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1. Proiectul Mentorat pentru dezvoltare complexă 

Proiectul urmăreşte să contribuie la dezvoltarea tinerilor dezavantajaţi social pentru a-i 
capacita să participe pe deplin, eficient şi în mod responsabil la viaţa societăţii. În cadrul 
proiectului, vom dezvolta şi testa un program structurat de mentorat folosind abordarea 
autobiografică pentru dezvoltarea personală a tinerilor beneficiari ai proiectului.    
 
Finanţator: Foundation Open Society Institute 
 
Durată: 18 luni (sept 2011-feb 2013) 
 
Grupuri ţintă:  

- 20 elevi din învăţământul liceal din România (cu precădere elevi care frecventează şcoli 

profesionale) care provin din medii sociale dezavantajate; 

- 10 - 11 mentori cadre didactice.  

Scop: 

 Dezvoltarea complexă a tinerilor dezavantajaţi social pentru a participa pe deplin, 
eficient şi responsabil la viaţa societăţii. 

 
Obiective: 

 Sprijinirea dezvoltării personale auto-dirijate a cel puţin 20 tineri dezavantajaţi din 
România prin oferirea unui program de mentorat de 8 luni; 

 Dezvoltarea şi testarea unui program de mentorat structurat folosind abordarea 
autobiografică;  

 Pregătirea resurselor umane pentru livrarea programului de mentorat. 
 

Tipuri de activităţi 

1. Elaborarea programului de mentorat; 

2. Elaborarea  programului de formare a mentorilor; 
3. Selectarea şi formarea mentorilor; 
4. Selectarea elevilor mentoraţi; 
5. Livrarea şi monitorizarea programului de mentorat; 

6. Revizuirea / finalizarea programului de mentorat pe baza experienţei dobândite în urma 
livrării şi monitorizării. 

 
Produse 
1. Metodologie de livrare a programului de mentorat; 

2. Programa de formare a mentorilor; 

3. Programa de mentorat, materialele şi instrumentele specifice de utilizat în cadrul 

mentoratului; 

4. Studii de caz despre evoluţia elevilor mentoraţi. 
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Planificarea activităţilor proiectului 

Luna 
 
Activitatea 

1 
Sep 
2011 

2 
Oct  
2011 
 

3 
Nov  
2011 

4 
Dec 
2011 

5 
Ian 
2012 

6 
Feb 
2012 

7 
Mar 
2012 

8 
Apr 
2012 

9 
Mai 
2012 

10 
Iun 
2012 

11 
Iul 
2012 

12 
Aug 
2012 

13 
Sep 
2012 

14 
Oct 
2012 

15 
Nov 
2012 

16 
Dec 
2012 

17 
Ian 
2013 

18 
Feb 
2013 

1. Elaborarea 
programului de mentorat 

                  

2. Elaborarea 
programului de formare a 
mentorilor 

                  

3. Selectarea şi formarea 
mentorilor 

                  

4. Selectarea elevilor 
mentoraţi 

                  

5. Livrarea şi 
monitorizarea 
programului de mentorat 

                  

6. Revizuirea/ finalizarea 
programului de mentorat 
pe baza experienţei 
dobândite în urma livrării 
şi monitorizării 

                  

7. Pregătirea raportului                   
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2. Selectarea elevilor mentoraţi 

Selecţia elevilor mentoraţi va avea loc în perioada 16 ianuarie – 10 februarie 2012. 

Mentorii vor realiza selecţia elevilor mentoraţi. Fiecare mentor va lucra cu 

2 elevi. Elevii selectaţi trebuie:  

 Să fie elevi ai şcolii în care lucrează mentorul care îi selectează; 

 Să fie elevi de liceu (clasele IX – XI); 

 Să provină din medii dezavantajate social (elevi care se califică 

pentru programul Bani de liceu, elevi admişi pe locurile speciale 

pentru romi, elevi cu părinţi plecaţi în străinătate pentru o perioadă 

îndelungată în căutare de loc de muncă etc.); 

 Să accepte să fie cuprinși în programul de mentorat. 

