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I. CE ESTE MENTORATUL? 

1. Informații generale  

Programul Erasmus Plus  

Erasmus+ este programul UE pentru susținerea educației, formării, tineretului și 

sportului în Europa. Cu un buget de 14,7 miliarde de euro, peste 4 milioane de 

europeni vor avea șansa de a studia, de a urma stagii, de a dobândi experiență 

și de a face voluntariat în străinătate. 

Erasmus+ oferă oportunități pentru persoane de toate vârstele, ajutându-le să se 

dezvolte și să împărtășească cunoștințe și experiență în instituții și organizații din 

numeroase țări. Peste 4 milioane de tineri, studenți și adulți vor dobândi 

experiență și competențe prin studii, stagii de formare sau voluntariat în 

străinătate prin intermediul programului Erasmus+. Programul va sprijini, de 

asemenea, peste 125.000 de instituții și organizații în colaborarea cu colegi din 

diferite țări pentru a inova practicile de predare și activitatea de tineret. 

Împreună, vor lucra pentru a le oferi tinerilor și adulților competențele de care au 

nevoie pentru a avea succes în contextual lumii de astăzi. Erasmus+ înlocuiește 

șapte programe cu unul singur, ceea ce îl face mai accesibil. 

Proiectul Blue Tourism Opportunities - BTO aparține programului Erasmus+ KA2 - 

Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, tip de activitate: KA203 - 

Parteneriate strategice pentru învățământul superior. 

Proiectul Blue Tourism Opportunities – BTO 

Turismul albastru într-un sector în creștere. Conform Raportului economic anual 

privind economia albastră a UE prezentat de Comisia Europeană, "turismul de 

coastă este cel mai mare contribuitor în ceea ce privește locurile de muncă, 

valoarea adăugată și profiturile, contribuind semnificativ mai mult la crearea 

locurilor de muncă decât la crearea de valoarea adăugată brută și/sau 

profituri". Astfel, sectorul turismului albastru are un potențial deosebit de a 

încuraja dezvoltarea de noi întreprinderi, ceea ce presupune implementarea 

unor acțiuni care beneficiază atât de îmbunătățirea competențelor 

profesionale ale absolvenților și studenților universitari cu caracter antreprenorial 



 

 

 

 

în cunoașterea turismului albastru, cât și de o mai mare implicare a universităților 

în includerea programelor educaționale de antreprenoriat în domeniul turismului 

albastru în planurile lor de învățământ și participarea activă corespunzătoare a 

profesorilor acestora. 

Obiectivele proiectului Blue Tourism Opportunities sunt: 

1. Îmbunătățirea abilităților de afaceri, inclusiv a abilităților sociale de 

afaceri ale absolvenților din învățământul superior. 

2. Implementarea în universități a unor planuri de învățământ și programe 

de formare care să răspundă nevoilor industriei turismului albastru. 

3. Îmbunătățirea competenței profesionale a profesorilor universitari în 

raport cu metoda MOOC în domenii legate de antreprenoriatul în turismul 

albastru. 

4. Utilizarea mentoratului ca instrument de colaborare și sprijin între 

universitate/profesor/student pentru încurajarea spiritului antreprenorial în 

domeniul turismulului albastru. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective, va fi conceput un curs de formare 

profesională cu două module de instruire legate de antreprenoriatul în turismul 

albastru, urmând cadrul metodologic ECVET și EntreComp (The Entrepreneurship 

Competence Framework) care facilitează validarea și recunoașterea 

competențelor și cunoștințelor profesionale dobândite în domeniul 

antreprenoriatului în turismul albastru în diferite sisteme de educație și țări din UE, 

și pe de altă parte, se va dezvolta o platformă de mentorat în domeniul 

antreprenoriatului în turismul albastru în care profesorii și studenții sau absolvenții 

cu spirit antreprenorial pot interacționa pentru implementarea acesteia în 

afacerea lor. De asemenea, pentru a conferi o valoare adăugată proiectului, 

profesorii universitari vor fi instruiți în utilizarea MOOC ca metodă didactică 

pentru cursurile de antreprenoriat în domeniul turismului albastru. 

 

Partenerii 

Partenerii proiectului BTO transferă studenților și cadrelor universitare calitatea și 

experiența dobândită în activitățile zilnice, prin legăturile cu companiile 

antreprenoriale din sectorul turismului albastru și prin sprijinul pe care acestea îl 



 

 

 

 

oferă, precum și prin implicarea în proiecte și inițiative similare. Grupul 

internațional de parteneri ai proiectului este format din 6 organizații care au o 

experiență și competențe extinse și care sunt, de asemenea, interesate să 

dezvolte rezultatele obținute în cadrul proiectului BTO. Acestea sunt organizații 

care sunt conștiente de importanța antreprenoriatului pentru dezvoltarea 

sectorului turismului albastru 

Partenerii sunt: 

• Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula - Coordinator (Polonia) 

• Asociación de Innovación Emprendimiento y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, INNETICA (Spania) 

• Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism (România) 

• ESE, Ensino Superior Empresarial, LDA (Portugalia) 

• Skills Zone Malta co. Limited (Malta) 

• Glandrive, Unipessoal LDA (Portugalia) 

 

 

 

 

 

 

2. Mentoratul în afaceri  

Mentoratul în afaceri este cel mai adesea definit ca fiind o relație profesională 

în care o persoană cu experiență (mentor) sprijină și încurajează oamenii să își 

dezvolte anumite competențe și cunoștințe. Aceste cunoștințe sporesc 

potențialul de afaceri și vor îmbunătăți eficiența profesională a persoanei care 

participă la procesul de mentorat. Pe scurt, acesta poate fi înțeles ca un transfer 

de cunoștințe, competențe și experiență. Mentorul este un important ghid în 

găsirea direcției corecte și în dezvoltarea de soluții. 



 

 

 

 

Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că mentoratul de afaceri ca și 

concept este în schimbare, ceea ce necesită un concept flexibil pentru acest 

proces. 

Mentoratul de afaceri debutează cu o încredere absolută și autentică în 

companiile cu care lucrăm și în succesul lor continuu. 

Mentoratul în afaceri nu înseamnă angajarea unui consultant sau a unui angajat 

care să vă ajute să vă conduceți afacerea. Este vorba de construirea unei relații 

între o persoană care caută soluții și o persoană cu experiență în afaceri care 

prezintă aceste soluții. Aceasta vă va ajuta să vă ghidați în procesul de luare a 

unor decizii dificile, vă va indica modalități de îmbunătățire a companiei sau vă 

va motiva să atingeți niveluri mai ridicate de performanță, toate acestea în 

cadrul unei relații bazate pe încredere. În plus, mentoratul în afaceri vă permite 

să găsiți un partener în procesul de căutare, vă va oferi șansa de a vă împărtăși 

opiniile cu cineva care se pricepe cu adevărat. Lucrul cu un mentor vă ajută să 

obțineți o perspectivă nouă asupra problemelor și să luați decizii prin discuții și 

feedback-uri obiective și imparțiale. 

Participarea la procesul de mentorat are multe beneficii, cum ar fi: 

• Reducerea nivelului de risc în luarea deciziilor de afaceri (descoperirea 

opțiunilor devine mai ușoară atunci când există cineva care înțelege 

problema); 

• Sursa de motivație; 

• Realizarea mai rapidă a unui progres pozitiv; 

• Deschiderea de noi oportunități de afaceri (de exemplu, în domeniul 

gestionării timpului). 

Un mentor în afaceri ar trebui să fie cu adevărat obiectiv și să fie capabil să își 

folosească experiența unică de viață și de afaceri pentru a influența persoanele 

mentorate. Este o persoană disponibilă și în care se poate avea încredere 

deplină. Prin urmare, mentorul are o mare responsabilitate deoarece: 

• Ajută la identificarea punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităților 

și a amenințărilor care au fost trecute cu vederea; 

• Oferă sfaturi și împărtășește idei în faza de dezvoltare (de exemplu, privind 

recrutarea de noi angajați, obținerea de capital sau intrarea pe piață); 



 

 

 

 

• Poate oferi sprijin specific, împărtășește cele mai bune practici din alte 

industrii și sectoare, avertizează împotriva potențialelor capcane; 

• Ascultă și ajută la dezvoltarea ideilor proprii ale mentee-ului (persoana 

care apelează la mentor pentru dezvoltare); 

• Vă ajută să vă găsiți propriile soluții într-un ritm mult mai rapid decât dacă 

ați face-o singur; 

• Încurajează utilizarea rețelelor de afaceri; 

• Vă ajută să vă concentrați asupra obiectivelor dumneavoastră de 

afaceri. 

Mentorul nu va rezolva în mod automat toate provocările de afaceri, deoarece 

persoana mentorată (mentee-ul) va trebui să lucreze în continuare, să 

investească timp și efort în implementarea schimbărilor, dar va ajuta la stabilirea 

obiectivelor și a etapelor și îl va pregăti pentru implementarea acestora. 

Este extrem de important ca mentee-ul să găsească mentorul potrivit, astfel 

încât activitatea să fie satisfăcătoare pentru ambele părți. Astfel, primul pas este 

să vă asigurați că toată lumea este mulțumită de întâlniri. De asemenea, trebuie 

să vă asigurați că mentorul are o experiență relevantă care să fie utilă pentru 

mentorat, deși nu este necesar ca aceasta să fie specifică industriei. Astfel, 

beneficiarul trebuie să se asigure că mentorul are cunoștințe vaste și că este 

capabil să abordeze și să înțeleagă provocările specifice. 

Una dintre tehnicile posibile de colaborare cu un mentor este mentoratul în 

afaceri online. Este o relație interactivă, la distanță, între mentor și mentorat. 

Unele relații de mentorat sunt exclusiv online, în timp ce altele pot implica o 

combinație între contactul față în față și cel online. 

Acest tip de mentorat este apreciat de persoanele care preferă o relație de 

mentorat mai informală. De asemenea, funcționează și atunci când mentorilor 

și persoanelor mentorate le este dificil să se întâlnească față în față, de exemplu, 

din motive geografice. În cazul mentoratului online, mentorii în afaceri folosesc 

forumuri și site-uri web - similare rețelelor sociale - unde își împărtășesc 

cunoștințele și experiența. Beneficiarul poate contacta apoi mentorul. Odată ce 

această relație este stabilită, nu există niciun motiv pentru care ea nu se poate 

dezvolta într-o relație de mentorat mai formală. 



 

 

 

 

Multe organizații europene au dezvoltat programe de mentorat pentru a 

completa formarea tradițională. În ultimii ani, au apărut numeroase organizații 

care promovează mentoratul ca metodologie de formare în diverse domenii. 

Mai ales că în unele țări nu a existat o tradiție foarte bogată în materie de 

mentorat (de exemplu, Italia). Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că 

mentoratul a adus adesea rezultate bune, mai ales în fața crizelor economice 

(de exemplu, în Grecia). 

Până de curând, activitățile de mentorat se desfășurau în universități și în diferite 

tipuri de școli (de exemplu, consiliere profesională), în cadrul stagiilor de practică 

(de exemplu, formare de specializare, trasee de carieră), formare 

antreprenorială (de exemplu, înființarea de noi întreprinderi, management, 

marketing social) sau în sfera socială (de exemplu, integrarea profesională a 

persoanelor defavorizate). 

