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DENUMIREA PROIECTULUI: “PROMOTORII FIRMEI TALE (PROFIT) PENTRU REGIUNEA CENTRU” (ID: 104254)
Componenta 1 România Start Up Plus / Axa Prioritară Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor
cu profil non-agricol din zona urbană, Schema de ajutor de stat România Start-Up Plus

INSPIRATORUL
Îndrăgit de toți, mentorul de inspirație este laconic. El sau ea merge la
fiecare întâlnire de mentorat, caută să schimbe paradigma și să re-modeleze viziunea altora despre lume.
Mentorul inspirat conduce folosind un limbaj frumos și analogii pentru a
transmite un mesaj de inspirație pură.
THE HARDMAN / HARDWOMAN
Este maestrul sarcinilor grele din mentorat. Din prima zi, stabilesc parametri stricți, obiective înalte și repere cheie. Acest tip de mentor vede forța
când mintea vede slăbiciunea. În timp ce drumul cu hardman / hardwoman poate fi dificil, este aproape întotdeauna extrem de productiv - și
îmbucurător atunci când ieși în preajma lui.
ÎNCURAJATORUL / ANTRENORUL
Încurajatorul este mentorul pe care îl sperăm cu toții. Urmărește să rupă
barierele și să producă progrese asigurându-se că persoana mentorată
„o poate face”. Nici un obiectiv nu este prea mare, niciun obstacol
suficient de mare pentru a fi depășit. Dacă încurajatorul poate, atunci se
poate face.

ENIGMATICUL
Mulți dintre noi avem prieteni enigmatici; există și mentori enigmatici.
Uneori sunt acolo pentru persoanele mentorate, uneori nu. Adesea au
sfaturi grozave și uneori nu. În cazul unui mentor enigmatic ce se poate
aștepta întotdeauna este neașteptatul. Viața cu enigme poate fi grea, dar
ea poate fi și spectaculoasă.
Această listă de stiluri de mentorat nu este în niciun caz o listă exhaustivă
- și nici nu înseamnă că înseamnă un stil este mai bine decât oricare altul.
De fapt, cheia pentru a avea un program de mentorat de succes, la fel ca
oricare relația umană, este să aveți o dinamică deosebită și stilul persoanei mentorate să fie compatibil cu stilul mentorului.
Fiecare mentor și fiecare mentorat este diferit. Și toți au ceva unic și
special pe care să-l adaugi vieții tale.

