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Asociația EVEREST, în parteneriat cu Step Institute (Slovenia), Gender Studies( Republica Cehă), 

Balkanplan (Bulgaria), Ludor Ludor Engineering (România) si ATEITIES KŪRYBINĖS IDĖJOS 

(Lituania) a defășurat în perioada 1 martie 2018-29 februarie 2020 proiectului cu titlul: Abilități 

profesionale de mentorat și coaching on line pentru instruirea tinerilor – ONLINE MENTOR în 

cadrul Programului  Erasmus+, parteneriate strategice în domeniul dezvoltării şi consolidării 

competențelor tinerilor. 

Obiectivul general al proiectul a fost facilitarea accesul tinerilor pe piața muncii și tranziția acestora 

de la statutul de adolescent la cel de adult, prin dezvoltarea competențelor profesionale, sporind 

astfel șansele acestora de angajare.  

Proiectul s-a adresat, în primul rând, formatorilor de tineret, profesorilor, mentorilor de practică, 

lucrătorilor pentru tineret și în al doilea rând, tinerilor de peste 18 ani elevi, studenți  

Produsele intelectuale realizate în acest proiect au fost : 

• Curicula cursului de formare mixtă “Cum sa devii un bun mentor pentru tinerii (18+) care 

lucrează ca asistenți medicali, asistenți sociali și cadre didactice”  

• Crearea materialelor TIC pentru cursul online “Cum sa devii un bun mentor pentru tinerii (18+) 

care lucrează ca asistenți medicali, asistenți sociali și cadre didactice”  

• Crearea materialelor si metodologiei pentru cursul față în față “Cum sa devii un bun mentor 

pentru tinerii (18+) care lucrează ca asistenți medicali, asistenți sociali și cadre didactice”  

• Crearea ghidului de instruire profesională între colegi (peer coaching) “Cum sa devii un mentor 

pentru tinerii (18+) care lucrează ca asistenți medicali, asistenți sociali și cadre didactice”  

• Crearea “Colecție de bune practici privind egalitatea de gen și nediscriminarea în orientarea în carieră 

Activitățile de formare ale proiectului au cuprins: 

• Cursul de formare a formatorilor “Crearea abilităților profesionale de mentorat și orientare în 

carieră”, desfășurat în perioada 21-23 martie 2019 în Ljubljana, Slovenia, unde au participat 

24 persoane, formatori ai grupului țintă, din țările partenere. 



• Cursul internațional pilot “Crearea abilităților profesionale de mentorat și orientare în 

carieră”, desfășurat în perioada 13-17 mai 2019 în Klaipeda, Lituania, unde au participat 24 de 

tineri din tările partenere. 

• Cursurile locale de mentorat și orientare în carieră, s-au desfășurat în toate cele 5 țări 

partenere, unde au  participat peste 200 de persoane. Cursurile au fost realizate în sistem 

blended learning, pentru început cursul online pe platforma 

https://onlinementor.eu/platform/ dupa care au participat la cursurile față în față. 

• Peste 300 persoane au participat la cele 5 evenimente de multiplicare a proiectului și peste 

300 de personae au participat la activitățile de diseminare ale proiectului  ce au avut ca scop  

diseminarea tuturor produsele intelectuale realizate în cadrul proiectului. 

• 300 de structuri naționale și internaționale de tineret, instituții de învățământ, organizații 

nonguvernamentale,asociații și fundații,asistență socială, au fost informate  prin e-mail, 

despre realizările proiectului, în toate cele 5 tări. 

Materialele realizate în cadrul proiectului se regasesc pentru consultare pe pagina de site a Asociatiei 

Everest https://asociatiaeverest.ro/index.php/portfolio-item/online-mentor/, sau pe de site a 

proiectului: https://onlinementor.eu 
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