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INTRODUCERE
Scopul proiectului EUTM – Mentorat European in Turism a fost s creeze o metodologie
de instruire pentru dezvoltarea categoriei de mentori, având în vedere standardele
na ionale ale Marii Britanii de Calificare Standard pentru Mentori, astfel încât cei care
doresc s înve e din pasiune (proprietari, directori, management de clas medie al
companiilor ce lucreaz în industria HLTT) pot fi sprijini i s dobândeasc ni te
competen e standard ca mentori.
Mentoratul – proces de înv are mutual i împ rt ire de experien – este cea mai
rapid cale interven ie în scopul de a cre te o afacere, din toate timpurile, accelerând
ambele procese de înv are: individual i de afaceri. Totu i, la fel ca i în orice alt
profesie, este foarte important pentru un mentor s fie educat i s fi ob inut o
specializare în domeniul mentoring-ului.
Am pornit la drum în acest proiect cu o idee clar a procesului care ne va fi permis
crearea unui sector inovativ in HLTT, orientat pe setul de lucru – Manualul de Mentorat i
o clar metodologie pentru a recunoa te rezultatele înv rii.
Primii no tri pa i au fost s examin m condi iile din sectorul HLTT din fiecare ar
partener . Aceast cercetare teoretic a stat la baza orient rilor noastre, prezentat ca
rapoarte asupra contextului i exemple de bun practic . Acest examen al nevoilor
economice din pia a real a muncii, oferta d einstruire de la colegii i universit i,
politicile publice, i indicarea cerin elor de dezvoltare ale curriculum-ului, sunt i ele
publicate pe website-ul proiectului.
Pentru a citi aceste rapoarte, ca i multe alte informa ii despre progresul proiectului, v
invit m s vizita i www.eumentoring.com
În consult rile cu grupurile de beneficiari am adaptat i am tradus materiale din Marea
Britanie care au fost, mai întâi, dezvoltate i implementate de c tre partenerul nostru
englez, Shine People and Places. Acest lucru ne-a furnizat i un program definit de
ateliere pe care noi l-am luat in faza Pilot, unde am ini iat i dezvoltat, mai întâi mentori,
iar ace tia, discipoli, testând i îmbun t ind materialele adaptate în cadrul setului de
instrumente de lucru Manualul de Mentorat.
Partenerii de proiect din Lithuania i Romania, împreun cu ara Coordonatorului,
Slovakia, au recrutat fiecare câte 4 profesioni ti experimenta i din sectorul int , care au
fost dezvolta i ca i mentori.
Faza Pilot a început cu un prim atelier de lucru în Bratislava, care le-a permis
partenerilor de proiect s se a eze al turi de discipoli. Ca proiectul Pilot s devin
efectiv testat, s-a avut în vedere faptul esential ca noii mentori s fi aplicat tehnicile noi
de mentorat câ tigate i aptitudinile dobândite, cu aceast ocazie, în lumea real – cu
discipolii din sectorul HLTT/Turism, servicii, recruta i i ale i de c tre parteneri.
Urm toarele 2 ateliere de lucru, au avut loc în Pitesti (România) i Vilnius (Lithuania),
dezvoltând în continuare competen ele mentorilor i ad ugând spa iul necesar pentru o
estimare a impactului i a progresului lor, în rela ia cu discipolii.
Experien a i validitatea acestor interac iuni mentor-discipol este cuprins în studiile de
caz prezentate în Manual, fiecare ilustrând trepte de înv are pentru cei care doresc s
foloseasc acest instrument de lucru.
Pe m sur ce atelierele de lucru, mentorii i discipolii au progresat, partenerii de proiect
i-au îndreptat aten ia la clarificarea rezultatelor de înv are dobândite, ca i performan a
i criteriile de aplicat. Aceast metodologie de predare, înv are i însu ire se încheie cu
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Cu toate acestea, setul de lucru/manualul este comprehensiv; având un poten ial
program de coordonator în cazul sectorului HLTT, putem face urm torii pa i, pentru a-l
introduce în func iune, instruindu-i pe profesioni tii experimenta i din sectorul HLTT ca
mentori i mentori în afaceri, furnizându-le materiale de coordonare a propriilor lor
discipoli.