O etapă importantă în dezvoltarea ideii de mentorat a fost (și încă mai este) 

activitatea corporațiilor globale care dezvoltă o cultură de mentorat. Aceste 

companii și-au dezvoltat procedurile de mentorat, formalizând acest proces în 

care toate elementele sunt bine definite (de exemplu, etapa de pregătire 

pentru rolul de mentor, criteriile de selecție a unui mentor, stabilirea obiectivelor 

și a rezultatelor așteptate). Aceste proiecte de mentorat dezvoltate la nivel 

profesional au dat un impuls foarte important dezvoltării mentoratului ca 

activitate importantă pentru creșterea competențelor profesionale ale 



 

 

 

 

angajaților. Formalizarea activităților de mentorat a apărut, de asemenea, la 

nivel național, deoarece unele țări au adoptat soluții sistemice pentru a sprijini 

companiile, antreprenoriatul sau start-up-urile care utilizează această metodă 

(de exemplu, Franța). 

În prezent, conceptul de mentorat a evoluat pentru a extinde domeniul de 

aplicare și noi organizații au introdus și promovat multe idei legate de 

antreprenoriat și de formarea în afaceri. 

Mentoratul crește rapid în popularitate, iar dezbaterile și cercetările pe această 

temă demonstrează existența unor bune practici și eficiența acestuia. În prezent, 

în multe companii, mentoratul este o metodă naturală de prezentare a noilor 

angajați, de pregătire a succesorilor pentru roluri manageriale sau de pregătire 

a profesioniștilor pentru a accede la nivelul de experți. Practica arată că 

aceasta este o modalitate eficientă de îmbunătățire a competențelor. În ultimii 

ani, conceptul de mentorat a evoluat constant în diverse direcții, căutând noi 

soluții. 

În Europa există numeroase organizații publice și private care oferă programe 

de mentorat, de exemplu, în Spania (de exemplu, Aula Mentor, Mentoring 

Network Spain, Spanish Mentoring Association), în Italia (de exemplu, Italian 

Association for Mentoring, Association of Professional Mentors, Scuola Italiana di 

Mentoring), în Polonia (de exemplu, Polskie Stowarzyszenie Mentoringu). 

3. Definiții ale cuvintelor cheie  

Pentru o mai bună înțelegere a conceptului de mentorat și a întregului proces 

de mentorat, este important să se definească semnificația termenilor cheie  

asociați acestora: 

Tranziția în carieră - Tranziția în carieră este definită ca fiind perioada în care un 

individ fie își schimbă rolul (asumarea unui rol obiectiv diferit), fie își schimbă 

orientarea față de un rol deja deținut (modificarea unei stări subiective). 

Această definiție indică faptul că o tranziție de carieră are loc într-o anumită 

perioadă și că are loc o schimbare. Durata perioadei diferă în funcție de fiecare 

tranziție și depinde în mare măsură de modul în care persoana care face 

schimbarea experimentează diferența dintre rolurile noi si cele vechi, sau dintre 

orientările de rol noi și cele vechi. Impactul unei tranziții în carieră depinde de 



 

 

 

 

natura granițelor depășite. În general, va dura mai mult dacă diferența dintre 

roluri este foarte mare. 

De exemplu, este probabil ca tranziția către un rol complet necunoscut să 

dureze mai mult decât cea către un rol oarecum familiar. Acest lucru se 

datorează faptului că este foarte dificil pentru cel care face schimbarea să 

anticipeze asupra reacției sale într-o situație nouă. 

Comunicare - Comunicarea este pur și simplu actul de transfer de informații dintr-

un loc, persoană sau grup către altul. 

Orice comunicare implică (cel puțin) un expeditor, un mesaj și un destinatar. 

Transmiterea mesajului de la expeditor la destinatar poate fi afectată de o gamă 

foarte largă de lucruri. Printre acestea se numără emoțiile noastre, situația 

culturală, mediul utilizat pentru a comunica și chiar locul în care ne aflăm. 

Complexitatea este motivul pentru care bunele abilități de comunicare sunt 

considerate atât de dezirabile de către angajatorii din întreaga lume: o 

comunicare precisă, eficientă și lipsită de ambiguitate este, de fapt, extrem de 

dificilă. 

Antreprenor - Un antreprenor este o persoană care creează o nouă afacere, 

asumându-și majoritatea riscurilor și beneficiind de cele mai multe recompense. 

Procesul de înființare a unei afaceri este cunoscut sub numele de antreprenoriat. 

Antreprenorul este văzut în mod obișnuit ca un inovator, o sursă de idei, bunuri, 

servicii și afaceri și/sau proceduri noi. 

Antreprenorii joacă un rol esențial în orice economie, folosind competențele și 

inițiativa necesare pentru a anticipa nevoile și pentru a aduce pe piață idei noi 

și bune.  

Antreprenoriat - Antreprenoriatul este actul de a crea o afacere sau mai multe 

afaceri, construindu-le și extinzându-le pentru a genera profit. 

Dar, ca definiție de bază a antreprenoriatului, aceasta este puțin limitativă. 

Definiția mai modernă a antreprenoriatului se referă, de asemenea, la 

transformarea lumii prin rezolvarea unor probleme mari. Cum ar fi realizarea de 

schimbări sociale sau crearea unui produs inovator care sfidează status quo-ul 

modului în care ne trăim viața de zi cu zi. 



 

 

 

 

Reziliența antreprenorială - Reziliența antreprenorială include procesele pe care 

antreprenorii le utilizează pentru a-și dezvolta și desfășura capacitățile, pentru a 

se adapta și a răspunde la adversitățile întâlnite în rolul lor de antreprenor. 

Reziliența antreprenorială poate fi conceptualizată ca un set de capacități, ca 

un proces și ca un rezultat. Ideea de reziliență antreprenorială ca un set de 

capacități implică faptul că reziliența este alcătuită din anumite capacități sau 

tendințe psihologice și comportamentale care permit unui antreprenor să 

depășească adversitatea. Reziliența antreprenorială ca proces reprezintă 

demonstrarea acestor capacități în acțiune și se manifestă atunci când 

antreprenorii se confruntă cu un factor de stres și apoi își revin. În cele din urmă, 

reziliența antreprenorială ca rezultat este adesea conceptualizată ca o lipsă de 

rezultate negative în urma unui eveniment advers sau stresant. 

Evaluare/apreciere - Evaluarea este aprecierea sistematică a conceperii, 

implementării sau rezultatelor unei inițiative în scopul învățării sau al luării de 

decizii.  

Obiectiv - Stare viitoare, dorită și desemnată de către persoană, ceva ce sperați 

să obțineți. 

Generarea ideilor - Generarea ideilor este descrisă ca fiind procesul de creare, 

dezvoltare și comunicare a ideilor abstracte, concrete sau vizuale. 

Este partea frontală a pâlniei de gestionare a ideilor și se concentrează pe 

găsirea de soluții posibile la probleme și oportunități percepute sau reale. Ideile 

sunt cheia inovării. Ideile noi sunt necesare pentru a face orice fel de 

îmbunătățire. Este evident că doar ideile nu vor duce la inovare, ci este necesar 

să putem construi un proces sistematic de gestionare a acestor idei. Scopul 

ideatiei nu este doar de a genera tone de idei, ci de a acorda atenție și calității 

acestora. 

Uneori, poate fi dificil să găsești mai multe idei de înaltă calitate. Nu este 

neobișnuit să rămânem blocați în vechile noastre obiceiuri și rutine atunci când 

ar trebui să creăm ceva nou. 

Ideile sunt un prim pas spre îmbunătățire, progresul ca ființe umane individuale 

depinde de idei noi. Din perspectiva unui individ, ideile noi vă pot ajuta să 



 

 

 

 

mergeți mai departe dacă vă simțiți blocat într-o sarcină sau nu reușiți să rezolvați 

o anumită problemă. 

Inovare - Inovarea este un proces prin care un domeniu, un produs sau un 

serviciu este reînnoit și actualizat prin aplicarea de noi procese, introducerea de 

noi tehnici sau stabilirea unor idei de succes pentru a crea o nouă valoare. 

Cuvântul "inovare" provine din verbul latin Innovare, care înseamnă a reînnoi. În 

esență, cuvântul și-a păstrat sensul până în prezent. Inovarea înseamnă să 

îmbunătățești sau să înlocuiești ceva, de exemplu, un proces, un produs sau un 

serviciu. 

Crearea de valoare este o caracteristică definitorie a inovării.  

Șomeri pe termen lung - Șomajul de lungă durată se referă la numărul de 

persoane care nu au un loc de muncă și care au căutat în mod activ un loc de 

muncă timp de cel puțin un an.  

Un șomer este definit ca fiind o persoană cu vârsta cuprinsă între 15 și 74 de ani 

(sau cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani în Spania, Islanda și Norvegia, precum 

și în Regatul Unit) care nu a avut un loc de muncă în săptămâna de referință, 

care este disponibil în prezent pentru muncă și care fie a căutat în mod activ un 

loc de muncă în ultimele patru săptămâni, fie a găsit deja un loc de muncă pe 

care urma să îl înceapă în următoarele trei luni. Perioada de șomaj este definită 

ca fiind durata căutării unui loc de muncă sau ca fiind perioada de timp de la 

ocuparea ultimului loc de muncă (dacă este mai scurtă decât perioada 

petrecută în căutarea unui loc de muncă). Această definiție respectă orientările 

Organizației Internaționale a Muncii.   

Management - Managementul este esențial pentru o viață organizată și este 

necesar pentru a conduce toate tipurile de afaceri. Un bun management este 

coloana vertebrală a organizațiilor de succes. A gestiona viața înseamnă a face 

lucruri pentru a atinge obiectivele vieții, iar a gestiona o organizație înseamnă a 

face lucruri cu și prin intermediul altor persoane pentru a atinge obiectivele 

acesteia. 

Managementul este un set de principii referitoare la funcțiile de planificare, 

organizare, conducere și control, precum și la aplicarea acestor principii în 



 

 

 

 

valorificarea resurselor fizice, financiare, umane și informaționale în mod eficient 

și eficace pentru a atinge obiectivele organizației.  

Mentee - Persoană care este ajutată de un mentor (= persoană care oferă ajutor 

și sfaturi unei persoane mai tinere sau mai puțin experimentate pe parcursul unei 

perioade de timp, în special la locul de muncă sau la școală). 

Cartografiere mentală - Cartografierea mentală este o modalitate de a lega 

concepte cheie cu ajutorul imaginilor, liniilor și legăturilor. Un concept central 

este legat prin linii de alte concepte care, la rândul lor, sunt legate de alte idei 

asociate. Este o tehnică similară cu cea a cartografierii conceptuale și a 

diagramelor de păianjen, cu diferența că adevărata cartografiere a minții 

implică construirea unei ierarhii de idei în loc de o simplă asociere aleatorie. 

Cartografierea minții utilizează conceptul de "gândire radiantă" - adică 

gândurile radiază de la o singură idee, adesea exprimată sub forma unei 

imagini. Ramificațiile circulă înainte și înapoi de la și către ideea centrală. 

