cu privire la întreaga experiență. Acestea au fost folosite pentru a îmbunătăți 

procesul și pot fi utilizate de oricine dorește să dezvolte un proces similar de mentorat. Credem că 

utilitatea acestor lecții învățate se extinde dincolo de economia albastră și dincolo de sectorul 

profesional, care a fost ținta principală a proiectului. 

În primul rând, experții din cadrul proiectului au descoperit că trebuie să convingă persoanele care 

beneficiază de mentorat că au nevoie de ajutor pentru a-și dezvolta în continuare cariera în economia 

albastră. De fapt, oamenii pot fi interesați doar să învețe despre lucruri pe care sunt conștienți că nu 

le știu. De exemplu, este dificil pentru un absolvent de studii maritime să intre în mentorat pentru a-și 

dezvolta o carieră în sectorul petrolului și gazelor offshore, dacă nu a auzit niciodată despre acest 

sector. Din acest motiv, experții din cadrul proiectului au elaborat hărți de carieră și cursuri de 

economie albastră, care oferă cunoștințe de bază. De asemenea, ghidul actual informează cititorii cu 

privire la beneficiile mentoratului. 

În timpul implementării proiectului am aflat că există o concepție greșită în rândul potențialilor 

mentori, conform căreia aceștia nu câștigă nimic din procesul de mentorat. După cum am arătat în 

capitolele de mai sus, mentorii pot cunoaște domeniul lor de activitate, dar procesul de mentorat îi 

poate ajuta să își dezvolte abilitățile interpersonale și de mentorat. Cu toate acestea, convingerea 

mentorilor cu privire la beneficiile implicării active în mentorat necesită mult timp, dedicare și efort. 

O altă lecție învățată se referă la activitatea de potrivire a mentorilor cu cei care beneficiază de 

mentorat. Principalul criteriu pentru această potrivire este sectorul economiei albastre în care 

mentorul are nevoie de ajutor. În timp ce în unele sectoare există o mulțime de profesioniști (dintre 

care unii sunt interesați să devină mentori), există și sectoare de nișă (cum ar fi biotehnologia, de 

exemplu) în care nu există atât de mulți profesioniști. Pe lângă aceasta, trebuie să existe și o chimie 

între mentori și mentee, ceea ce este dificil de evaluat și de prevăzut în etapa de potrivire a mentorilor 

și mentee. Din acest motiv, programul de e-mentorat oferă diverse instrumente și un kit de 

documentare. 

În plus, am învățat că succesul procesului de mentorat depinde de angajamentul ambelor părți. 

Mentoratul este o activitate confidențială, iar modul în care evoluează este ceva ce depinde de mentor 

și de persoana mentorată. În acest sens, proiectanții programului au creat programul, platforma și 

ghidul asociat pentru a simplifica procesul. Cu toate acestea, mentoratul în sine rămâne ceva care nu 

este la îndemâna experților de proiect. 

Ca urmare a celor de mai sus, s-a observat că mentorii au nevoie nu numai de cunoștințe, experiență 

și competențe specifice industriei, ci și de instrumente de mentorat pentru a-și îmbunătăți abilitățile 

de mentorat. 

În cele din urmă, experții din cadrul proiectului au concluzionat că este dificil de automatizat și 

standardizat procesul de mentorat, deoarece, dincolo de proceduri și platforme, este vorba de 

interacțiunea umană. De fapt, nu există un singur mod de a fi mentor sau de a fi mentorat. Din acest 

motiv, procesul nostru de mentorat, etapele și instrumentele recomandate nu sunt bătut în cuie, ci 

lasă loc pentru preferințe și adaptări personale. 
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Despre organizațiile partenere 

TEAM4Excellence (T4E) este o asociație românească ce are ca scop 

îmbunătățirea calității vieții prin activități de educație, cercetare și 

consultanță. Pentru a răspunde provocărilor societale, T4E oferă 

oportunități de învățare și consiliere profesională pentru 

incluziunea socială, dezvoltarea și angajabilitatea oamenilor și 

echipează formatorii cu competențe și abilități cheie pentru a 

stimula dezvoltarea personală, dar și profesională. În cadrul a 

peste 30 de proiecte finanțate de UE, asociația produce și 

transferă inovație, experiență și know-how prin cooperarea cu 

parteneri interni și internaționali. Prin găzduirea de evenimente, cursuri de formare și conferințe, T4E 

consolidează colaborarea dintre oameni, sprijină organizațiile și reduce decalajele dintre generații. 

Expertiza vastă în domeniul managementului permite personalului T4E să ofere consultanță 

companiilor mari și IMM-urilor folosind modelul EFQM și Business Model Canvas. 

Sea Teach, în calitate de școală maritimă și companie charter, are 

o înțelegere profundă a ofertei actuale de formare și a nevoilor 

pieței în economia albastră. Prin activitatea sa de proiect, Sea 

Teach a dezvoltat, de asemenea, un nivel ridicat de expertiză în 

ceea ce privește educația maritimă, evaluarea competențelor, 

procesele de validare și programele de mentorat. Sea Teach este 

implicată activ în promovarea și plasarea tinerilor în diferite 

sectoare ale economiei albastre. Sea Teach a dezvoltat proiecte 

pentru a aborda problema lipsei de recunoaștere a calificărilor în 

domeniul navigației de agrement și a dezvoltat, de asemenea, instrumente de evaluare unice care au 

fost aprobate pe scară largă de agențiile de ocupare a forței de muncă, de departamentele de resurse 

umane și de universitățile maritime. Rețeaua extinsă din Spania și nu numai, care include agenții de 

ocupare a forței de muncă, sectorul VET și universități, permite Sea Teach să pună în aplicare activități 

și instrumente în cooperare cu părțile interesate relevante. 

Direcția Provincială Osmaniye a Educației Naționale este o 

organizație guvernamentală responsabilă cu planificarea și 

coordonarea tuturor tipurilor de activități educaționale și de 

formare, de la învățământul preșcolar până la sfârșitul ciclului 

secundar, licee profesionale, școli tehnice și instituții și centre de 

educație pentru adulți din regiunea sa. Există 1 director, 9 directori 

adjuncți și 20 de inspectori școlari. Direcția Provincială Osmaniye 

a Educației Naționale este responsabilă pentru aproximativ 419 

școli, 6 780 de cadre didactice și 133250 de elevi din regiunea sa și 

este responsabilă pentru orice tip de facilități educaționale. În Osmaniye există 26 de licee vocaționale, 

iar 6 dintre acestea se află în centrul orașului. 12580 de elevi frecventează clasele 9-12 la diferite 

departamente, cum ar fi Mobilier și design interior, Tehnologia instalațiilor și aer condiționat, Chimie, 

TIC, departamente de contabilitate și finanțe și Servicii de alimentație publică etc. 
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CONTACT 

https://www.facebook.com/TrainingClubT4E 

https://www.instagram.com/trainingclub.eu/ 

https://trainingclub.eu/beblue/ 

+40 723 194 474 

office@team4excellence.ro 
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