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Metodologia pentru formarea Mentorilor

1. Scopul proiectului

Scopul acestui proiect este de a transfera o tehnică consacrată pentru dezvoltarea forței de muncă mentoratul - de la o națiune care are deja utilizarea ei pe scară largă în sectorul de
ospitalitate/hotelărie, timp liber, călătorii și turism (HLTT/Hospitality Leisure & Travel Tourism), către
națiunile care nu folosesc mentoratul ca un mijloc comun de a dezvolta forța lor de muncă. În Marea
Britanie, practica mentoratului este un cost-eficient și un mod curent și testat în vederea dezvoltării
abilităților personalului, printre care motivarea și ambiția.
Proiectul EUTM se concentrează pe transferul de tehnici de mentorat utilizate în sectorul HLTT în
Marea Britanie, la același sector în Slovacia, România și Lituania. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea
capacității de formare a unui număr de patru mentori, pentru fiecare dintre aceste trei națiuni.
Fiecare dintre mentori, selectați pentru experiența lor în acest sector și atributele lor personale, vor
avea drept sarcină să lucreze cu trei discipoli/Mentees din sectorul HLTT.
Proiectul va evalua experiențele mentorilor și pe cele ale discipolilor lor/ Mentees, cautând să
îmbunătățească programul, și să identifice impactul asupra organizațiilor pentru discipoli/mentees.
Dincolo de acest impact imediat, proiectul se focusează și pe identificarea impactului probabil asupra
sectorului în fiecare din cele trei națiuni - care a fost identificat, de asemenea, prin mijloace eficiente
de dezvoltare a personalului și a standardelor în cadrul organizațiilor - și pe faptul că acest lucru este
binevenit, reflectat în interesul crescut în rândul experților din sector, care doresc să devină mentori,
învățământ profesional și de formare profesională care oferă programe de dezvoltare pentru
mentori, și pe selecția de personal pentru a deveni un discipol/mentee.

În acest scop, angajarea unui expert din sector pentru a deveni un mentor, este, de asemenea, o
cerință pentru angajamentul lor de a contribui la evaluarea programelor și îmbunătățirea lor.
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2. Scopul metodologiei

Scopul acestui document este de a sublinia obiectivul, temele centrale și metodele de predare,
învățare și însușire, care vor fi aplicate pe parcursul programului.
Proiectul oferă un ”Set de Mentorat” celor 12 cursanți, care sunt fiecare experți în sectorul HLTT și
care doresc să fie mentori. Metodologia explică ceea ce va fi învățat și cum se va produce acest lucru,
de la tutorul cursului, colegi și până la discipolii cu care mentorii vor intra în contact.

3. Metoda de livrare
”Setul de Mentorat” este livrat în trei evenimente care cuprin ateliere de lucru și care sunt stabilite în
mod deliberat la un anumit interval de timp. Timpul între atelierele de lucru permite mentorilor să-și
recruteze și formeze discipolii și să îmbunătățească angajamentul.
Fiecare dintre atelierele de lucru va fi găzduit, pe rând, de câte una dintre națiunile partenere în
proiect, astfel încât fiecare dintre participanți să poată învăța de la cealaltă națiune, cultura, sectorul
și modurile de lucru.
•

Iunie 2014

Slovacia

•

Septembrie 2014

România

•

Octombrie 2014

Lituania

La fiecare atelier, se vor efectua vizite de studiu la organizații reprezentative din sectorul HLTT al
națiunii gazdă, evidențiind standardele, practicile și obstacolele de evitat. Suportul colegial și
dezvoltarea sunt direcții ți caracteristici esențiale ale programului.
a) Cunoștințe și aptitudini
Primul atelier, este conceput ca în cele peste trei zile de lucru, să ofere cunoștințele de bază și
aptitudinile necesare care caracterizează mentoratul și capacitatea de a fi mentor.
Acesta are cinci părți/sesiuni de lucru:
•

Cum să conduci un program de mentorat eficient

•

Aptitudini și Valori ale procesului de Mentorat

•

Formare și Instrumente pentru Mentorat

•

Înțelegere, Planificare și Înregistrare

•

Mentorat în afaceri
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De asemenea, vizite la sectorul HLTT în Slovacia
Predarea și învățarea vor fi, în aceste ateliere de lucru, în sarcina Tutorului, folosing o singură
încăpere pe parcursul acestora. Livrarea va fi prin instruire directă, studii de caz și joc de roluri.
Metodele de evaluare vor fi cuantificate și testate prin întrebări și răspunsuri, revizuirea studiilor de
caz și performanța în jocurile de rol.
La completarea acestui workshop, participanții mentori vor contacta și antrena până la trei discipoli
fiecare.
b) Revizuirea și planificarea dezvoltării personale
Cel de-al doilea workshop, cu durata de două zile, are menirea de a revizui adecvarea și aplicarea
aptitudinilor și instrumentelor prin reflecția și adaptarea seturilor de învățare.
Acest atelier de lucru are trei părți/sesiuni de lucru:
•