METODOLOGIE
Introducere
Exista un proces de invatare pentru organizatiile in cautare de a stabili si implementa un
program de mentorat si altul pentru persoanele care se formeaza ca mentori. Acela care
se aplica persoanei, este de interes egal si pentru organizatie. Procesul de invatare
pentru organizatii este imbunatatit: nevoia de a ridica problema recompenselor financiare
(mai ales impactul avut asupra performantei) si de a evalua disponibilitatea si eficienta
unor resurse de expert, astfel incat programul sa fie unul de succes.
Este recunoscut faptul ca disponibilitatea resurselor de expert de introdus intr-un
program de mentorat este o cheie esentiala intr-o asemenea initiativa. De aici,
metodologia noastra a necesitat adoptarea unui stil de invatare mix – un mix de ateliere
si suport de lucru individualizat si supravegheat.
Obiective de invatare
Acest set de lucru /Toolkit subliniaza obiectivele de invatare, intarind mesajele livrate in
timpul fazei de recrutare.
Setul de lucru / Toolkit este impartit in 2 parti care au drept tinta, pe de-o parte, pe cei
care iau decizii in organizatii, si, pe de alta parte, materialele administrative pentru
mentorii in formare. Mentorilor li se predau mai intai aptitudinile tehnice pentru a isi face
o idee despre procesul de mentorat, asa cum este el, dupa care urmeaza dezvoltarea lui
ca un mentor de afaceri sau de formare dintr-o intreprindere.
Atelierele de lucru
Sa fii mentor inseamna samuncesti cu oameni si sa aplici tehnici de comunicare si
mentorat unui scenariu de mentorare. Astfel, continutul atelierului de lucru este calibrat
pentru a permite cele mai mari oportunitati de interactionare cu tutorul si alti mentori in
formare.
Continutul setului de lucru arata tehnicile care trebuie invatate si exercitiile ca sa-ti
dezvolti aptitudini pentru a aplica aceste tehnici. Un plan de atelier de lucru face parte
din acest manual.
Programul de formare/dezvoltare este conceput in 3 evenimente. Primul eveniment se
focuseaza pe impartasirea cunostintelor cu privire la design-ul si livrarea unui program
de mentorat, inclusiv lucrurile esentiale “de stiut” in mentoring.De la inceput, programul
de atelier furnizeaza oportunitati pentru cei care invata, sa participe la un atelier condus
de un expert, cu aplicatii practice (mai degraba decat lectii predate) , care intaresc
exprimarea si participarea tuturor doritorilor de cunostinte din domeniu, participantilor la
program.
Primul atelier de lucru are ca tinta grupul de lucru, in totalitatea lui, mai degraba decat
mebrii acestuia. A fost conceput sa dureze 3 zile si pe tot parcursul acestuia, punctele de
vedere si parerile grupului, pe masura ce principiile sunt prezentate, sunt luate in
considerare si le-a fost cerut grupului sa dea un test cu privire la gradul de cunostinte
acumulate si felul in care s-a lucrat, pe tot parcursul seminarului.

Cel de-al 2-lea atelier de lucru, de 2 zile, a fost conceput sa dezvolte aptitudinile de a
aplica in practica tehnicile de mentorat invatate in primul workshop, dar acum, in
contextul in care stiam deja cine sunt mentorii. Era de asteptat ca toti mentorii sa fi
participat la acest atelier de lucru cu discipolii lor, aducand cu ei si contractele de lucru si
stabilind regulile de cooperare, pe loc.
Cel de-al 3-lea si ultimul atelier de lucru a fost de 2 zile, de asemenea. In acest punct,
mentorii se vor fi implicat pe deplin cu discipolii lor. Acest atelier da oportunitatea sa se
revizuiasca tehnicile de mentorat care au devenit aplicabile discipolilor, sa se revizuiasca
folosirea instrumentelor administrative si a jurnalului d emanagement, pentru a se
consulta fata in fata/in pereche, mentor si discipol, cat si cu expertul tutore de program.
Metode de evaluare
Cum cele doua ateliere de lucru au fost completate, celor care studiaza li s-au dat
chestionare de evaluare, sa le completeze in timpul liber, luandu-si timp de gandire.
Acestea aveau in vedere dezvoltarea aptitudinilor de mentor,folosirea unor instrumente
administrative, si, dupa al doilea atelier, progresul cu privire la intelegerile de mentorat.
Pe parcursul celor 3 evenimente de lucru, exista oportunitati de evaluare prezentate in
raspunsuri ca individuali si grupuri, la exercitii, contributii la discutii, si prin performantele
jocuri de rol.
Cum acest procedeu nu este teoretic, ci chiar existent in “lumea reala”, aplicabil cu
discipolii si dezvoltarea aptitudinilor lor si a intreprinderilor, este indicat sa mentinem
contactul cu tutorele pe parcursul perioadei de dezvoltare, pentru completarea
angajamentelor si suportul in procesul de livrare a mentoratului.
Rezultatele invatarii dobandite
La final, mentorul va fi capabil sa:
1. explice principiile mentoratului
2. explice beneficiile mentoratului la locul de munca
3. aplice instrumente de mentorat si tehnici
4. inteleaga cerintele competitive cu care se confrunta un antrreprenor
5. inteleaga aspectele financiare ale conducerii unei mici afaceri
6. sa inteleaga marketingul si necesitatile de vanzare intr-o afacere mica
Certificare
Acest set de lucru adopta principiile ECVET pentru a reflecta rezultatele invatarii si
criteriile de evaluare ca o baza de a certifica ceea ce elevii au dobandit ca si cunostinte,
in standardele cerute.
Rezultatele de invatare 1-3 de mai jos, au fost, la inceput, continute de Standardele de
Calificare si cele de Credit, din Marea Britanie (QCF), identificand rezultate ale invatarii
comparabile la Nivelul 3, intre calificarile oferite de catre Institutul de Schimb de Personal
si Dezvoltare, Institutul de Leadership si Management si Initiativa Dezvoltarii IMM-urilor.
Rezultatele de invatare 4-6 s-au referit, la inceput, la Standardele de Calificare si cele de
Credit, din Marea Britanie (QCF), identifying comparable learning outcomes at Level 3,
identificand rezultate ale invatarii comparabile la Nivelul 3, intre calificarile oferite de

catre Initiativa Dezvoltarii IMM-urilor. Aceasta ne indreptateste sa stabilim, ca nivel de
referinta, Schema Calificarii Europene de nivel 4.