În general, cartografierea minții este asociată cu popularul psiholog Tony Buzan, 

cu toate că, de fapt, abordări similare au fost folosite de Porfir din Tyros în secolul 

al III-lea pentru a conceptualiza ideile lui Aristotel, de Leonardo da Vinci și de 

Picasso, pentru a numi doar câteva dintre acestea. Cu toate acestea, Tony 

Buzan a contribuit foarte mult la popularizarea și schematizarea hărților mentale 

în anii 1960 și 1970, iar cărțile sale oferă o descriere autorizată a modului de 

utilizare a acestei tehnici.   

Misiune - Misiunea este scopul principal al unei organizații sau al unei companii. 

Este un rezumat al scopurilor și al valorilor fundamentale. O misiune spune în mod 

clar ce faceți dumneavoastră, ca organizație, pentru clienți. O misiune este 

cuprinzătoare, dar și foarte specifică pentru a vă diferenția de alte organizații. O 

misiune poate fi văzută ca un instrument excelent pentru a dezvolta scopuri și 

obiective de afaceri. O misiune ar trebui să se potrivească cu identitatea 

dumneavoastră. Dacă nu o face, este foarte greu să vă executați misiunea.  

Participare - actiunea de a lua parte sau de a fi implicat în ceva, un act al 

participării la un eveniment sau la o activitate. 

Abilitate - Capacitatea de a folosi cunoștințele proprii în mod eficient și cu 

ușurință în execuție sau performanță, dexteritate sau coordonare, în special în 



 

 

 

 

executarea unor sarcini fizice învățate, o putere de a face ceva în mod 

competent: o aptitudine sau o capacitate dezvoltată.  

Principiile SMART - SMART este un acronim care înseamnă specific, măsurabil, 

realizabil, relevant și bazat pe timp. Fiecare element al cadrului SMART 

funcționează împreună pentru a crea un obiectiv care este atent planificat, clar 

și care poate fi urmărit. 

Crearea obiectivelor SMART poate ajuta la rezolvarea acestor probleme. 

Indiferent dacă vă stabiliți obiective personale sau profesionale, utilizarea 

cadrului de obiective SMART poate stabili o bază solidă pentru obținerea 

succesului. 

• S = Specific → Fiți cât se poate de clar și specific cu ceea ce doriți să 

obțineți. Cu cât obiectivul dvs. este mai restrâns, cu atât veți înțelege mai 

bine pașii necesari pentru a-l atinge. 

• M = Măsurabil → Ce dovezi vor demonstra că faceți progrese în atingerea 

obiectivului dumneavoastră? De exemplu, dacă obiectivul dvs. este să 

obțineți un post de conducere a unei echipe de dezvoltare pentru o 

companie tehnologică nou înființată, ați putea măsura progresul prin 

numărul de posturi de conducere pentru care ați aplicat sau de interviuri 

pe care le-ați finalizat. Stabilirea unor repere pe parcurs vă va oferi ocazia 

de a reevalua și de a vă corecta cursul, dacă este necesar. Atunci când 

vă atingeți etapele de referință, nu uitați să vă recompensați în moduri 

mici, dar semnificative. 

• A = Accesibil de atins/Abordabil/Realizabil → Ați stabilit un obiectiv 

realizabil? Prin stabilirea unor obiective, pe care le puteți realiza în mod 

rezonabil într-un anumit interval de timp, vă va ajuta să vă mențineți 

motivat și concentrat. Folosind exemplul de mai sus, de a obține un loc de 

muncă pentru a gestiona o echipă de dezvoltare, ar trebui să știți care 

sunt acreditările, experiența și competențele necesare pentru a obține 

acel post. Înainte de a începe să lucrați pentru atingerea unui obiectiv, 

decideți dacă este ceva ce puteți realiza acum sau dacă există pași 

preliminari suplimentari pe care ar trebui să îi faceți pentru a fi mai bine 

pregătiți. 

• R = Relevant → Atunci când vă stabiliți obiective, luați în considerare dacă 

acestea sunt relevante. Fiecare dintre obiectivele dvs. ar trebui să se 



 

 

 

 

alinieze cu valorile dvs. și cu obiectivele mai mari, pe termen lung. Dacă 

un obiectiv nu contribuie la obiectivele dvs. mai largi, ar trebui să îl 

regândiți. Întrebați-vă de ce este important obiectivul pentru dvs., cum vă 

va ajuta atingerea lui și cum va contribui la atingerea obiectivelor dvs. pe 

termen lung. 

• T = Încadrat în timp → Care este intervalul de timp al obiectivului 

dumneavoastră? O dată de finalizare poate contribui la asigurarea 

motivației și vă poate ajuta să vă stabiliți prioritățile. De exemplu, dacă 

obiectivul dvs. este să obțineți o promovare într-o poziție mai înaltă, ați 

putea să vă acordați șase luni. Dacă nu v-ați atins obiectivul până atunci, 

acordați-vă timp pentru a vă gândi de ce. S-ar putea ca intervalul de 

timp să fi fost nerealist, s-ar putea să fi întâmpinat obstacole neașteptate 

sau s-ar putea ca obiectivul dvs. să fi fost irealizabil.  

Viziune - Capacitatea de a gândi și de a planifica viitorul, folosind inteligența și 

imaginația, în special în politică și în afaceri. 

  

4. Grupul țintă 

Proiectul BTO se adresează tuturor grupurilor țintă legate de turismul albastru, în 

special: 

• Studenții universitari care își pot găsi un loc profesional în turismul albastru; 

• Elevii de liceu care se gândesc să înceapă o afacere în sectorul 

economiei albastre; 

• Cadrele universitare care pot îmbogăți programele academice cu 

aspecte legate de sectorul turismului albastru; 

• Profesorii de meserii, profesorii de antreprenoriat, pentru care turismul 

albastru creează oportunități de a prezenta noi domenii de activitate 

profesională; 

• Persoanele implicate în sectorul turismului albastru care își pot îmbogăți 

cunoștințele pe această temă. 

Grupul țintă este creat și de instituțiile și organizațiile care pot da un nou impuls 

dezvoltării antreprenoriatului în turismul albastru: 



 

 

 

 

• Universități care pot îmbogăți oferta de programe cu cursuri legate de 

turismul albastru; 

• Organizațiile industriale care vor primi un instrument excelent pentru a 

crește competențele angajaților lor. 

Toate persoanele și organizațiile care constituie grupul țintă sunt atât entități 

care au deja cunoștințe despre lumea antreprenoriatului dobândite prin 

activitatea în companii, cât și cele care au lucrat în alte sectoare (publice sau 

private) și doresc să dobândească o nouă experiență profesională, precum și 

persoane care își caută un loc pe piața muncii. Punctul comun este interesul 

pentru îmbunătățirea sau dezvoltarea competențelor antreprenoriale în sectorul 

turismului albastru, ca modalitate de a-și găsi un loc pe piața muncii sau de a-și 

schimba viața profesională. 

Acest grup țintă nu are o limită de vârstă, iar oferta se adresează oricărei 

persoane care utilizează TIC și care are cel puțin o înțelegere de bază a rețelelor 

sociale și a celor mai populare aplicații. Acest grup beneficiază de un instrument 

modern de îmbunătățire a calificărilor sub forma unui curs și a unei platforme de 

mentorat disponibile pentru participanții la acest proiect. 

Cursul și platforma reprezintă o soluție inovatoare pentru promovarea 

antreprenoriatului în sectorul turismului albastru, care permite pregătirea pentru 

activitatea profesională în acest domeniu.  



 

 

 

 

II. ABILITĂȚI INTERPERSONALE ÎN MENTORAT 

 

Manualul de mentorat va oferi o imagine de ansamblu a măsurilor pe care 

echipa de mentorat din cadrul proiectului Blue Tourism Opportunities le poate 

lua pentru a menține utilizatorii de servicii, voluntarii și personalul în siguranță în 

această perioadă. Principalul scop al sistemului de mentorat este de a vă ajuta 

să înțelegeți mai clar și mai ușor principalele concluzii ale rezultatelor 

intelectuale. Obiectivul general este sprijinirea antreprenorii din domeniul 

turismului albastru să utilizeze cunoștințele obținute în cadrul cursului MOOC în 

dezvoltarea de noi afaceri de turism albastru. 

Pentru a dezvolta și gestiona un parteneriat de mentorat de succes, este necesar 

ca partenerii să aibă o serie de competențe specifice, identificabile, care să 

permită învățarea și schimbarea. 

Identificarea Abilităților de Mentorat este un proces care se desfășoară pe 

parcursul mai multor ani. Acesta a fost stabilit pornind de la definiția unei abilități: 

"un comportament învățat, observabil pe care îl executați și care indică (pentru 

altcineva) cât de bine puteti face ceva. Ansamblul de competențe descrise aici 

constituie abilitatea dumneavoastră generală de a fi mentor și de a fi mentorat." 



 

 

 

 

Aici sunt puse în comun o abilitate de bază utilizată atât de mentori, cât și de 

persoanele mentorate și abilitățile unice necesare fiecărui grup. 

Atât mentorii, cât și persoanele mentorate ar trebui să utilizeze următoarele 

competențe de bază în parteneriatele lor de mentorat. 

În continuare va fi prezentat un rezumat al principalelor abilități pe care echipa 

parteneriatului de mentorat le va putea avea din diferite aspecte: 

1. Comunicarea 

Competențele de comunicare sunt importante nu numai pentru persoanele din 

industria comunicării, ci și pentru educatori, tineri și antreprenori care trebuie să 

să-și prezinte nu numai propria persoană, ci și ideilelor. 

Comunicarea eficientă este esențială pentru a construi o relație de încredere și 

o relație de mentorat puternică. Tinerii încă învață cum să comunice cu succes 

și se bazează adesea pe mentorii lor pentru a prelua conducerea și a-i învăța 

cum să comunice în această relație unică. 

O comunicare eficientă presupune: să pună întrebări, să asculte cu atenție, să 

încerce să înțeleagă preocupările sau nevoile unui mentee, să demonstreze o 

atitudine grijulie, să rămână deschis la minte și să ajute la rezolvarea problemelor. 

 

Procesul de comunicare dintre mentor și persoana mentorată se numește 

comunicare interpersonală. Acest proces implică o interacțiune între două sau 

mai multe persoane, de obicei cu o legătură directă și cu un fel de relație 
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asumată. O înțelegere suficientă a procesului de comunicare de către mentor 

este esențială pentru o colaborare adecvată între mentor și persoana 

mentorată. 

Ascultarea activă este cea mai de bază abilitate de mentorat; celelalte abilități 

se bazează pe ea și au nevoie de ea. Acțiunea de a asculta demonstrează 

audienței (mentori și mentee) că preocupările lor au fost auzite și înțelese. Ca 

urmare a acestei acțiuni, audiența domeniului a acceptat și a început să aibă 

încredere. 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construirea încrederii este un proces care necesită mult timp. Între parteneri este 

un aspect crucial, care se dezvoltă în timp. Dacă mentorii și persoanele 

mentorate sunt capabili să observe anumite comportamente adecvate din 

partea dumneavoastră, atunci lucrurile se vor rezolva mult mai ușor.  