Revizuirea Aptitudinilor și Instrumentelor

•

Conștientizarea nevoilor de dezvoltare personală

•

Planuri de dezvoltare personală

De asemenea, vizite de studiu la sectorul HLTT din România
Predarea și învățarea se vor desfășura într-o singură încăpere. Livrarea noțiunilor se va face
direcționat și prin suportul participanților/colegilor oferit în seturi de învățare activă care îi vor ajuta
pe participanți să-și identifice nevoile proprii de dezvoltare personală. Metoda de evaluare este
direcționată prin revizuirea de către participanți a propriilor aptitudini de mentorat și instrumentele
pe care le-au avut în vedere pentru cei 3 discipoli, dar și prin revizuirea nevoilor proprii de dezvoltare
personală. Participanții își vor revizui competențele în comparație cu standardele cunoscute pentru
funcția de mentor, folosind așa-numitul instrument de “Skillscan/Scan-aptitudini”.
La sfârșitul workshop-ului participanții vor genera un Plan de Dezvoltare Personală.
c) Suportul colegilor și Planificarea Acțiunii
Cel de-al treilea atelier de lucru / workshop, organizat pe parcursul a două zile, are în vedere
revizuirea angajamentelor cu Discipolii și aplicarea aptitudinilor și instrumentelor de mentorat,
revizuirea planurilor de dezvoltare personală și generarea Planului de Acțiune.
Acest atelier de lucru are patru părți:
•

Revizuirea progresului făcut în lucrul cu Discipolii

•

Poveștile de Succes

•

Revizuirea Planurilor de Dezvoltare Personală
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•

Mentoratul în sectorul HLTT din țara fiecăruia și Planificarea Acțiunii

De asemenea, vizite de studiu la sectorul HLTT din Lituania
Predarea și învățarea vor fi furnizate și în acest atelier de către Tutor, folosind o singură cameră pe
toată durata instruirii. Livrarea va fi făcută prin intermediul grupului de participanți și facilitată de
către Tutor. Metoda de evaluare este condusă de către participanți prin revizuirea implicării lor în
aptitudinile de mentorat și instrumentele furnizate Discipolilor, ca și revizuirea Planurilor de
Dezvoltare Personală. Participanții își vor revizui competențele în comparație cu standardele
cunoscute de competențe pentru un mentor. Tutorul va asigura o evaluare sumativă.
În completarea atelierului de lucru, participanții vor genera un Plan de Acțiune pentru angajamentul
lor continuu cu mentoratul în sectorul HLTT.

4. Metoda de evaluare
Participanților li se va cere să completeze chestionare pentru fiecare sesiune de lucru și să participe
în focus-grupuri cu privire la fiecare eveniment, cu ocazia atelierelor de lucru. Feedback-ul cerut va fi
în legătură cu calitatea desfășurării atelierelor de lucru, metodelor de evaluare, relevanța
cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor câștigate, inclusiv impactul tuturor acestora.
Participanții se vor implica în asigurarea feedback-ului, ca o trăsătură esențială a participării la acest
program.

5. Contractele de instruire
Tuturor participanților li se va furniza un contract de instruire care va specifica:
•

aranjamentele logistice pentru livrarea programului

•

aptitudinile și competențele care vor rezulta din această instruire

•

feedback-ul participanților

•

certificarea de către EUTM

•

suportul financiar oferit prin EUTM

6. Certificarea
Proiectul EUTM urmează principiile ECVET, astfel încât asemenea proiecte caută să furnizeze
recunoaștere certificată a aptitudinilor și competențelor câștigate de către participanți.
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Participanților le va fi furnizat un certificat de dobândire a aptitudinilor și competențelor câștigate în
urma instructajului, trăsături care se potrivesc cu standardele europene și engleze ale competențelor
mentorilor.
Proiectul va avea ca obiectiv și furnizarea unui set de documente Europass care sprijină obținerea
acestor competențe prin specificarea activităților.
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Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctele
de vedere ale autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru felul în care au
fost folosite informațiile și nici pentru conținutul acestora.