Selecţia elevilor mentoraţi se va realiza pe baza formularului de înscriere 

completat de elevii - candidaţi.  

Este de dorit ca la selecţia elevilor pentru participare în programul de 

mentorat, mentorul să aibă în vedere şi să evite conflictele de interese – de 

exemplu, să analizeze oportunitatea includerii în program e elevilor cu care 

au grade apropriate de rudenie sau a vecinilor (mai ales în localităţile mici). 

După încheierea procesului de selecţie a elevilor mentoraţi, în perioada 10 - 

16 februarie 2012, fiecare mentor va trimite la adresele 

ariana.vacaretu@vimore.com şi maria_rwct_ro@yahoo.com  un scurt 

raport al procesului de selecţie desfăşurat şi formularele de înscriere 

completate de elevii care au participat la procesul de selecţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ariana.vacaretu@vimore.com
mailto:maria_rwct_ro@yahoo.com
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Formular de înscriere în programul de mentorat  
al proiectului Mentorat pentru dezvoltare complexă 

 
1. Completează cu datele tale personale spaţiile de mai jos 

Numele şi prenumele …………………………………………………………………………………. 

Clasa ……………… Şcoala ……………………………………………………………………………….. 

Localitatea …………………Judeţul …………………………………………………………………….. 

Localitatea de domiciliu ……………………………………………………………………………………………. 

Anul naşterii ……………………….. adresa de email ……………………………………………….. 

2. Marchează cu X căsuţele care potrivesc situaţiei tale: 

primesc în acest an şcolar bursa „bani de liceu”; 

am fost admis la liceu pe locurile speciale pentru romi; 

părinţii mei sunt plecaţi în străinătate pentru o perioadă îndelungată în căutare de 

loc de muncă; 

consider că am situaţie socială dificilă; (dacă ai marcat această căsuţă explică de ce 

consideri că ai o situaţie socială dificilă ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..................…………………………………………………………………………………………………………….1 

3. Completează fraza de mai jos: 

Doresc să mă înscriu în programul de mentorat din cadrul proiectului Mentorat pentru 

dezvoltare complexă pentru că ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………………………………………2 

Declar că în situaţia în care voi fi selectat voi participa activ la toate activităţile de 

mentorat propuse de d-nul/ d-na prof. …………………………………………………………………………. 

Semnătura elev ___________________________                                         Data ______________ 
 

Confirm pe proprie răspundere că datele furnizate sunt în conformitate cu realitatea. 
Sunt de acord ca datele mele să apară în baza de date sau în alte documente elaborate de ALSDGC România  
în cadrul programului, cu respectare legislaţiei în vigoare privind confidenţialitatea. 
 
Semnătura părinte / tutore______________________________     Data ______________________ 

 

                                                 
1
 Dacă spaţiul este insuficient, continuă să scrii textul pe verso. 

2
 Dacă spaţiul este insuficient, continuă să scrii textul pe verso. 
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Formular  

Raport asupra procesului de selecţie a elevilor mentoraţi 

 

Procesul de selecţie a elevilor pentru înscrierea în cadrul programului de 

mentorat din cadrul proiectului Mentorat pentru dezvoltare complexă s-a 

desfăşurat în şcoala ………………………………………… în perioada ……………………… 

Elevii au fost informaţi despre programul de mentorat şi procesul de 

selecţie astfel: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Am primit ………….. formulare de înscriere de la următorii elevi: 

Nume prenume 

elev 

Clasa  Este dezavantajat 

social pentru că … 

Rezultat selecţie 

    

    

    

Adăugaţi linii în tabel dacă este necesar. 

 

Anexe:  
 formularele de înscriere completate de elevii selectaţi în programul 

de mentorat. 
 