Sfaturi: Ce trebuie să faceți pentru a deveni DE ÎNCREDERE: 

 

 

ASCULTAREA INTENȚIONAȚĂ POATE FI DISTINSĂ ca: 

• Limbaj nonverbal: priviți direct în ochii oamenilor, dați din cap, 

aplecați-vă ușor spre ei, încruntați-vă sau zâmbiți atunci când este 

cazul;  

• Evitați să întrerupeți mentorii și persoanele mentorate în timp ce 

vorbesc; 

• Oferiți răspunsuri încurajatoare, cum ar fi: "Hmmm..." și "Interesant..." 

sau uneori reflectând (parafrazând) anumite comentarii pentru a 

arăta că ați înțeles sensul și sentimentele din spatele mesajului; 

• Amintiți-vă și arătați interes pentru lucrurile pe care le-au spus în trecut 

("Apropo, cum a decurs întâlnirea cu managerul tău?"); 

• Rezumați elementele cheie din ceea ce a spus fiecare dintre 

dumneavoastră. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Încurajarea este cea mai valoroasă abilitate de mentorat; aceasta include 

recunoașterea partenerilor dumneavoastră de mentorat și un feedback verbal 

pozitiv și sincer. 

Persoanele mentorate de succes se străduiesc să își susțină pozitiv mentorii, ceea 

ce are rolul de a-i menține pe mentori concentrați și motivați. Oferiți în mod 

regulat un feedback sincer și pozitiv mentorilor și persoanelor mentorate. 

Sfaturi pentru a ÎNCURAJA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Păstrați informațiile confidențiale împărtășite de mentori și de 

persoanele mentorate; 

• Petreceți timp adecvat împreună; 

• Respectați promisiunile pe care le faceți; 

• Respectați limitele mentorilor și ale persoanelor mentorate; 

• Recunoașteți-vă greșelile și asumați-vă responsabilitatea corectării lor; 

• Spuneți-le cu tact partenerilor dvs. dacă și de ce nu sunteți de acord sau 

sunteți nemulțumit de ceva, astfel încât să știe că sunteți sincer cu ei. 

 

• Complimentează-ți partenerii de mentorat pentru realizări și acțiuni; 

• Evidențiați trăsăturile pozitive (cum ar fi perseverența și integritatea) în 

plus față de performanțele și realizările lor; 

• Lăudați-i în particular, față în față; 

• Lăudați-i în fața altor persoane (fiind sensibili la orice preferințe 

culturale și de stil în ceea ce privește laudele în public); 

• Exprimați mulțumiri și aprecieri; 

• Scrieți memo-uri sau e-mailuri de încurajare și lăsați mesaje vocale 

elogioase; informați-i cum utilizați orice ajutor pe care vi-l oferă. 



 

 

 

 

 

2. Participarea 

 

 

 

 

În calitate de mentor sau persoană mentorată, ar trebui să aveți o viziune 

personală, obiective specifice și o bună înțelegere a realității actuale. În calitate 

de mentor, trebuie să aveți o viziune clară și să discutați cu cei pe care îi 

îndrumați despre viziunile, visele și obiectivele lor de carieră/viață. Aceștia vor fi 

interesați de realitatea dvs. actuală (viziunea dvs. asupra punctelor dvs. forte și 

a limitelor, precum și realitatea actuală a situațiilor din cadrul organizației dvs.) și 

vor dori să fie ajutați să le recunoască și pe ale lor. 

Sfaturi pentru a vă demonstra interesul față de REALITATEA dvs. ACTUALĂ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesul de participare în sistemul de mentorat presupune câteva acțiuni 

importante din partea dumneavoastră: asigurați-vă că laudele și 

încurajările dumneavoastră sunt sincere. 

               Identificarea Obiectivelor și a Realității Actuale 

• Aflati ce este important pentru dvs, ce prețuiți și ce vă doriți cel mai 

mult;  

• Recunoașteți domeniile în care sunteți capabil să performați bine, cu 

exemple foarte concrete de comportamente pe care le puteți realiza 

la nivel bun spre excelent; 

• Identificați punctele slabe specifice sau domeniile de dezvoltare 

identificate la dumneavoastră și cele observate de alții; 

• Stabiliți obiective provizorii pe o perioadă de un an până la cinci ani 

pe care să le atingeți în viața personală și în carieră; 

• Descrieți cu acuratețe realitatea abilităților și a situațiilor 

dumneavoastră. 

 



 

 

 

 

 

Instruirea / Dezvoltarea Competențelor 

Mentorii trebuie să predea sau să instruiască în cadrul activităților de mentorat. 

Această abilitate este deosebit de importantă în cazul mentoratului formal. 

Acest lucru înseamnă rareori că veți ține discursuri și prelegeri formale. În schimb, 

instruirea dumneavoastră va fi de obicei mai informală - de la modelarea unor 

comportamente specifice până la transmiterea de idei și procese individual, în 

regim de tutorat.  

Sfaturi pentru a vă dezvolta capacitățile de instruire: 

• Fiți un "broker de învățare", deoarece îi ajutați pe cei pe care îi instruiți să 

găsească resurse, cum ar fi persoane, cărți, software, site-uri web și alte 

surse de informații;  

• Învățați-i pe cei pe care îi instruiți noi cunoștințe, abilități și atitudini prin 

explicații, exemple eficiente și întrebări care să vă dea de gândit; 

• Ajutați persoanele pe care le instruiți să dobândească perspective mai 

largi asupra organizațiilor lor, inclusiv asupra istoriei, valorilor, culturii și 

politicii; 

• Demonstrați sau modelați comportamente eficiente, subliniind ceea ce 

încercați să faceți;  

• Ajutați-i să monitorizeze performanța și să reorienteze etapele, după caz. 

3. Management 

Competențele interpersonale sunt comportamentele și tacticile pe care o 

persoană le folosește pentru a interacționa eficient cu ceilalți. În lumea 

afacerilor, competențele interpersonale reprezintă capacitatea unui angajat de 

a colabora bine cu ceilalți. Competențele interpersonale variază de la 

comunicare și ascultare până la atitudine și comportament. 

Managerii de succes sunt capabili să conducă echipe, să le ajute să se dezvolte 

și, în același timp, să mențină un control deplin asupra afacerii și a performanței 

acesteia. Acestea sunt persoanele care reușesc să se adapteze în mod constant 

la situații noi, îi încurajează pe ceilalți să își atingă potențialul maxim și să ofere 

cele mai bune rezultate. 



 

 

 

 

Managerii trebuie să rămână flexibili și receptivi la noi stiluri și idei de conducere. 

Există o varietate de modalități prin care managementul poate îmbunătăți 

productivitatea și eficiența unui loc de muncă.  

Sfaturi manageriale pentru a deveni un lider complet: 

• Delegați responsabilități - Este important să dezvoltați un plan de sarcini 

echilibrat care să mențină fiecare angajat implicat în mod egal și activ 

pe parcursul zilei.  

• Încurajați comunicarea deschisă - Managerii eficienți știu cum să se 

conecteze cu angajații la nivel individual și să deschidă dialoguri 

productive.  

• Concentrați-vă pe obiective realizabile - Managerii trebuie să identifice 

repere pe termen scurt care susțin misiunea pe termen lung a echipei, 

recunoscând victoriile cheie pe parcurs și sărbătorind succesele care 

depășesc așteptările. 

• Fiți hotărâți - A fi hotărât demonstrează dorința de a lua o inițiativă care 

va contribui la inspirarea încrederii celorlalți. 

• Oferiți opțiuni de carieră profesională - Programați sesiuni individuale cu 

angajații pentru a vă face o idee despre aspirațiile lor profesionale și 

oferiți-le îndrumări care îi pot ajuta să își atingă aceste obiective. 

• Promovați un mediu de colaborare - Un management eficient se bazează 

pe participarea întregii echipe, fiecare angajat contribuind într-un mod 

semnificativ la o misiune globală. 

• Dezvoltați o abordare organizată a analizei performanțelor - Este o 

acțiune importantă să stabiliți o evaluare anuală a angajaților și să căutați 

domeniile care ar putea fi îmbunătățite. 

• Demonstrați trăsături și obiceiuri puternice de conducere - Liderii 

respectabili trebuie să aibă: încredere, integritate și dorința de a-și asuma 

responsabilități dificile.  

• Rămâneți dedicat învățării - Pentru un management puternic, 

capacitatea de a se adapta la schimbare și de a învăța rapid concepte 

noi este vitală, investiția în formare pentru a rămâne la curent cu 

schimbările în comportamentul consumatorilor, tendințele pieței și 

actualizările tehnologice sunt relevante pentru afacerea dumneavoastră. 



 

 

 

 

• Gestionarea consecventă a timpului este importantă - Managerii ar trebui 

să ia în considerare planificarea zilei sau a săptămânii cu mult timp înainte 

pentru a rămâne organizați. Atunci când presiunea timpului face dificilă 

îndeplinirea anumitor îndatoriri, luați în considerare delegarea câtorva 

responsabilități suplimentare către alți lideri din echipă. 

• Conectați-vă cu fiecare membru al echipei - Managerii de succes se vor 

conecta cu membrii echipei lor la nivel individual și le vor oferi sfaturi 

tactice despre modul în care să se perfecționeze în funcțiile lor. 

• Acceptați feedback-ul - Liderii eficienți încurajează atât feedback-ul 

pozitiv, cât și cel negativ din partea echipei lor. Liderii trebuie să privească 

feedback-ul ca pe o oportunitate de a introduce noi soluții la probleme 

vechi. 

• Mențineți un comportament pozitiv - Managerii care au o atitudine 

pozitivă în timpul conversațiilor dificile încurajează o cultură de companie 

axată pe onestitate, pozitivitate și încredere. 

Principala atribuție a unui mentor este aceea de a oferi îndrumare, așa că este 

esențial ca acesta să aibă abilități legate de leadership. De exemplu, mentorii 

trebuie să dea dovadă de onestitate, ceea ce ajută la construirea relațiilor cu 

persoanele mentorate, deoarece onestitatea inspiră încredere. Abilitățile de 

leadership, cum ar fi luarea deciziilor, creativitatea și onestitatea, sunt utile în 

elaborarea strategiilor de pregătire a lecțiilor pentru cei pe care îi îndrumă. 

Funcțiile mentoratului sunt legate de rolurile jucate de mentori. Acestea sunt 

împărțite în 2 categorii: 

• Dezvoltarea carierei (dezvoltarea la nivel profesional: sponsorizare, 

coaching, expunere, protecție, oferirea de oportunități etc.).  

• Sprijin psihologic (dezvoltare la nivel personal: asistarea în autoeficacitate 

prin modelare, consiliere, prietenie). 

Coaching-ul implică o relație între un manager și subalternul său direct pentru a 

dezvolta abilități care pot fi așteptate atât de manager, cât și de subaltern. În 

timp ce trainerii au o relație personală foarte apropiată cu subordonații lor, 

sponsorii pot avea puține interacțiuni personale cu protejații lor. 

Sponsorii identifică și dezvoltă talentele și le sugerează acestor persoane 

oportunități în domenii ale firmei diferite de divizia sau departamentul lor actual. 



 

 

 

 

Un sponsor poate fi un manager sau un director de rang înalt, poate chiar cineva 

de același nivel cu angajatul, dar care are influență și credibilitate, astfel încât 

recomandarea lui sau a ei să conteze. Protejații nu lucrează, de obicei, pentru 

sponsorii lor, deoarece natura sponsorizării este mai degrabă o asistență 

motivată intrinsec, decât o sugestie de a-și adăuga reprezentantul într-o echipă.  

