Module 4 "How organiza�ons can manage mentoring process"
Considerații pentru implementarea
unui program de mentorat de succes

Asigurați-vă că programele de
mentorat sunt concepute luând
în considerare standardele de
calitate și rezultatele
cercetărilor privind programele
de mentorat

Asigurați-vă că par�ciparea la
programul de mentorat este
beneﬁcă atât pentru
mentorul cât și pentru
ucenicul

Iden�ﬁcați în ce situații
este necesară o pregă�re
suplimentară

Deﬁniți canalele de
comunicare, periodicitatea și
durata întâlnirilor

Iden�ﬁcați și
monitorizați rezultatele
programului de mentorat
Explorați inovații în
acest domeniu (de
exemplu, mentorat de
grup și tehnologie)

Ș�ți cum să vă conectați la
oameni dintr-un context
cultural diferit și să respectați
diferențele

Prezentați progresele și
rapoartele către echipa de
coordonare, ﬁind totodată
responsabil pentru luarea
deciziilor

5

Luați în considerare
necesitatea de a se potrivi
mentorilor și ucenicilor în
funcție de trecutul și
interesele lor
U�lizați metode de evaluare
care vor aborda lacunele
actuale de cercetare în
programul de mentorat

Iden�ﬁcați
obiec�vele ucenicilor

Fiți disponibili și deschiși
pentru a formula procese
și dinamici

prac�ci esențiale pentru relații de
mentorat puternice și eﬁciente :

1·
2·
3·
4·
5·

A desfașura un program cu o intensitate rezonabilă
A examina și selecta potențialii mentori
A potrivi mentorul și ucenicul pe baza unor interese comune
A oferi mai mult de șase ore de instruire pentru mentori
A oferi antrenament și sprijin post-potrivirea

Rolul mentorului în implementarea
programului de mentorat :

·

A ﬁ implicat în relația de mentorat, și anume în
susținerea ucenicului pentru a�ngerea obiec�velor

·

A pregă�, desfășura și evalua sesiunile de mentorat în
funcție de obiec�vul și scopul programului

·

A împărtăși cu coordonatorul mentorilor a toți pașii
care trebuie parcurși în procesul de mentorat

Modalități diferite de implementare a programului de mentorat :

Mentorat tradițional (unu la unu)
Formarea mentorilor este fundamentală pentru a
pregă� mentorii pentru a juca rolul lor cu succes,
dar și pentru a le oferi instrumente, strategii și
materiale de u�lizat în sesiunile de mentorat.
Mentorii își pot organiza propriile căi și materiale
(dacă este necesar) pentru a dezvolta aceste
teme cu ucenicii, luând în considerare nivelul de
educație și domeniile de interes, s�lul de învățare,
personalitatea, s�lul cogni�v și social și resursele
implicate.

Mentorat de echipă (mai mulți mentori care
lucrează cu grupuri mici de ucenici - raport nu mai
mare de 1:4).
Mentorat la egal la egal (mentori �neri au grijă de
ucenici de aceeași vârstă).
E-mentorat (mentorat prin email-uri și internet)

Proceduri de
supraveghere:

·

Supravegherea generală : ar trebui să includă procedurile de
înregistrare / ieșire, monitorizarea facilităților programului și
supravegherea a ac�vităților de mentorat.

·

Supravegherea speciﬁcă: implică supravegherea ac�vităților
speciﬁce de mentorat și monitorizarea relațiilor de mentorat

Scopul instrumentului

Când trebuie aplicat

Autoevaluarea
abilităților
mentorilor

Oferă exerciții de
auto-conș�en�zare și reﬂecții
și dă un feedback cu privire la
realizările mentorilor și la
lipsurile / nevoile persistente

Fază inițială,
intermediară și ﬁnală al
programului de mentorat

Autoevaluarea
competențelor
ucenicilor

Permite evaluarea
progresului ucenicilor, luând
în considerare diferite
niveluri posibile de
dezvoltare

Fază inițială,
intermediară și ﬁnală al
programului de mentorat

Formular de
înscriere
pentru ucenici

Colectează informații despre
proﬁlul sociodemograﬁc al
ucenicului, interesele și
așteptările