Data  

Localitatea 

       Nume prenume mentor 

Semnătura  
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3. Activitatea de mentorat din cadrul proiectului Mentorat pentru dezvoltare 

complexă 

Activitatea de mentorat din cadrul acestui proiect urmăreşte să contribuie 
la dezvoltarea personală a tinerilor incluşi în program pentru a-i capacita să 
participe pe deplin, eficient şi responsabil la viaţa societăţii. Aceasta 
înseamnă că: 

 tinerii vor învăţa multe despre ei înşişi; 
 tinerii vor fi încurajaţi să-şi analizeze propriul trecut şi prezent, să 

stabilească conexiuni între trecut, prezent şi viitor pentru a-şi 
conştientiza propriile ţeluri şi pentru a-şi planifica activităţile 
viitoare; 

 tinerii vor identifica şi realiza conexiuni între mediul social şi propria 
existenţă; 

 tinerii îşi vor dezvolta abilitatea de a gândi critic şi îşi vor dezvolta 
capacitatea de a-şi direcţiona propria învăţare. 

În cadrul activităţii de mentorat, mentorul va răspunde nevoilor individuale 
ale elevului mentorat recurgând la temele propuse în Ghidul mentorului şi 
realizând  activităţi care să sprijine elevul în dezvoltarea competenţelor 
vizate de curriculumul programului de mentorat. 
Activitatea mentorului presupune: 

 planificarea şi desfăşurarea activităţilor de mentorat propriu-zise; 
 monitorizarea şi evaluarea progresului elevilor mentoraţi; 
 comunicarea cu ceilalţi colegi - mentori şi echipa de management de proiect; 
 raportarea. 

3.1. Activităţile de mentorat propriu-zise 

Activităţile de mentorat se desfăşoară timp de 8 luni, în fiecare săptămână de şcoală, 
conform unui orar agreat de mentor şi elevii mentoraţi. O activitate de mentorat are 
durata de 2 ore, din care o oră şi jumătate se desfăşoară într-o săptămână – activitate 
cu temă – şi ultima jumătate de oră este de fapt o activitate de follow-up a activităţii 
tematice şi se realizează în săptămâna următoare celei în care s-a realizat activitatea 
tematică. 
 
Desfăşurătorul activităţilor de mentorat se prezintă astfel: 
Săptămâna Activitate  Durată Observaţii 

13 – 17.02.2012 Activitate introductivă – 
evaluare iniţială 

1 ½ ore  

20 – 24.02.2012 Discuţie – planificarea 
activităţilor tematice de 
mentorat 

½ oră  

27.02 – 2.03.2012 Activitate tematică 1 1 ½ ore  

5 - 9.03.2012 Follow-up ½ oră  

12 – 16.03.2012 Activitate tematică 2 1 ½ ore  

19 – 23.03.2012 Follow-up ½ oră  
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Săptămâna Activitate  Durată Observaţii 

26 – 30.03.2012 Activitate tematică 3 1 ½ ore  

2 – 6.04.2012 Follow-up ½ oră  

23 – 27.04.2012 Activitate tematică 4 1 ½ ore  

30.04. – 4.05.2012 Follow-up ½ oră  

7 – 11.05.2012 Activitate tematică 5 1 ½ ore  

14 – 18.05.2012 Follow-up ½ oră  

21 – 25.05.2012 Activitate tematică 6 1 ½ ore  

28.05 – 1.06.2012 Follow-up ½ oră  

4 – 8.06.2012 Activitate tematică 7 1 ½ ore  

11 – 15.06.2012 Follow-up ½ oră  

17 – 21.09.2012 Activitate tematică 8 1 ½ ore  

24 – 28.09.2012 Follow-up ½ oră  

1 – 5.10.2012 Activitate tematică 9 1 ½ ore  

8 – 12.10.2012 Follow-up ½ oră  

15 – 19.10.2012 Activitate tematică 10 1 ½ ore  

22 – 26.10.2012 Follow-up ½ oră  

29.10. – 2.11.2012 Activitate tematică 11 1 ½ ore  

5 – 9.11.2012 Follow-up ½ oră  

12 – 16.11.2012 Activitate tematică 12 1 ½ ore  

29 – 23.11.2012 Follow-up ½ oră  

26 -30.11.2012 Activitate tematică 13 1 ½ ore  

3 – 7.12.2012 Follow-up ½ oră  

10 – 14.12.2012 Activitate – încheiere, 
evaluare finală 

1 ½ ore  

 

