
Aici este profilul Lailei, ea este o ucenică și dorește sprijin. 

Este o femeie Curdish din Siria. Limba ei maternă este Curdish, 
dar vorbește fluent și arabă. Este musulmană și cultura ei este 
Curdish. Este o persoană calmă și relaxată, care nu vrea să aibă 
niciun fel de discuție. Interesele ei sunt decupajul și vrea să-și 
con�nue studiile. 

Acum începe să devină interesant. Deoarece, desigur, nu este 
ușor să găsiți cele mai bune perechi potrivite. Rezerva de 
mentori și ucenici nu este nesfârșită. Nu totul se potrivește 
întotdeauna perfect. Cu toate acestea, poate funcționa bine 
dacă aruncați o privire atentă asupra oamenilor.

În mod ideal, cineva decide - chiar și pre-potrivire - nu singur, ci 
în echipă. 

Și acum, cum găseș� cuplul ideal ? 

Să vedem
un exemplu imediat : 

Care sunt criteriile de 
potrivire?  

Limba și etnia

Context cultural 
și / sau 

educațional

Personalitate și 
interese

Vârsta

Gen

Ce este pre-potrivirea? 

Pre-potrivirea este faza care 
precede potrivirea formală, în care 
cuplurile de mentori și ucenici sunt 
potrivite oficial. În această fază, 
candidații au ocazia să se întâlnească 
pentru prima dată în �mpul unei 
întâlniri informale. Cu toate 
acestea, acest lucru nu este o 
necesitate. 

PRE-POTRIVIREA
a perechilor de mentorat   

Module 3 "Buddy system process"



Deoarece limbajul comun este esențial, există 
trei potențiali mentori pentru ea : 

În afară de limbă, care criteriu este mai relevant, gen sau vârstă? Dar diferențele de religie? Sunt 
cruciale sau nu? Dar personalitățile? Ar trebui să fie asemănătoare, sau diferite caractere sau 
temperamente pot fi, de asemenea, complementare? Cât de importantă este exper�za? Mai 
important decât personalitatea? 

Nu există niciodată o singură soluție sau decizie corectă. Este întotdeauna 
nevoie să cântărim diferiți factori. Veți găsi un exercițiu detaliat în acest sens 
în programa cursului. Aceasta servește pentru a face față diferitelor aspecte. 

Reem, femeie, din Pales�na, 
vorbitoare de limbă arabă, 
engleză și franceză, 42 de 
ani, ateistă, personalitate 
strictă și foarte hotărâtă, 
doctor, îi place să înoate.

Mustafa, bărbat, din 
Maroc, vorbitor de limbă 

arabă și engleză, 23 de ani, 
musulman, temperament 
introver�t, personalitate 
empa�că, avocat, îi place 

drumețiile.

Care este intervalul de �mp al procesului de pre-potrivire ? 

Autoevaluare inițială atât a 
mentorilor, cât și a ucenicilor

(Step 3)

Instruirea mentorilor și zi 
de informare pentru ucenici

(Step 4)

Colectarea tuturor 
informațiilor relevante 

despre candidații 

Deci, cum vei potrivi Laila cu mentorul ideal pentru ea? 

Yusef, bărbat, din Tunisia, 
arabă ca limbă maternă, 65 
de ani, musulman, foarte 

extrover�t, profesor, îi 
place istoria și lectura. 



Procesul de pre-potrivire este împărțit 
în 4 părți: 

Prima propunere de potrivire 
este prezentată pe baza 
informațiilor disponibile 

colectate atât despre mentori, 
cât și despre ucenici.

Atât mentorul, cât și ucenicul ar 
trebui să obțină o descriere și 

câteva informații despre 
partenerul potențial. 

Dacă atât mentorul, cât și ucenicul sunt 
de acord, o primă întâlnire informală 

este programată și are loc.
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Ulterior, coordonatorul mentorilor 
contactează par�cipanții individual, 
pentru a colecta opinia lor despre 

întâlnirea și alegerea lor. 