Atunci când un manager acționează în calitate de sponsor, el riscă să își piardă 

cea mai bună subordonată atunci când o recomandă pentru un nou post. 

Sponsorul acționează ca reprezentant de relații publice în fața subordonaților 

special aleși în firmă. În mentorat, nu este necesar să existe o relație preexistentă. 

4. Inovare 

Un mentor le permite inovatorilor să se concentreze asupra rezultatelor 

proiectului lor, învățând în același timp despre ei înșiși pe parcurs. Liderii îi pot 

îndruma pe inovatori prin intermediul oricăreia dintre etapele practice de 

afaceri din cadrul procesului de creare a valorii în sine: 

• Conectarea la tendințele emergente ale pieței și identificarea celor mai 

importante oportunități; 

• Obținerea de informații despre clienți; 

• Crearea de soluții și modele de afaceri puternice; 

• Conectarea cu alte persoane care îi pot ajuta să creeze propuneri de 

valoare convingătoare; 

• Învățarea celei mai bune modalități de a comunica și de a-și prezenta 

potențialele proiecte; și 

• Cum să le implementeze rapid, odată aprobate și finanțate. 

Mentorii îi pot încuraja, de asemenea, pe inovatori să se autoanalizeze, să-și 

înțeleagă rolul de lideri sau de promotori de proiect. Când este momentul să 

rămână la o idee și când este momentul să-i asculte pe ceilalți și să schimbe 

cursul evenimentelor? Când este momentul viziunii individuale și când este 

esențial să colaboreze și să construiască o echipă puternică cu o viziune 

comună? Inovatorii se confruntă cu o gamă largă de strategii de afaceri și 

provocări interpersonale în drumul lor spre succes. Liderii care au experiență în 

aceste domenii pot oferi îndrumări oportune pentru a-i ajuta pe inovatori să 

parcurgă cu succes această cale multidimensională. 



 

 

 

 

A îndeplini rolul unui mentor înseamnă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aspecte financiare 

Colaborările există pentru a obține anumite rezultate și efecte specifice. Procesul 

de elaborare a unei viziuni comune cu scopuri și obiective adecvate ar trebui să 

vizeze aceste rezultate clar stabilite. Responsabilitatea înseamnă specificarea 

rezultatelor anticipate de la început și apoi monitorizarea continuă a progreselor, 

astfel încât să se poată face corecții intermediare. O evaluare a eforturilor de 

colaborare și a rezultatelor ar trebui planificată de la început pentru a-i ajuta pe 

colaboratori să decidă cum ar trebui modificate, extinse sau abandonate 

diverse eforturi. Atenția acordată responsabilității în primele etape ale creării 

colaborării ajută la evitarea tentației de a face promisiuni exagerate și ajută la 

stabilirea unor așteptări realiste pentru colaboratori și pentru cei pe care 

colaborarea încearcă să îi deservească. 

Un CEO de succes trebuie să coreleze rezultatele financiare excelente cu 

impactul pozitiv creat pentru membrii echipei și pentru comunitate. Directorii 

executivi trebuie să știe cum să gestioneze compania pentru a asigura creșterea 

și profitul preconizate. Din acest punct de vedere, abilitățile tradiționale, cum ar 

fi gândirea strategică, capacitatea de a înțelege forțele pieței, o excelentă 

perspectivă financiară, abilități solide de negociere și luarea deciziilor în medii 

incerte continuă să fie competențele cheie de care au nevoie directorii 

executivi pentru a excela. 

• Să utilizați eforturile de inovare ca o oportunitate pentru a dezvolta 

capacitățile și carierele inovatorilor; 

• Să îndrumați un campion al inovării și o echipă pe parcursul întregului 

proces de inovare; 

• Să adresați întrebări dificile și să oferiți inovatorilor posibilitatea de a se 

lupta, fără a prelua proiectul; 

• Să accelerați procesul de învățare al echipei de proiect prin 

încurajarea experimentării, asumarea de riscuri și iterația. 



 

 

 

 

Abilitățile pe care un mentor trebuie să le dețină în ceea ce privește aspectele 

financiare și pentru a putea coordona o afacere profitabilă sunt următoarele: 

Procesul de contractare este esențial în relațiile umane. Aceasta trebuie să fie o 

acțiune corectă atunci când contractăm, știm ce facem, știm ce vrem să 

obținem și suntem capabili să plătim sau să pierdem pentru obținerea 

obiectivului. 

Succesul financiar este legat de capacitatea unei persoane de a fi perseverentă 

în acțiunile sale, de a nu renunța la primul obstacol, de a investi constant în sine 

și în proiectele sale. 

Capacitatea de a gestiona emoțiile negative este o abilitate importantă pe 

care trebuie să o aibă mentorul. Deciziile financiare importante trebuie luate 

atunci când ne aflăm într-o fază emoțională echilibrată.  

Mentorul trebuie să fie capabil să interpreteze cifrele, adică ceea ce ne spun 

cifrele.  

Succesul financiar este în strânsă legătură cu calitatea relațiilor pe care le avem. 

Un mentor trebuie să fie capabil să vadă care sunt nevoile reale ale celorlalți și 

că ceea ce aveți de oferit este mai valoros decât au oferit inițial. 

• Abilități de rezolvare a problemelor în colaborare. Directorii generali, 

împreună cu ceilalți membri ai echipei, trebuie să găsească noi soluții, să 

prevadă consecințele diferitelor scenarii analizate și să își testeze teoriile 

în medii de lucru cu risc scăzut. El trebuie apoi să comunice deschis, 

prompt și transparent cu întreaga echipă cu privire la tendințele, 

rezultatele, problemele și schimbările necesare. 

• Competențe care generează un impact social pozitiv: Deoarece liderii 

companiei trebuie să gestioneze crearea de valoare pentru toate părțile 

interesate, ei încep prin a le asculta și a le lua în serios opiniile. În acest 

sens, directorii executivi trebuie să învețe să îmbrățișeze diferitele 

perspective ale părților interesate pe care poate că au preferat să le 

ignore în trecut. 

În afară de rezultatele financiare, agilitate și reziliență, aceștia sunt preocupați 

de bunăstarea oamenilor, mai ales în aceste vremuri solicitante. Empatia, 



 

 

 

 

compasiunea și conștiința de sine fac parte, de asemenea, din noile 

competențe ale liderilor.  



 

 

 

 

III. ETAPELE UNUI PROCES DE MENTORAT 

1. Care sunt abilitățile dumneavoastră? 

Pentru orice mentor, un pas important este acela de a-i ajuta pe cei care 

beneficiază de mentorat să înțeleagă competențele pe care le au și să învețe 

cum să le dezvolte și să le adapteze în beneficiul afacerii lor. Un rol cheie pentru 

orice mentor este acela de a ajuta la dezvoltarea acestei înțelegeri cu persoana 

mentorată; prin acest proces de explorare a abilităților acesteia, mentorul va 

dobândi o mai bună înțelegere a partenerului său, ceea ce, sperăm, va 

consolida relația lor și va conduce la rezultate mai bune pentru ambele părți. 

Importanța dezvoltării competențelor în educația antreprenorială. 

Unul dintre principalele motive pentru eșecul unui start-up este lipsa de 

competențe din partea antreprenorului, acest lucru fiind evident în succesul 

relativ al antreprenorilor care au experiență anterioară în afaceri sau educație 

în domeniul respectiv, în comparație cu cei care nu au această experiență. 

Procesul de mentorat poate contribui la eliminarea acestui decalaj de 

competențe și poate oferi persoanei care beneficiază de mentorat inspirație și 

informații, care îi pot schimba cu adevărat viața și care, în contextul turismului 

albastru, pot asigura atât dezvoltarea economică, cât și o abordare mai 

durabilă a turismului. Există dovezi empirice care sugerează că educația 

antreprenorială poate face cu adevărat diferența dintre succes și eșec pentru 

mijloacele de trai ale unei persoane, deși, în mod cert, sunt necesare mai multe 

cercetări în acest domeniu (Almahry și Sarea 2018). 

Înainte de a aprofunda lumea competențelor antreprenoriale, este util să 

definim în mod clar ce înțelegem atât prin antreprenoriat, cât și prin 

competențe. Antreprenoriatul este procesul de creare a unei afaceri, implică 

asumarea de riscuri în speranța unei recompense și include, în mod inerent, 

posibilitatea de a eșua. O competență este un concept mult mai greu de definit, 

în termenii cei mai simpli fiind vorba de capacitatea de a îndeplini un obiectiv, 

dar, în sens mai larg, aceasta cuprinde abilitățile dobândite prin investiții în 

educație și experiență, necesare pentru a reuși. Competențele antreprenoriale 

sunt astfel definite ca fiind "acele activități de competențe sau know-how 



 

 

 

 

practic, care sunt necesare pentru a înființa și a conduce cu succes o 

întreprindere comercială" (Mamabolo, Kerrin și Kele 2017). 

În acest punct, ar putea fi util să subliniem abilitățile necesare pentru 

antreprenorii dintr-o industrie emergentă, cum ar fi turismul albastru. 

Competențele necesare pentru a reuși în calitate de antreprenor au fost 

împărțite în șase categorii în cadrul unei cercetări publicate în The Southern 

African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management 

(Mamabolo, Kerrin și Kele 2017), acestea fiind următoarele:  

• Competențe tehnice - Competențele tehnice la care se face referire în 

această listă includ cunoștințele necesare pentru a îndeplini cerințele 

operaționale impuse de funcționarea afacerii: gestionarea operațiunilor, 

gestionarea livrărilor și a lanțurilor de aprovizionare, abilități de gestionare 

a spațiului de producție, gestionarea instalațiilor și a echipamentelor, 

tehnologia și procesele de producție, stilurile de management, 

comunicare scrisă și orală și cunoașterea tehnologiei de producție.  

• Competențe de management al afacerilor - Competențele de 

management al afacerilor menționate în această listă includ 

competențele necesare pentru a menține afacerea pe linia de plutire în 

mod eficient și eficace și includ: planificarea, organizarea, 

supravegherea, competențele de marketing, competențele de 

management financiar, competențele juridice, competențele 

administrative, competențele de înaltă calificare legate de învățare și de 

rezolvarea problemelor, marketingul, managementul resurselor umane, 

networkingul, competențele operaționale, competențele de planificare 

a afacerii și competențele de negociere. 

• Competențe antreprenoriale - Competențele antreprenoriale introduse în 

această listă de către autori se referă la competențele necesare pentru 

"Crearea, dezvoltarea și performanța unei întreprinderi comerciale. 

Acestea sunt abilități necesare pentru a dezvolta produse și servicii 

inovatoare și pentru a genera soluții la nevoile emergente de pe piață" și 

includ, printre altele, capacitatea de a dezvolta concepte de afaceri și 

un plan de afaceri, scanarea mediului, recunoașterea oportunităților, 

consiliul consultativ și crearea de rețele, inovarea, abilitățile de utilizare a 

noilor resurse, riscul calculat sau predispozitia la risc, orientarea spre 



 

 

 

 

schimbare, conducerea vizionară, controlul interior, creativitatea și 

persistența. 