La început, ca
modalitate de
exprimare a interesului
de a ﬁ un ucenic

Formular de
înscriere
pentru mentori

Adună informații despre
proﬁlul sociodemograﬁc al
mentorului, interesele și
așteptările

La început, ca modalitate
de exprimare a
interesului de a ﬁ un
mentor

Acord de
mentorat și
planuri de
sesiune

Descrie informații de bază
legate de relația de mentorat,
când, unde, cât de des se
întâlnesc mentorul și ucenicul,
așteptările, regulile de bază.
De asemenea, prezintă un
plan cu toate sesiunile de
mentorat, obiec�vele și
ac�vitățile care trebuie
dezvoltate în ﬁecare sesiune
de mentorat, precum și
resursele necesare

Înainte de ﬁecare sesiune de
supraveghere. Ar ﬁ important
ca coordonatorii să planiﬁce
sesiuni generale de
supraveghere la începutul
programului sau cel puțin o
dată la 2 luni

Planul de
acțiune pentru
ucenicul

Descrie rezultatele
programului de mentorat
pentru ucenicul, ceea ce
se presupune a ﬁ realizat

După primele sesiuni de
mentorat. Cel puțin până
la sfârșitul primei luni

Scopul instrumentului

Când trebuie aplicat

Registrul sesiunilor
de mentorat

Descrie data, orele și
ac�vitățile desfășurate
într-o sesiune de mentorat

În toate sesiunile de mentorat

Raport de
progres al
ucenicului

Colectează informații
despre progresul
programului de mentorat,
din perspec�va ucenicilor

La 2, 4 și 6 luni ale
programului de mentorat

Raport de
progres al
mentorului

Colectează informații
despre progresul
programului de mentorat,
din perspec�va mentorilor

La 2, 4 și 6 luni ale
programului de mentorat

Plan de
supraveghere

Descrie obiec�vele și
ac�vitățile care trebuie
dezvoltate într-o sesiune
de supraveghere

Înainte de ﬁecare sesiune
de supraveghere. Ar ﬁ
important ca coordonatorii
să planiﬁce sesiuni generale
de supraveghere la
începutul programului sau
cel puțin o dată la 2 luni

Registrul sesiunilor
de supraveghere

Descrie data, orele și
ac�vitățile desfășurate într-o
sesiune de supraveghere

În toate sesiunile
de supraveghere

Raportul
programului de
mentorat

Prezintă informații despre
programul de mentorat,
atât din perspec�va
mentorilor, cât și a
ucenicilor (progres,
sa�sfacție), inclusiv
măsurarea realizării
obiec�velor și indicatorilor
a programului. La sfârșitul
programului (sau după o
perioadă deﬁnită), ar
trebui prezentate
rezultatele programului și
impactul pe care îl are
asupra mentorilor și
ucenicilor

La 2 și 4 luni ale
programului de mentorat;
la ﬁnalul programului de
mentorat. După cel puțin o
lună

E-mentoratul se referă la orice �p de mentorat care include
u�lizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) :

·
·

chimb de e-mail între un mentor și un ucenic

trimiterea de mesaje folosind un program de mesagerie sau un social media

·
·

videoconferințe (skype, zoom, google meet etc.)

postarea mesajelor în panouri de anunțuri digitale sau forumuri

Acest format speciﬁc de mentorat este
recomandat cel puțin o dată pe
săptămână pe o perioadă de șase luni

Este foarte ﬂexibil : poate ﬁ folosit în programe de
mentorat care includ atât contacte în persoană,
cât și interacțiuni asistate de tehnologie

Goals of E-mentoring programs :

·
·

A viza circumstanțe și rezultate speciﬁce care ar putea să nu ﬁe
ușor abordate prin formate ﬁzice (de exemplu, par�cipanți
care locuiesc departe sau par�cipanți cu mobilitate redusă)
A consolida comunicarea online și a oferi mentori
persoanelor izolate geograﬁc sau social, reunind
as�el mentori și ucenici

Având în vedere că tehnologia joacă
un rol din ce în ce mai important în
viața ﬁecăruia, aceste relații și
modele de e-mentorat vor con�nua
să crească în importanță și
relevanță
în
domeniul
mentoratului – ﬁind u�le, de
asemenea, în special în �mpul
pandemiilor (de exemplu, Covid-19)

