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În epoca modernă, conceptele de mentorat şi 
coaching sunt utilizate frecvent, atât în domeniul 
educaţional cât şi în celelalte domenii ale vieţii. 
Mentorul este o persoană înţeleaptă, cu multă 
experienţă şi expertiză care ajută un novice să 
devină un profesionist de succes. Prin coaching şi 
mentorat se realizează dezvoltarea profesională 
şi personală a debutanţilor într-un domeniu de 
activitate şi se optimizează performanţa.

Coaching-ul şi mentoratul reprezintă metode de 
dezvoltare a resurselor umane, având scopul 
comun de a îmbunătăți performanța unei persoane. 
Coaching-ul este o formă de dezvoltare, în care 
o persoană denumită deseori antrenor ajută un 

cursant sau un client pentru atingerea unui obiectiv 
personal sau profesional specific. Ocazional, 
coaching-ul poate însemna o relație informală între 
două persoane, dintre care unul are mai multă 
experiență și expertiză decât celălalt și oferă sfaturi 
și îndrumări. Coaching se axează pe atingerea unor 
obiective specifice, de obicei într-un interval de timp 
relativ scurt. Un mentor este de obicei o persoană cu 
mai multă experiență care împărtășește experiența 
și cunoștințele sale unei persoane cu experiență 
mică sau fără experienţă. De-a lungul timpului, 
mentorul a fost acea persoană care ajută debutanţii 
în dezvoltarea carierei şi consiliere. Mentoratul 
implică sfaturi, sugestii și predare şi se poate 
realiza formal sau informal. În mediul academic, 
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mentor este adesea folosit ca un sinonim pentru 
consilier sau tutore. În ambele situații (coaching 
şi mentorat), în cadrul unei organizaţii, scopul 
este acela de integrare a unei persoane pe un 
post şi de eficientizare a activității acesteia. Astfel, 
în managementul resurselor umane, cele două 
noțiuni sunt folosite adesea în sensul de metode 
de dezvoltare a personalului.

DEX (2009) defineşte mentorul astfel: „Conducător 
spiritual, povățuitor, îndrumător; preceptor, 
educator.”  Coachingul este o profesie nouă, la 
modă şi în dezvoltare continuă. Dicţionarul Oxford 
defineşte coach astfel:  „Un instructor sau antrenor 
în sport”. Mentoratul ar putea fi confundat cu 
coachingul, deorece ambele creează un cadru 

potrivit pentru dezvoltare profesională şi implică 
ascultarea empatică. Una dintre diferenţele dintre 
coaching şi mentorat se referă la desfăşurarea în 
timp, coachingul fiind un proces care se desfasoară 
pe perioade mai scurte decât mentoratul. Altă 
diferenţă este aceea că mentorul este o persoană 
cu experienţă în domeniul în care se pregăteşte 
debutantul iar coach-ul nu are nevoie să aibă 
experienţă în acel domeniu de activitate. În sens larg, 
în ciuda diferenţelor, cele două au un punct comun: 
atât coachingul, cât şi mentoratul pun accent pe 
performanţă şi acordă asistenţă ucenicului, astfel 
încât acesta să îşi valorifice potenţialul. Coachingul 
este un concept dezvoltat în ultimele decenii, în 
special în domeniul managementului de afaceri şi 
realizează eliberarea potențialului unei persoane 
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pentru ca aceasta să își maximizeze performanța.
În literatura de specialitate din diferite ţări, există 
numeroase interpretări ale procesului de mentorat. 
În educație, mentoratul este un proces complex 
care implică orientarea și sprijinirea unui profesor 
debutant sau student care îşi doreşte să devină 
profesor. Un profesor mentor coordonează şi 
îndrumă un alt profesor fără experiență în rezolvarea 
problemelor de predare-învățare-evaluare, oferă 
sprijin profesional și ghidează formarea noului 
profesor prin reflecție, colaborare și evaluare.

