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Newsletter nr.2 
 

   
   

   
  

DESPRE  PROIECT  
 

Online MENTOR va facilita accesul tinerilor pe piața muncii și tranziția acestora de la statutul de 

adolescent la cel de adult, prin dezvoltarea competențelor profesionale 

Obiectivele proiectului sunt: 

 Crearea unei rețele multiprofesionale de formatori specializați în mentorat  

 Dezvoltarea competențelor profesionale și abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor 

Promovarea egalității de șanse și coeziune socială.  

 Grupul țintă al proiectului este format din asistenți medicali, asistenți sociali și cadre didactice. De 

asemenea se includ formatorii și lucrătorii de tineret, mentorii de practică dar și tinerii de peste 18 ani. 

voluntari sau participant la stagii de intership. 
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Întâlnirea transnațională nr.2 
 

08 - 09.10.2018 

Sofia, Bulgaria 
 

Cea de a doua întâlnire transnațională a proiectului 

ONLINE MENTOR a avut loc în Sofia - Bulgaria, în 

perioada 8 - 9 octombrie 2018, gazda fiind 

Balkanplan, partenerul din Bulgaria. 

 

Scopul întâlnirii bunul management al proiectului, 

prezentari și dezbateri cu privire la activitățile și 

outputurile proiectului până la momentul de față și 

planificări viitoare.  

 

 

 

OUTPUTURILE PROIECTULUI 
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Produsul intelectual 1: 

Curicula de formare  în sistem mixt de învățare în 

mentoriship și orientare în carieră 

 

Primul pas în implementarea proiectului a fost realizarea 

curiculei de formare în sistem mixt de învățare în 

mentoriship și orientare în carieră intitulată “Cum sa devii 

un bun mentor pentru tinerii (18+) care lucrează ca 

profesori, asistenți medicali, asistenți sociali.” 

Curriculumul pentru cursul de formare mixtă privind 

mentoratul și orientarea în carieră  a fost elaborat cu două 

tipuri de module online și față în față și cuprinde: 

 Modulul 1:  Introducere în mentorat și orientare în carier 

Module 2: Domeniul mentoratului. Beneficii și efecte pozitive 

ale mentoratului și consilierii în carieră 

Module 3: Componentele procesului de mentorat 

Module 4: Competențele și calitățile unui mentor 

Module 5: Gândirea critică, adaptarea la schimbările obișnuite 

în ariile profesionale din procesul de mentorat 

Module 6: Empatie și nediscriminare față de cursanți în 

procesul de mentorat 

 

Conținutul fiecărui modul a fost elaborat de către fiecare 

partener și include 5 ore pentru cursul față în față și 50 

minute pentru cursul on-line.  Calitatea și relevanța curiculei 

a fost evaluată prin intermediul tehnicii evaluării colegiale 

(peer review). Curicula a fost editată inițial în limba engleză, 

după care au fost traduse în fiecare limbă națională a 

partenerilor.  
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Produsul intelectual 2: 

Creearea materialelor TIC pentru învățarea on line 

 De la începutul lunii iunie 2018, partenerii proiectului au început elaborarea materialelor TIC ce vor fi 

utilizate în cadrul platformei online. Materialele includ cunoștințe teoretice, practice și  exerciții adaptate 

mediului online. Calitatea și relevanța materialelor a fost evaluată prin prin intermediul tehnicii evaluării 

colegiale (peer review).  Materiale au fost editate în limba engleză iar acum sunt în proces de traducere. 

Produsul intelecual  3: 

Metodologia  pentru cursul de formare în formare al tinerilor 
 

  La finalul acestei întâlniri, partenerii au discutat despre crearea materialelor pentru cursul față în fată . 

Materialele vor fi realizate în termenele prescrise până la jumatatea lunii decembrie, urmat de evaluării 

colegiale (peer review).   

 De la începutul lunii februarie 2019, partenerii se vor focusa pe realizarea urmatoarelor produse 

intelectuale, stabilite in proiecte , pornind de la deciziile de la această întâlnire.  

Produsul intelectual 4: 

Ghid de  instruire profesionala între colegi  (peer 

coaching 

 

Produsul intelectual 5: 

Colecție de bune practici între tările partenere referitoare 

la egalitatea între sexe și nediscriminarea în orientarea 

profesională  

 

Produsul intelectual 6: 

Platformă on-line  de  formare a tinerilor   în mentoriship 

și orientare în carieră 

PARTNERS 

 

CONTACT 

http://onlinementor.eu 

facebook.com//OnlineMentor.EU 

 

 

Disclaimer: Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi 

Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.” 

 