• Competențe personale - Competențele personale la care se face referire 

în această listă sunt abilitățile de autoreflecție pe care orice antreprenor 

în devenire trebuie să le dețină sau să le dezvolte pentru a avea succes 

în afaceri și includ: conștiința de sine, responsabilitatea, capacitatea de 

a face față emoțiilor, creativitatea, orientarea spre schimbare, motivația, 

abilitățile de negociere, abilitățile de învățare, abilitățile de comunicare 

și autoeficacitatea. 

• Competențe sociale și interpersonale - Competențele sociale și 

interpersonale sunt abilitățile necesare pentru ca un antreprenor să 

interacționeze în mod eficient cu celelalte persoane implicate în afacere. 

O afacere nu poate fi demarată și condusă fără o interacțiune 

semnificativă cu ceilalți, fie că este vorba de furnizori, personal, 

consumatori sau membri ai comunității, ceea ce înseamnă că abilitățile 

sociale și interpersonale sunt unele dintre cele mai importante abilități 

necesare oricărui antreprenor și acestea includ: persuasiunea, abilitatea 

socială, încrederea în sine, încrederea excesivă, conducerea, abilitățile 

de networking, managementul impresiei, adaptabilitatea socială, 

percepția socială, auto-promovarea, expresivitatea, percepția și 

influența social. 

• Competențe comportamentale sau motivaționale - Competențele 

comportamentale și motivaționale sunt abilitățile necesare pentru 

stabilirea și îndeplinirea în mod constant a obiectivelor necesare pentru a 

reuși și includ: autodisciplina, intuiția și viziunea, creativitatea, 

perseverența, rigurozitatea, meticulozitatea, angajamentul, rezistența, 

energia, efortul, motivația, dorința de realizare și pasiunea. 

Pentru mentori poate fi util să analizeze și să aleagă anumite abilități împreună 

cu persoanele mentorate, astfel încât acestea să stabilească o ierarhie a 

propriei percepții cu privire la abilitățile lor în domeniile respective, cu scopul de 

a evalua punctele forte și punctele slabe ale acestora și de a se concentra 

asupra domeniilor care necesită o dezvoltare specială. Odată ce 

autoevaluarea competențelor a fost finalizată, se poate pune accentul pe 

adaptarea ideii de afaceri a persoanei mentorate, astfel încât să se potrivească 

cu propriile puncte forte. 



 

 

 

 

 

2. Generarea și implementarea ideilor   

În general, întreprinderile nou-înființate au șanse foarte mari de reușită; nu există 

nicio modalitate de a cunoaște cifra exactă, dar se estimează că doar una din 

zece întreprinderi nou-înființate supraviețuiește. Această rată de eșec 

evidențiază importanța de a porni pe o bază corectă, iar începutul oricărei 

întreprinderi nou înființate este, desigur, ideea care stă la baza afacerii. Este 

esențial ca mentorii să orienteze ideile persoanelor mentorate în direcția unei 

afaceri viabile, deoarece, până la urmă, pentru ca o afacere să aducă beneficii 

părților interesate, trebuie să supraviețuiască. Unul dintre cele mai importante 

instrumente necesare pentru a începe o întreprindere de succes este 

Cercetarea de Piață; cu cât o persoană mentorată dispune de mai multe 

informații, cu atât sunt mai mari șansele de a găsi o oportunitate sau, mai 

important, de a evita o greșeală costisitoare. Prin efectuarea de studii de piață, 

un antreprenor își oferă un avantaj semnificativ atunci când vine vorba de 

generarea de idei, deoarece poate adapta ideea inițială care l-a inspirat să 

devină antreprenor la contextul pieței existente sau la lipsa acesteia, pentru a-și 

oferi cea mai mare șansă posibilă de succes. 



 

 

 

 

Cercetarea de piață poate fi împărțită în două categorii principale: primară și 

secundară. Cercetarea primară, cunoscută și sub numele de cercetare pe 

teren, este procesul de colectare și analiză a datelor originale, principalele 

avantaje ale acestui tip de cercetare fiind că, în calitate de cercetător primar, 

puteți colecta informații care vor fi relevante pentru dumneavoastră; de 

exemplu, o cercetare primară ar putea include cercetarea concurenților din 

industria în care doriți să intrați. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a observa 

aspectele pozitive și negative ale concurenților, ceea ce ar putea să vă ajute în 

mare măsură să vă dezvoltați ideea de afacere. Ar putea fi util ca mentorii să le 

menționeze persoanelor mentorate despre cercetările primare pe care le-ați 

efectuat și să le ajutați să găsească idei de cercetări primare pe care le pot 

efectua ei înșiși. Câteva exemple de cercetare primară ar putea include: 

• Cercetarea lanțurilor de aprovizionare existente în industria aleasă.  

• Realizarea de chestionare pentru consumatori u scopul de a evalua 

cererea.  

• Evaluarea problemelor cu care se confruntă concurenții. 

Cercetarea secundară, cunoscută și sub numele de cercetare documentară, 

este procesul de analiză a informațiilor care au fost deja publicate de o terță 

parte. Avantajul cercetării secundare constă în faptul că poate fi mai puțin 

costisitoare din punct de vedere al timpului și al banilor decât o cercetare 

primară, iar unele dintre informațiile pe care le căutați ar putea fi deja publicate; 

principalul dezavantaj al cercetării secundare constă în faptul că informațiile pe 

care le găsiți ar putea să nu fie suficient de specifice pentru afacerea dvs. sau 

ar putea fi depășite. În calitate de mentor, puteți menționa din nou câteva 

exemple de cercetare secundară pe care le-ați realizat chiar dumneavoastră. 

Printre exemplele de cercetare secundară s-ar putea număra: 

• Rapoarte publice ale concurenților.  

• Studii și sondaje existente relevante pentru afacerea beneficiarului de 

mentorat.  

• Jurnalism referitor la probleme din comunitatea locală. 

 



 

 

 

 

Inovarea 

Pentru ca o întreprindere nou înființată să aibă succes, trebuie să răspundă 

nevoilor consumatorilor, ceea ce poate fi realizat prin inovare, prin furnizarea de 

noi servicii sau prin furnizarea serviciilor existente într-un mod unic sau mai 

eficient, pentru a se angaja în competiția prețurilor. Inovarea nu trebuie să fie o 

idee complet nouă, care nu a mai fost încercată până acum, aceasta poate fi 

la fel de simplă ca o îmbunătățire a gestionării lanțului de aprovizionare care vă 

oferă un avantaj față de concurenți sau preluarea unei idei care a funcționat 

bine într-o zonă sau într-un context diferit și adaptarea ei la un domeniu nou.   

Un factor important în succesul unui start-up în ceea ce privește inovarea este 

integrarea acesteia în cultura organizației; inovarea nu este un proces de sus în 

jos, ci este important să le transmiteți celor pe care îi instruiți că inovarea poate 

veni de la orice membru al companiei și să promovați un mediu în care angajații 

simt că ideile lor sunt apreciate. În definitiv, un angajat care îndeplinește un 

anumit rol în cadrul unei întreprinderi poate fi cel mai familiarizat cu problemele 

cu care se confruntă în acel rol și poate avea sugestii cu privire la modul în care 

poate fi eficientizată partea de activitate cu care este familiarizat. Mai jos au 

fost enumerate, împreună cu o scurtă descriere, șapte tipuri de inovare din 

revista Business Horizons (Kahn 2018), pe care mentorii le pot folosi pentru a-i ajuta 

pe mentee să le aplice la propriile idei.  

1. Reducerea costurilor - Furnizarea de bunuri și servicii la un cost mai atractiv 

pentru consumatori decât cel al concurenților direcți din industria aleasă. 

2. Îmbunătățirea produselor/serviciilor - Aceasta include creșterea calității 

unui bun fizic sau adaptarea unui serviciu pentru a fi mai convenabil sau 

mai plăcut.  

3. Extinderea liniei de produse - Adăugarea de produse care completează 

produsele existente sau introducerea unui element suplimentar la un 

serviciu pentru a-l face mai atractiv. 

4. Piețe noi - Preluarea produselor și serviciilor existente și furnizarea lor pe o 

piață nouă pentru a crește cererea.  

5. Noi utilizări - Găsirea unei cereri suplimentare pentru un bun sau un serviciu 

prin poziționarea acestuia în vederea unei utilizări diferite de cea 

prevăzută inițial.   



 

 

 

 

6. Intrări în noi categorii - Aceasta presupune extinderea afacerii într-un 

sector nou, dar conex, în care cererea nu este satisfăcută. 

7. Produse/prestări noi pentru întreaga lume - Aceasta este cea mai 

radicală formă de inovare și include dezvoltarea de noi produse sau 

servicii sau prestarea acestora într-un mod nou. 

Implementarea 

După ce ați parcurs procesul de generare a ideilor împreună cu persoanele pe 

care le îndrumați, este momentul de a transforma aceste idei în primele etape 

ale unei afaceri. Cele două elemente fundamentale pentru a transforma o idee 

într-o afacere sunt accesul la capital și accesul la piețe. Pentru a începe o 

afacere, persoana mentorată (mentee-ul) va avea nevoie de acces la capital, 

fie că acesta provine din resurse proprii, fie, mult mai probabil, prin intermediul 

unei instituții financiare. De asemenea, pentru ca afacerea să fie viabilă, 

beneficiarul va trebui să se asigure că afacerea sa are accesul necesar la piețe, 

astfel încât să își poată vinde bunurile sau serviciile. 

 Accesul la Capital 

Capitalul reprezintă resursele financiare de care o afacere are nevoie pentru a 

funcționa; capitalul poate proveni din mai multe surse diferite și este specific 

fiecărei afaceri; capitalul poate fi asigurat de antreprenor, dar în majoritatea 

cazurilor un antreprenor nu va avea resursele disponibile și va trebui să acceseze 

capital de la instituții financiare sau, alternativ, dacă afacerea are un aspect de 

dezvoltare comunitară, poate căuta să obțină fonduri prin intermediul 

comunității. În continuare sunt prezentați câțiva factori legați de accesarea 

capitalului pe care îi puteți discuta cu cei pe care îi îndrumați. 

• Momentul potrivit: accesarea capitalului poate fi un efort care necesită 

mult timp și care este mai bine să fie realizat cu mult timp înainte de a 

planifica începerea activității comerciale. 

• Cercetarea: există adesea subvenții și inițiative disponibile din partea 

guvernelor și a altor instituții care vă pot ajuta să începeți o afacere; 

ajutați-l pe cel pe care îl îndrumați să afle ce este disponibil pentru situația 

sa.  



 

 

 

 

• Capacitatea de rambursare: în cazul în care persoana pe care doriți să o 

ajutați intenționează să contracteze un împrumut, asigurați-vă că este la 

curent cu ratele dobânzilor și ajutați-o să calculeze cât de mult poate 

rambursa în mod realist. 

• Așteptările finantatorului: diferitele surse de capital au așteptări diferite, 

de exemplu, în cazul în care se primește o subvenție guvernamentală, 

aceasta poate include condiții, astfel încât trebuie să vă asigurați că 

beneficiarul este conștient de aceste condiții și că este capabil să 

îndeplinească cerințele. 