La noi în ţară, conform prevederilor art. 248 
alin. (2) din Legea Educatiei Nationale 1/2011, 

Corpul Profesorilor Mentori se constituie la nivelul 
inspectoratelor şcolare si cuprinde profesorii care 
deţin această funcţie didactică şi coordonează 
efectuarea stagiului practic pentru inserţia 
profesională a profesorilor/cadrelor didactice 
stagiari/stagiare. Dobândirea funcţiei didactice de 
profesor mentor se realizează prin promovarea unui 
concurs specific organizat de către inspectoratele 
şcolare judeţene şi este reglementată de 
Metodologia privind constituirea corpului profesorilor 
mentori pentru coordonarea efectuării stagiului 
practic în vederea ocupării unei funcţii didactice din 
29.09.2011, în vigoare de la 20.10.2011. Studenţii 
care doresc să urmeze o carieră didactică după 
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absolvirea studiilor universitare sunt condiţionaţi 
de parcurgerea modulului psihopedagogic. 
Înscrierea la examenul de definitivat în învăţământ 
nu se poate realiza decât cu condiţia parcurgerii 
modulului psihopedagogic. În cadrul acestui modul 
de pregătire psihopedagogică, sub coordonarea 
unui profesor din cadrul facultății și a unui profesor 
mentor din învățământul preuniversitar, studenţii 
trebuie să efectueze practică pedagogică. Astfel, 
deocamdată, în ţara noastră, profesorul mentor 
îndrumă practica pedagogică a studenţilor care 
aleg modulul de pregătire psihopedagogică.

În alte state, profesorii debutanţi sunt consiliaţi 

şi îndrumaţi pentru dezvoltarea lor profesională 
de profesori mentori. Graham Donaldson (2010) 
afirma următoarele: „Mentoratul este esențial 
pentru dezvoltarea profesională în toate etapele 
din cariera unui profesor și toți profesorii ar trebui 
să se vadă pe ei însuşi ca mentori nu doar de 
către studenți și cadrele didactice recent calificate. 
Abilitățile necesare ar trebui să fie dezvoltate și 
actualizate, prin formarea inițială a profesorilor, 
inducție și formare continuă. Aceste abilități în 
mentorat sunt folosite pentru a sprijini dezvoltarea 
colegilor, precum și pentru a ajuta profesorii să 
ofere tuturor tinerilor un suport personal de înaltă 
calitate, ca parte a curriculumului pentru excelență.”
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Centrul Norvegian pentru TIC în Educație a creat un 
serviciu gratuit – The Teacher Mentor (larermentor.
no/index.php/en/mer-om-laerermentor-en) – ca 
o resursă pentru reflecții în a evalua propria 
competență digitală. Pe acest site (The Teacher 
Mentor), sunt propuse patru domenii diferite: TIC 
și Pedagogie, Producția digitală, Comunicarea 
digitală şi Apreciere digitală. În urma completării 
răspunsurilor se generează un raport pentru fiecare 
din cele patru domenii. După completarea fiecărei 
secțiuni, se pot vizualiza rezultatele pe un grafic. 
Feedback-ul este furnizat sub formă de acțiuni 
propuse. Atunci când este finalizat tot chestionarul 
se generează un raport principal pe baza tuturor 

măsurilor propuse cu recomandări specifice în 
ceea ce privește continuarea activităţilor privind 
planificarea și utilizarea TIC în scop pedagogic.