3.1.1. Planificarea activităţilor de mentorat  

 
Mentorul planifică activitatea de mentorat după analiza rezultatelor evaluării iniţiale, 
în perioada 13 – 24.02.2012. În perioada 15 – 21.09.2012 planul activităţilor de 
mentorat este revizuit şi se stabileşte orarul activităţilor de mentorat pentru perioada 
septembrie – decembrie 2012. 
Planul activităţilor de mentorat este discutat cu elevii mentoraţi şi apoi este transmis 
echipei de management a proiectului, până la data de 27.02.2012, conform structurii 
prezentate în pagina următoare. Planul revizuit al activităţilor de mentorat se 
transmite echipei de management a proiectului până la data de 22.09.2012. În 
condiţiile în care intervin şi în alte momente modificări în orarul/ tematica activităţilor 
de mentorat deja comunicat/-ă echipei de management a proiectul, mentorul va 
informa în prealabil echipa de management a proiectului în legătură cu aceste 
modificări. 
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Structura planului activităţii de mentorat 
 

Planul activităţii de mentorat 
Mentor: 
Şcoala: 
Elevi mentoraţi: 
Ziua şi ora pentru desfăşurarea activităţilor tematice în anul şcolar 2011 - 2012: 
Ziua şi ora pentru desfăşurarea activităţilor de follow-up în anul şcolar 2011 - 2012: 
Ziua şi ora pentru desfăşurarea activităţilor tematice în anul şcolar 2012 - 2013: 
Ziua şi ora pentru desfăşurarea activităţilor de follow-up în anul şcolar 2012 - 2013: 
 
 

Nr. 
crt. 

Competenţele specifice Tema activităţii Data Resurse 
necesare 

Evaluare  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Elaborat la data: 
Revizuit la data:  

Semnătură mentor: 
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3.1.2. Desfăşurarea activităţilor de mentorat 

Activităţile de mentorat se desfăşoară în concordanţă cu cele stabilite la cursul de 
formare. Creativitatea mentorului, precum şi adaptarea activităţilor la nevoile 
individuale ale elevilor mentoraţi sunt binevenite atâta timp cât ideea şi scopul 
programului de mentorat nu sunt alterate. 
În desfăşurarea activităţilor de mentorat, mentorii au obligaţia de a respecta: 

 principiul respectării drepturilor şi demnităţii oricărei persoane – orice 
persoană are dreptul să-i fie apreciată valoare înnăscută de fiinţă umană şi 
această valoare nu este sporită sau diminuată de cultură, naţionalitate, etnie, 
gen, religie, abilităţi fizice sau intelectuale, vârstă sau orice altă caracteristică 
personală, condiţie sau statut; 

 principiul libertăţii elevului de a desfăşura activitate de mentorat – mentorul 
are obligaţia de a se asigura că elevul s-a înscris pentru activitatea de mentorat 
în mod voluntar, în cunoştinţă de cauză şi fără a fi constrâns; 

 principiul responsabilităţii şi integrităţii profesionale – mentorii manifestă o 
maximă responsabilitate pentru starea de bine a elevilor mentoraţi; această 
stare de bine presupune progres în evoluţia şcolară obţinut prin eforturi proprii, 
rezolvarea problemelor prin efort propriu, stabilirea ţintelor proprii pentru 
viitor de către fiecare elev mentorat în parte. De aceea, mentorii NU trebuie să 
rezolve problemele elevilor mentoraţi, NU trebuie să ceară cadrelor didactice 
care predau la clasa în care învaţă elevul mentorat să îl favorizeze în vreun mod 
(acordare de note mai mari pe nedrept, neînregistrarea absenţelor etc.), NU 
trebuie să îi facă temele etc. ci trebuie să faciliteze procesul prin care elevul 
mentorat învaţă să îşi gestioneze propriile probleme, propriul parcurs 
educaţional. Mentorii vor respecta regulamentele şcolare în vigoare. Mentorii 
vor evita să ofere recompense pentru a motiva elevii mentoraţi să participe la 
activităţile de mentorat.  