Accesul la Piețe  

Pentru ca o afacere să existe, are nevoie de acces la consumatorii săi, ceea ce 

în ziua de azi poate fi un punct de vânzare fizic sau un spațiu online în care să 

poată prezenta clienților bunurile și serviciile pe care le oferă. În continuare, vă 

prezentăm câțiva factori legați de accesul la piețe pe care îi puteți discuta cu 

cei pe care îi îndrumați:  

• Cunoașteți-vă piața - Este important să aveți o idee bună despre piața pe 

care intrați, astfel încât să o puteți accesa într-un mod eficient pentru 

dumneavoastră și accesibil pentru consumatorii dumneavoastră. 

• Cercetați reglementările - Pentru a opera în anumite zone s-ar putea să 

aveți nevoie de autorizații, cum ar fi permisele; este necesar ca aceste 

informații să fie colectate înainte de a continua cu planurile 

dumneavoastră.  

• Cunoașteți-vă afacerea - Prin adaptarea accesului la piață la propria 

afacere, vă sporiți șansele de a prospera. 

3. Modelul de Afaceri 

Un model de afaceri reprezintă planul unei companii de a genera venituri și de 

a supraviețui, el descrie bunurile și serviciile pe care o afacere intenționează să 

le furnizeze consumatorilor, descrie piața țintă căreia îi sunt destinate bunurile și 

serviciile și include o prezentare generală a costurilor legate de furnizarea 

acestor bunuri și servicii. Un model de afaceri este o parte esențială a procesului 

de dezvoltare a afacerii și este necesar să fie prezentat în procesul de solicitare 



 

 

 

 

de capital. Un element important al unui model de afaceri este propunerea de 

valoare, o declarație care explică de ce bunurile sau serviciile unei întreprinderi 

sunt atractive pentru clienți și ce le diferențiază de alți concurenți din industria 

respectivă; aceasta include adesea un P.V.U., un punct de vânzare unic care 

explică modul în care întreprinderea dvs. poate furniza un bun sau un serviciu 

într-un mod unic care îi conferă un avantaj față de concurenți și care va atrage 

clienții. 

Unul dintre avantajele creării unui model de afaceri este că acesta poate fi util 

pentru a atrage investiții și noi profesionisti în afacere și că poate oferi conducerii 

și personalului existent o idee clară despre scopul afacerii și despre direcția în 

care intenționați să vă îndreptați. Crearea unui model de afaceri poate fi de 

ajutor persoanei pe care o îndrumați să își pună pe hârtie ideile și planul de 

afaceri, ceea ce îi poate oferi claritate în ceea ce privește direcția pe care 

alege să o urmeze. Un exercițiu util pe care îl puteți face cu persoanele 

mentorate ar fi să îi puneți să își scrie ideile pe o bucată de hârtie, să le analizați 

și să le oferiți sfaturi din propria experiență. 

Există mai multe tipuri diferite de modele de afaceri, iar cel pe care va trebui să 

îl creați va depinde de structura planificată a afacerii dumneavoastră. Unele 

dintre cele mai comune tipuri de modele de afaceri vor fi enumerate mai jos; în 

calitate de mentor, ar trebui să contribuiți la identificarea modelului de afaceri 

potrivit pentru persoana pe care o îndrumați: 

• Modelul de comerciant - Acesta este modelul legat de afacerile care 

achiziționează bunuri de la furnizori și le vinde consumatorilor la un preț 

care acoperă costurile totale. 

• Modelul de producție - Este o afacere care preia materii prime și le 

prelucrează pentru a le vinde sub formă de produse, fie direct 

consumatorilor, fie altor întreprinderi. 

• Modelul de leasing - O afacere care achiziționează echipamente și le 

închiriază consumatorilor. 

• Model de abonament - În cazul în care un consumator plătește o taxă 

lunară pentru accesul la bunurile sau serviciile unei întreprinderi. 

Conform entrepreneur.com, există 7 elemente ale unui model de afaceri de 

succes: 

https://www.entrepreneur.com/article/243753


 

 

 

 

• Identificarea unui public specific; o afacere nu poate fi totul pentru toată 

lumea, așa că este important să vă concentrați pe o bază de clienți de 

bază;  

• Stabilirea unui proces de afaceri; descrieți activitățile cheie pe care 

afacerea le va desfășura, cum ar fi livrarea produsului și marketingul; 

• Înregistrarea resurselor cheie ale afacerii; notați lucrurile cheie de care 

afacerea va avea nevoie pentru a funcționa, cum ar fi un site web sau 

un depozit; 

• Elaborarea unei propuneri puternice de valoare; definiți în mod clar ceea 

ce diferențiază afacerea de concurenți; 

• Determinarea partenerilor de afaceri cheie; o afacere are nevoie de 

parteneri pentru a funcționa eficient, astfel încât conturarea partenerilor 

planificați este un pas necesar;  

• Crearea unei Strategii de Generare a Cererii; elaborați un plan pentru a 

vă face afacerea remarcată și planificați călătoria clientului de la 

recunoaștere la cumpărare; 



 

 

 

 

• Lăsați loc pentru Inovare; în acest moment al planificării afacerii există 

încă multe necunoscute, astfel încât poate fi avantajos să lăsați loc 

pentru adaptare ulterioară.  

 

  



 

 

 

 

IV. MENTORATUL ONLINE  

În ultimul deceniu s-a produs o trecere de la formarea și mentoratul convențional 

la noi abordări în care internetul joacă un rol esențial. Formarea și mentoratul 

online au devenit o parte integrantă a dezvoltării profesionale, remodelând 

metoda tradițională de învățare (Graves et al., 2009). Mentoratul tradițional și 

cel online au caracteristici similare, cum ar fi reciprocitatea, beneficiile în 

evoluție și interacțiunea. Cu toate acestea, cercetătorii afirmă că mentoratul 

online are două calități speciale care îl diferențiază de formatul în persoană: fără 

limite și egalitar (Dorner et al., 2021). 

Mentoratul online utilizează comunicarea mediată de tehnologie care asigură 

învățarea, consilierea, încurajarea, promovarea și modelarea (Neely et al., 

2017). Această abordare distinctă, care transcende limitările de timp și spațiu, a 

devenit o alternativă viabilă la mentoratul față în față, deoarece oferă 

persoanelor mentorate posibilitatea de a primi asistență care nu ar fi posibilă în 

alt mod (Dorner et al., 2021). 

Mentoratul online (E-mentoratul) este definit de Akin și Hilbern (2007) ca fiind 

"îmbinarea mentoratului cu comunicațiile electronice pentru a dezvolta și susține 

relațiile de mentorat care leagă o persoană cu experiență (mentor) și o 

persoană mai puțin calificată sau experimentată (protejat/ persoană 

mentorată), indiferent de zona geografică sau de conflictele de program". 

Aceasta presupune transferul de cunoștințe și competențe de la un profesionist 

consacrat către un membru mai tânăr sau nou în domeniu (Rowland, 2012). 

Acest tip de mentorat este caracterizat de o dinamică ierarhică orizontală mai 

puțin pronunțată și de o metodă de comunicare care are posibilitatea de a 

combina comunicarea sincronă și asincronă, ceea ce se traduce prin mai mult 

timp de gândire pentru utilizatori în legătură cu subiectul abordat și permite o 

mai bună implicare (Dorner et al., 2021). Din moment ce comunicarea are loc în 

mediul online, e-mentoringul se poate desfășura oriunde și în orice moment, atât 

timp cât mentorii și persoanele mentorate au acces la internet. Acest lucru face 

ca e-mentoringul să fie mai eficient din punct de vedere al costurilor și crește 

timpul petrecut de participanți pe platforma de mentorat. Interacțiunea dintre 

mentori și persoanele mentorate permite crearea unei structuri cu mai puține 



 

 

 

 

limite în comparație cu mentoratul tradițional, ceea ce reflectă o relație pozitivă 

între participanți (Neely et al., 2017). 

Crearea unei platforme de mentorat online presupune interconectarea unor idei 

și cunoștințe, cum ar fi elementul principal al participării voluntare. Fiecare 

persoană mentorată (mentee) participă de bunăvoie și în mod spontan și este 

important să se adapteze conținutul platformei la nevoile participanților. Este 

necesar să se prezinte o orientare pentru mentee și mentori cu privire la dinamica 

activității de mentorat, într-un mod clar, în ceea ce privește obiectivele, 

așteptările și regulile. Alături de aceasta, este pertinent să se combine formate 

integratoare de mentorat, cum ar fi mentoratul individual, de la egal la egal, de 

grup și invers. Metodele de evaluare finală sunt importante și ele pentru a stimula 

îmbunătățirea continuă și o înțelegere a rezultatelor obținute (Dorner et al., 

2021). 

E-mentoratul necesită utilizarea unei anumite forme de tehnologie a informației 

și a comunicațiilor (TIC) și poate funcționa prin trimiterea de e-mailuri între mentor 

și persoana mentorată, trimiterea de mesaje text cu ajutorul telefoanelor mobile, 

chat-ul cu ajutorul unui program de mesagerie sau al mijloacelor de comunicare 

socială, videoconferințele (cum ar fi Skype, FaceTime sau altă platformă de 

apeluri video) și postarea de mesaje pe forumuri. Cele mai multe platforme de 

mentorat combină multe dintre caracteristicile menționate mai sus, astfel încât 

mentorii și persoanele mentorate pot comunica într-un spațiu complet dedicat 

interacțiunii lor de mentorat (Garringer et al., 2019). 

4.1. Rolul ghidurilor  

Pentru a crea o platformă de mentorat, este necesar să se definească, în primul 

rând, viziunea și scopul programului. O viziune clară și un domeniu de aplicare 

bine definit constituie baza pe care se construiește restul programului de 

mentorat și influențează toate regulile definite. Acordând timp întrebărilor de 

tipul "de ce" se va economisi mult timp pentru a identifica "cine", "când", "ce", 

"unde" și "cum" se va dezvolta platforma. Organizatorii programului trebuie să 

aibă o înțelegere comună a provocărilor și oportunităților care generează 

nevoia de mentorat și trebuie să se dezvolte o viziune unitară asupra impactului 

dorit și a rezultatelor așteptate. Rezultatele ar trebui să fie definite în mod clar și 

pot include, de exemplu, dacă programul urmărește să creeze conștientizare, 



 

 

 

 

să consolideze cunoștințe sau competențe, să modifice practicile sau să 

conducă la dezvoltarea unui produs (Treasureid et al., 2022). 

După ce rezultatele sunt bine definite, este timpul să se dezvolte structura 

organizațională a programului de mentorat. Această structură este construită pe 

baza domeniului de aplicare și a rezultatelor programului, iar diferitele roluri și 

responsabilități în cadrul administrației trebuie să fie determinate. O astfel de 

structură solidă va facilita și va conduce la dezvoltarea programului de mentorat 

și va facilita îndeplinirea regulilor definite a priori. După ce s-a acordat atenție 

structurii, trebuie să aibă loc planificarea activităților pentru atingerea 

obiectivelor programului. Procesele de susținere a planificării ar trebui să fie 

concepute astfel încât să permită interacțiunile dintre mentori și persoanele 

mentorate, să asigure un acces echitabil la resurse și să ajute la monitorizarea 

progreselor. Ținând cont de acest lucru și pentru ca programul să își atingă în 

mod eficient rezultatele scontate, ar trebui conceput un set de activități care să 

sprijine angajamentele eficiente dintre mentori și persoanele mentorate. Aceste 

activități pot completa interacțiunile dintre mentor și persoanele mentorate și 

trebuie să ofere oportunități suplimentare de dezvoltare profesională, atât 

pentru mentori, cât și pentru persoanele mentorate (Treasureid et al., 2022). 