Un mentor trebuie să aibă cunoștințele, calităţile 
personale și aptitudinile necesare pentru a 
răspunde nevoilor cadrelor didactice debutante și 
de a crea o relaţie colegială care să stimuleze în 
mod pozitiv participanții la program. Mentorul ideal 
este o persoană cu următoarele caracteristici:
a) competență și experiență profesională (privit 
de elevi şi colegi ca un profesor remarcabil, bine 
pregătit profesional, bun manager al clasei, se simte 
confortabil în funcţia de profesor, este conectat cu 



Titlul proiectului: “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) pentru Regiunea Centru” (ID: 104254) | Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 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

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

profesori din alte şcoli şi alte ţări, cunoaşte politicile 
și procedurile din domeniul educaţiei, colaborează 
bine cu elevii, părinţii şi colegii, are disponibilitate şi 
deschidere pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi);
b) atitudinea și caracterul (model pentru alte cadre 
didactice, dedicat profesiei didactice, disponibilitate 
pentru a face schimb de informații și de idei cu 
colegii, flexibil, deschis la minte, umor, optimism şi 
gândire pozitivă);
c) abilități de comunicare de ordin superior (este 
capabil să elaboreze strategii eficiente de instruire 
şi evaluare, să comunice eficient prin conversaţie 

euristică, vorbire clară şi eficientă, să ofere feedbach 
prin în mod pozitiv și productiv, să ofere încurajare 
emoțională și morală, să utilizeaze e-mail şi alte 
mijloace moderne de comunicare modernă în mod 
eficient, să dovedească entuziasm, pasiune pentru 
predare, discreţie şi confidențialitate);
d) abilități interpersonale (este capabil să 
dovedească empatie, modestie, să fie uşor 
abordabil, să comunice uşor cu cei din jur, să 
mențină o relație profesională de încredere, să 
manifeste atenţie faţă de problemele politice, de 
discriminare, multiculturalitate şi diversitate, să 
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inspire o atmosferă de calm şi siguranţă);
e) abilităţi de planificare şi cercetare (este capabil 
să identifice şi să definirească nevoile şi resursele, 
să colecteze informaţii, să elaboreze şi să 
implementeze proiecte, să dezvolte strategii).
f) abilităţi digitale pentru integrarea mijloacelor 
moderne de predare în procesul instructiv-educativ.
Mentorul eficient dezvoltă relaţii pozitive, are abilităţi 
de a socializa şi de a construi canale eficiente de 
comunicare pentru a oferi ajutor şi feedback rapid.
Mentoratul aduce beneficii atât pentru profesori 
începători cât şi pentru profesorii cu experienţă. 

Profesorii mentori contribuie la îmbunătățirea 
activității de predare a debutanţilor/ stagiarilor 
şi implicit îşi îmbunătăţesc propria competență 
profesională. Prin stagii de practică, profesorii 
debutanţi intră în contact şi se confruntă 
cu situaţii reale de interacţiuniune cu clasa 
de elevi. Ajutorul profesorului mentor este 
esenţial pentru debutanţi deorece experienţele 
pozitive pot afecta decizia acestora de a intra 
în sistemul de educaţie ca profesori definitivi. 
Suportul emoțional şi feedback-ul pozitiv oferit 
de mentor contribuie la îmbunătăţirea practicilor 
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predare şi la stimularea dorinţei de a deveni un 
bun profesor.

Dintre avantajele activităţii de mentorat pentru profesorul 
mentor pot fi enumerate:
- o învăţare continuă prin schimbul de informaţii, tehnici 
de predare și planuri de lecție şi oferirea de feedback;
- practica reflexivă ca o oportunitate de aprofundare şi 
reînnoire a actului de predare-învăţare-evaluare prin 
reflecţii proprii asupra  activităţii sale;
- abilitare a profesorilor cu experiență și implicit creşterea 
„stimei de sine” şi a satisfacţiei profesionale.

Mentorii au nevoie de instruire pentru ca programele 
de mentorat să fie eficiente. Studiile efectuate de 
Diane Kyle, Gayle Moore, și Judy Sanders (1999) 
arată că potențialii mentori trebuie să participe la 
dezvoltarea profesională pentru a afla mai multe 
despre procesul de mentorat și ceea ce se așteaptă 
de la ei înainte de a-și asuma sarcinile lor şi au 
nevoie de sprijin și oportunitatea de a discuta idei, 
probleme și soluții cu alți profesori mentori.

Sursa: iteach.ro
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