 principiul încrederii şi integrităţii morale – relaţiile dintre mentor şi elevi 
mentoraţi se bazează pe încredere, având la bază cinstea, probitatea şi 
sinceritatea; 

 principiul confidenţialităţii – fără o garanţie a confidenţialităţii, încrederea nu 
poate exista; prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind 
deopotrivă un drept şi o îndatorire fundamentală a mentorului; mentorul 
trebuie să respecte secretul oricărei informaţii confidenţiale de care ia 
cunoştinţă în cadrul activităţii sale profesionale. Această obligaţie nu este 
limitată în timp. Rezultatele activităţilor, ale monitorizării – evaluării, notiţele/ 
produsele activităţilor pot fi folosite în contextul proiectului doar cu 
respectarea anonimatului. 

 principiul separării activităţii de mentorat de alte activităţi similare– activitatea 
de mentorat este o activitate specifică, care nu se confundă cu alte activităţi 
desfăşurate în cadrul şcolii: activităţi de consiliere şi orientare, lecţii de religie, 
meditaţii şi consultaţii la diverse discipline etc.  

 principiul calităţii activităţii de mentorat – mentorii trebuie să depună toate 
diligenţele necesare în vederea prestării unei activităţi de calitate în condiţii de 
siguranţă, respect reciproc, respectarea diversităţii, corectitudine profesională. 
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3.1.3. Documentarea activităţilor de mentorat desfăşurate 

 

Mentorii vor documenta activităţile de mentorat desfăşurate prin: 
 caietul de prezenţă la activităţi de mentorat – pentru fiecare activitate 

desfăşurată, se menţionează titlul temei, data şi intervalul orar în care s-a 
desfăşurat activitatea, numele şi semnătura elevilor prezenţi la activitate, 
semnătura mentorului; 

 fişele de reflecţie a mentorului după desfăşurarea fiecărei activităţi tematice de 
mentorat – conform structurii precizate mai jos; 

 materiale/ resurse utilizate în cadrul activităţii (în fotocopie, format electronic 
sau trimitere la sursă); 

 produsele realizate de elevi în cadrul activităţii (pot fi în copie sau fotografiate); 
 fotografii din timpul activităţilor (minim 2 fotografii/ lună) 
 feedback-ul colectat de le elevi la finalul activităţii. 
 

Fişa de reflecţie a mentorului 
la încheierea desfăşurării activităţii tematice ……………………………………………. 

 
Nume şi prenume mentor: ……………………………………………………………………………….. 
Şcoala: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Data: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Etapele parcurse în desfăşurarea activităţii tematice 
 Modificări ce au intervenit faţă de planul iniţial şi motivul/ motivele pentru 

care au fost introduse modificările 
 Aspecte pe care le-aţi avut în vedere la alegerea materialelor/ resurselor pe 

care le-aţi utilizat în cadrul activităţii de mentorat 
 Punctele tari ale activităţii – argumentaţi/ explicaţi 
 Îmbunătăţiri pe care le-aţi aduce pentru o viitoare desfăşurare a acestei 

activităţi – argumentaţi/ explicaţi 
 Evaluarea activităţii elevilor – aveţi în vedere nivelul de participare şi 

implicare în cadrul activităţii, cunoştinţele achiziţionate, deprinderi 
dobândite/ dezvoltate, atitudini încurajate pe parcursul activităţii 

 Aspecte de abordat în cadrul activităţii de follow-up a acestei activităţi 
tematice 