4.2. Când să le folosim   

Procesele de comunicare reprezintă un aspect crucial în orice program de 

mentorat, fiind esențiale pentru dezvoltarea unor metode și strategii care să fie 

incluzive pentru toți cei din platformă. Strategia de comunicare influențează 

tehnologiile utilizate, un site web, rețelele sociale sau un depozit online putând fi 

utilizate în mod eficient pentru a partaja documentația, a comunica modalitățile 

de lucru, a face anunțuri și a permite accesul la informații relevante, în funcție 

de necesități. Instrumentele de comunicare selectate pentru platformă ar trebui 

să faciliteze interacțiunile asincrone, ceea ce este benefic pentru programele 

online (Treasureid et al., 2022) 

4.3. Procesele de mentorat  

Instituțiile academice și industria au acordat atenție mentoratului online datorită 

capacității sale de a stimula o comunicare mai eficientă între mentori și discipoli. 

Mentoratul este o relație de forță între o persoană cu vechime, care este mentor, 



 

 

 

 

și un formator mai puțin calificat, cu scopul de a îmbunătăți propriile cunoștințe 

ale acestuia din urmă sau de a obține sfaturi (Kang et al., 2012). 

Mentoratul include beneficii cum ar fi susținerea succesului academic și 

profesional al participanților și dezvoltarea personală psiho-socială. În plus, 

mentoratul a devenit una dintre metodele esențiale de transfer de active 

intangibile către generația următoare, cum ar fi know-how-ul, competențele, 

cunoștințele și înțelepciunea mentorilor. În mod specific, mentoratul facilitează 

motivația pentru învățare, furnizează informații, oferă modele de rol și sprijin 

emoțional (Kang et al., 2012) (Jung & Tak, 2005) (Bierema & Merriam, 2002). 

O relație personală între mentor și persoana mentorată stă la baza mentoratului; 

în al doilea rând, mentoratul este mai degrabă un program orientat spre proces, 

decât o metodă orientată spre sarcini sau rezultate, cum ar fi învățarea, 

coaching-ul și alte activități similare. În cele din urmă, mentoratul îi 

îmbunătățește reciproc pe participanți și pe mentori. Procesul de mentorat a fost 

utilizat din ce în ce mai mult începând cu anul 2000, dar există și unele provocări 

legate de acesta, deoarece căutarea unui mentor potrivit și cultivarea unei 

relații pot fi o provocare constantă, iar apropierea virtuală ar putea fi dificil de 

realizat, în special dacă două persoane nu s-au întâlnit niciodată în persoană 

(Bierema & Merriam, 2002) (Kang et al., 2012). 

Pentru a atinge scopul mentoratului, participanții la o platformă de mentorat 

trebuie să aibă atitudini proactive și să depună eforturi pentru a menține o relație 

benefică. În cazul în care majoritatea participanților la un program de mentorat 

ignoră site-ul web, site-urile web pentru mentorat online pot fi irosite, iar raza de 

acțiune a administrării unui program de mentorat poate fi limitată. Prin urmare, 

sunt necesare unele strategii pentru a sprijini activitățile de mentorat online 

(Kang et al., 2012). 

Realizarea obiectivelor unui program de mentorat depinde de implicarea activă 

a mentorului și a beneficiarului de mentorat în găsirea unui subiect de 

comunicare reciprocă și în menținerea relației (Sproull & Keisler, 1986). De aceea, 

sunt necesare strategii de facilitare pentru a asista mentoratul online: în 

continuare sunt prezentate 5 strategii ușor de aplicat pentru a promova 

mentoratul online (Kang et al., 2012). 

 



 

 

 

 

Primul este cel al ușurinței de aderare (Easy-to-join), care reprezintă o strategie 

de intrare menită să ajute participanții să se alăture cu ușurință unui program. 

Cea mai bună opțiune este de a oferi diverse forme de mentorat, cum ar fi 

mentoratul de grup, mentoratul de la egal la egal și mentoratul deschis, precum 

și mentoratul individual, unul la unul. În al doilea rând, Easy-to-find (ușor de găsit) 

este o strategie inteligentă care oferă un algoritm de potrivire între mentori și 

persoanele mentorate. În al treilea rând, Easy-to-mentor (ușor de mentorat) este 

o strategie catalizatoare care oferă o mai mare accesibilitate la un site de 

mentorat online și activează mentoratul. 

Înainte de a începe activitatea de mentorat, se recomandă o orientare sau un 

atelier de lucru pentru a informa participanții despre valoarea mentoratului, 

pentru a-i ajuta să își găsească obiectivul de mentorat și pentru a le prezenta 

modalități de a fi mentori. În al patrulea rând, Easy-to-share (ușor de împărtășit) 

este o strategie de difuzare care creează cunoștințe constând în informații 

despre mentorat și le împărtășește cu alți mentori, persoane mentorate și 

potențiali participanți (Pyeon et al., 2007). În cele din urmă, Easy-to-make a 

virtuous circle (ușor de creat un cerc virtuos) este o strategie de încurajare care 

oferă o bază atât pentru dezvoltarea mentorilor, cât și a persoanelor mentorate 

în cadrul comunității, care este o rețea umană cu coeziune în funcție de 



 

 

 

 

specializare, domeniul de activitate, interese etc. Acest "cerc" permite ca 

mentoratul să nu fie doar un eveniment punctual, ci un sistem durabil (Kang et 

al., 2012). 

În ceea ce privește beneficiile pentru mentori și pentru persoanele mentorate, 

rezultatele pentru mentorul virtual (e-mentor) au fost raportate ca efect 

secundar al e-mentoratului. Acest mentor beneficiază de competențe 

tehnologice, evaluare profesională, beneficii sociale și psihologice. 

Competențele tehnologice se referă la competențele de comunicare 

electronică dobândite pe măsură ce ideile, practicile și tehnicile sunt împărtășite 

prin intermediul unui mediu electronic. Un e-mentor beneficiază de evaluarea 

profesională din perspectiva pe care șefii o au asupra mentorului electronic ca 

fiind o persoană respectabilă și angajată. Mentorii de pe platformele de 

mentorat online obțin, de asemenea, satisfacție personală prin oferirea de sprijin 

și sfaturi altora, prin influențarea viitorului unui domeniu sau al unei profesii sau 

prin conștientizarea faptului că cunoștințele și expertiza sunt apreciate (Williams 

et al., 2012). 

Provocările pentru mentori au fost identificate în ceea ce privește comunicarea, 

utilizarea tehnologiei și propriul rol. Provocările legate de comunicare se referă 

la caracteristicile mijloacelor electronice ca mijloc central de comunicare între 

perechile mentor-persoana mentorată. Mentorii pot întâmpina dificultăți în 

manipularea sau operarea tehnologiei electronice în care are loc e-mentoratul 

din cauza unor factori individuali (vârstă, sex, etnie) sau situaționali (ușurința de 

utilizare percepută și utilitatea percepută) care pot îngreuna capacitatea lor de 

a se alătura platformei în cel mai bun mod posibil (Williams et al., 2012). 

4.4. Cine este mentorul 

Cuvântul mentor provine din limba greacă și își are rădăcinile în termenii 

"statornic" și "durabil". În ultima vreme, termenul de mentor a devenit sinonim cu 

o persoană care este un profesor înțelept, un ghid și un prieten. Un mentor este 

o persoană care se angajează să investească timp pentru a asista la 

dezvoltarea persoanei mentorate, va discuta despre oportunități educaționale, 

opțiuni de carieră și dezvoltare profesională (E - Mentoring Program Guidelines 

for Students, n.red.). 



 

 

 

 

Mentorii se concentrează pe realizările și domeniile de dezvoltare ale unei 

persoane mentorate, printr-o relație individuală, care nu este amenințătoare și 

nu judecă. Relația mentor/persoană mentorată este un parteneriat, iar ambele 

părți trebuie să fie de comun acord cu un cadru definit (Rowland, 2012). 

Prin intermediul mijloacelor tehnologice, transferul de cunoștințe între mentor și 

persoana mentorată crește treptat și adaugă valoare între grupuri, expertiză pe 

teren și lideri la nivel global care doresc să identifice și să încorporeze noi tehnici. 

Transferul de cunoștințe într-o realitate virtuală poate avea un impact asupra 

organizațiilor și a performanțelor organizaționale la diferite niveluri, cum ar fi 

indivizii, produsele și procesele și performanța globală a organizației (Rowland, 

2012). 

4.5. O bună relație de mentorat  

Mentoratul online (E-Mentoring-ul) este unic prin faptul că interacțiunea dintre 

mentori și persoanele mentorate poate fi sincronă sau asincronă. Prima se referă 

la momentul în care interacțiunea are loc prin intermediul unui apel video sau al 

unui program de chat. Comunicarea asincronă se referă la utilizarea e-mailurilor 

sau a forumurilor în care poate exista o diferență de timp semnificativă între 

trimiterea și primirea mesajelor. Unele programe de mentorat nu programează 

orele de întâlnire, permițându-le mentorilor și celor care beneficiază de mentorat 

să comunice oricând doresc. Pe de altă parte, există alte platforme în care 

interacțiunile au loc la ore programate în mod regulat, în special atunci când 

programul are legătură cu o lecție la clasă sau cu un proiect bazat pe timp 

(Garringer et al., 2019). 

Interacțiunea dintre mentori și persoanele mentorate poate fi total virtuală sau 

mixtă, ceea ce înseamnă că e-mentoring-ul oferă flexibilitate pentru întâlniri 

care au loc în întregime prin intermediul tehnologiei sau care includ unele 

contacte față în față (Garringer et al., 2019). 

S-a constatat că mentoratul contribuie la îmbunătățirea abilităților mentorilor de 

a oferi feedback constructiv celorlalți; la dezvoltarea abilităților de coaching și 

la învățarea de competențe tehnice actualizate; la dezvoltarea unor abordări 

inovatoare în activitatea lor; și la promovarea reflecției asupra propriei practici 

și a îmbunătățirii acesteia (Shrestha et al., 2009). 



 

 

 

 

Flexibilitatea orelor de mentorat prin intermediul e-mentoratului apare ca un 

factor pozitiv pentru mentori. Flexibilitatea a fost unul dintre factorii care au atras 

o serie de mentori în cadrul programului, în special cei care au persoane în 

întreținere și care au un loc de muncă cu normă parțială. Impersonalitatea 

mijlocului electronic poate fi percepută ca fiind benefică pentru cei care 

beneficiază de mentorat, dar mai puțin pentru mentori, ceea ce evidențiază 

faptul că mentorul și persoana mentorată nu beneficiază în mod egal de 

aspectele comunicării electronice și că aceasta are implicații diferite pentru 

fiecare dintre ei (Shrestha et al., 2009).  
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