
A fi un mentor

Module 6 "A fi un mentor"

De ce să fii un mentor? 

Există o gamă largă de beneficii de dezvoltare personală pe care mentorii 
le obțin din experiența de mentorat, inclusiv :

Creșterea 
încrederii în sine

Creșterea 
conș�inței de sine

Dezvoltarea abilităților 
de leadership

Abilități puternice 
de comunicare

A deveni un 
bun ascultător

 Expunerea la perspec�ve 
noi și diferite

Dezvoltarea unei 
rețele personale

Creșterea sa�sfacției 
profesionale

 Învățarea de 
la altcineva



Cum pot mentorii sa ajute în mod eficient ucenicii ? 

Relația de mentorat 

Socializare șiAchiziționarea limbii locale  Integrarea comunitară

Priori�zați învățărea 
limbii locale și obținerea 

unui loc de muncă

Încurajați 
autosuficiența

Oferiți feedback 
sincer

Stabiliți 
așteptările

Cereți ajutor unui 
profesionist, dacă 

este necesar

Studiați 
ucenicii

Aflați despre 
cultura și istoria 

ucenicului

Recunoașteți că ucenicii 
au nevoie de o 

comunitate de sprijin

Stabilirea unei relații de mentorat 
eficiente necesită o organizare 
adecvată, disponibilitate și 
angajament de �mp și efort de 
ambele părți, în �mp ce 
înțelegeți rolurile și limitele lor.

Rolul mentorului în mai multe �puri de integrare 

Mentorii ar trebui să țină cont de următoarele obiec�ve, deoarece îi ajută pe ucenicii să 
obțină autosuficiența prin impactul pe termen lung al mentoratului :

Fiecare relație mentor-ucenic este specifică situației. Se recomandă ca ac�vitățile să se 
concentreze pe nevoi prac�ce, cum ar fi cum să vă deplasați, să cumpărați produse 
alimentare sau să plă�ți facturi. Aceste ac�vități de zi cu zi abordează obiec�vele mai mari 

de învățare a limbii locale, socializare și integrare comunitară. 



Fiind un mentor, s-ar putea să vă confruntați cu una dintre 
aceste provocări atunci când vă ocupați de ucenicul :  

Provocări cu care se poate confrunta un mentor 

Încurajarea 
independenței ucenicului

Stabilirea limitelor pentru 
relația mentor-ucenic

Oferirea de un feedback 
nega�v ucenicului cu 

privire la lipsa de progres 

Assessing mentee's 
background 

(knowledge and skills)

Înțelegerea contextului cultural 
al ucenicilor și impactul 

acestuia asupra luării deciziilor
Iden�ficarea 

mo�vației ucenicului

Ges�onarea inexperienței 
(cunoș�nțe și abilități) 

ucenicului

 Stabilirea unor 
obiec�ve rezonabile

A menține 
ucenicul implicat

Construirea 
încrederii ucenicului

Alocarea �mpului A rămâne pacienți

 Limitele ajută la 
prevenirea epuizării

Fiți pregă�t să stabiliți un 
cadru general al relației de 
mentorat (date, ore, numere 
de contact, vizite)

Dezvoltați „compasiune detașată” - 
intrarea în situația persoanei ajutate, 
dar con�nuând să funcționați eficient în 
rolul de ajutor

Nu vă fie teamă 
să spuneți „Nu”

Limitele sprijinului mentorului 

Pentru ca relația de mentorat să funcționeze eficient, mentorul ar 
trebui să clarifice limitele din �mp și să le mențină coerente.