 Alte remarci/ comentarii 
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3.2. Monitorizarea – evaluarea progresului elevilor mentoraţi 

3.2.1. Evaluarea iniţială 

Evaluarea iniţială – identificarea stării de fapt la demararea programului de mentorat 
se realizează prin instrumentele de mai jos, în ordinea menţionată:  
1. scala de evaluare a stimei de sine completată de elev (scala Rosenberg); 
2. chestionar „Cum învăţ” completat de elev; 
3. eseul/ textul „Despre mine” scris de elev. 
Înainte de a aplica instrumentele asiguraţi-vă că elevii înţeleg de ce le aplicaţi şi cum 
anume trebuie completate instrumentele de evaluare. Alocaţi timp pentru clarificarea 
termenilor/ lămurirea semnificaţiei cuvintelor. Vă rugăm să NU oferiţi elevilor exemple 
de completare a instrumentare de evaluare iniţială pentru a nu influenţa rezultatele 
acesteia. 

3.2.1.1. Scala de evaluare a stimei de sine (scala Rosenberg) 

Stima de sine reprezintă o nevoie umană profundă şi puternică, esenţială pentru o 
adaptare sănătoasă a individului, adică pentru o funcţionare optimă şi împlinirea de 
sine. Cu alte cuvinte, stima de sine reprezintă încrederea autentică în propria minte, în 
propriul discernământ. Înseamnă încrederea în capacitatea de a lua decizii corecte şi de 
a face alegeri adecvate. 
Interpretarea scalei „stima se sine” 
Scala Rosenberg indică nivelul stimei de sine . Proba conţine 10  itemi, fiecare item 
fiind evaluat pe o scală de la 1 la 4. Scala este alcătuită din 5 itemi cotaţi direct şi 5 
itemi inversaţi ( 3,5,8,9,10). 
Punctajul care se acordă pentru fiecare item variază între 1 şi 4 puncte, după cum 
urmează: 

Număr item Punctaj 
„Absolut de 
acord” 

Punctaj „De 
acord” 

Punctaj „Nu 
sunt de 
acord”  

Punctaj 
„Categoric 
nu” 

1. 4 3 2 1 

2. 4 3 2 1 

3. 1 2 3 4 

4. 4 3 2 1 

5. 1 2 3 4 

6. 4 3 2 1 

7. 4 3 2 1 

8. 1 2 3 4 

9. 1 2 3 4 

10 1 2 3 4 

Scorul final se obţine prin însumarea punctelor obţinute la cei 10 itemi. Punctajul 
minim obţinut este de 10, ceea ce semnifică o stimă de sine foarte scăzută, iar 
punctajul maxim este de 40, ceea ce semnifică o stimă de sine foarte ridicată. 
 
Mai multe detalii despre acest instrument se găsesc la adresa 
http://casandrachera.com/2009/12/04/scala-rosenberg-scala-de-evaluare-a-stimei-de-sine/ 

http://casandrachera.com/2009/12/04/scala-rosenberg-scala-de-evaluare-a-stimei-de-sine/
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Scala de evaluare a stimei de sine 
Numele elevului …………………………………………………….. 
 
Informaţiile furnizate prin acest instrument sunt tratate cu confidenţialitate. 
Marchează cu X câte o căsuţă pe fiecare linie, în funcţie de cât eşti de acord cu 
afirmaţia din coloana 2. 
 

Nr. item Absolut de 
acord 

De acord Nu sunt de 
acord  

Categoric nu 

1. Cred că sunt un om 
de valoare sau cel 
puţin la fel de bun(ă) 
ca alţii. 

    

2. Cred că am câteva 
calităţi remarcabile. 

    

3. În general, înclin să 
cred că sunt un (o) 
ratat(ă), un (o) 
nerealizat(ă). 

    

4. Sunt capabil(ă) să fac 
lucruri la fel de bine 
ca ceilalţi oameni. 

    

5. Nu cred că am prea 
multe lucruri cu care 
să mă pot mândri. 

    

6. Am o atitudine 
pozitivă faţă de 
propria persoană. 

    

7. În ansamblu, sunt 
mulţumit (ă) de 
mine. 

    

8. Aş vrea să pot avea 
mai mult respect 
faţă de propria 
persoană. 

    

9. Din când în când am 
senzaţia că sunt 
inutil(ă). 

    

10. Uneori cred că nu 
sunt bun(ă) de nimic. 
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3.2.1.2. Chestionarul „Cum învăţ” 

 

A învăţa să înveţi este una din competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul 
vieţii (Recomandarea Consiliului şi Parlamentului Europei, 2006). Documentul 
european referitor la competenţele cheie conţine următoarea definiţie a competenţei 
a învăţa să înveţi: „A învăţa să înveţi este abilitatea de a persevera în învăţare, de a-ți 
organiza propria învăţare, inclusiv prin managementul eficient al timpului şi al 
informaţiilor, atât individual cât şi în grup. Această competenţă include conştientizarea 
procesului şi nevoilor proprii de învăţare, identificarea oportunităţilor disponibile şi 
abilitatea de a depăşi obstacole pentru a învăţa cu succes. Aceasta competenţă 
presupune dobândirea, producerea şi asimilarea unor noi cunoştinţe şi deprinderi, 
precum şi recurgerea la consiliere. Competenţa de a învăţa presupune ca persoanele 
care se formează să construiască pe cunoştinţele dobândite anterior şi pe experienţa 
de viaţă, în scopul de a folosi şi aplica cunoştinţe şi deprinderi într-o varietate de 
contexte: acasă, la locul de munca, în educaţia şi formarea profesională. Motivarea şi 
încrederea individului sunt cruciale pentru această competenţă.” – preluat de la 
http://www.eurotrainer.ro/competente-cheie/competenta-de-a-invata.html/lang/ro. 
 
În 2008, CRELL a publicat un cadru pentru măsurarea competenţei „A învăţa să înveţi”, 
care este folosit şi în prezent (The new learning to learn framework, 2008, CRELL). În 
acest cadru, sunt introduse 3 dimensiuni ale acestei competenţe: dimensiunea afectivă 
(motivaţia pentru învăţare, strategii de învăţare şi orientare către schimbare, conceptul 
de sine academic şi stima de sine, mediul de învăţare), dimensiunea cognitivă 
(identificarea unei propoziţii, folosirea regulilor, testarea regulilor şi a propoziţiilor, 
folosirea instrumentelor mentale), şi meta-cogniţia (rezolvarea de probleme, sarcini de 
monitorizare, acurateţe metacognitivă şi încredere metacognitivă). (sursa: 
http://www.prestoproject.eu/teacher_learning_r.php) 
 
Prin chestionarul de mai jos, elevii sunt invitaţi să reflecteze asupra conceptului de „a 
învăţa să înveţi” şi asupra strategiilor proprii de învăţare – care sunt acestea, Dacă le 
folosesc în mod conştient sau pur şi simplu le utilizează fără a-şi da seama de ele.  
 
Acest chestionar vă va oferi indicii asupra strategiilor/ tehnicilor de învăţare pe care să 
le alegeţi pentru activităţile tematice, în funcţie de ceea ce elevii ştiu deja şi de ceea ce 
au nevoie să ştie. 
 
Centralizaţi informaţiile din chestionarul completat şi realizaţi în acest fel portretul 
elevului ca „persoană care învaţă”. Ataşaţi acest portret la concluziile evaluării iniţiale 
(vezi pag. 20). 

 

 

 

 

 

http://www.eurotrainer.ro/competente-cheie/competenta-de-a-invata.html/lang/ro
http://www.prestoproject.eu/teacher_learning_r.php
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Chestionar „Cum învăţ” 
 

Nume și prenume elev ……………………………………………………………………. 
Informaţiile furnizate prin acest instrument sunt tratate cu confidenţialitate. 
 
I. Răspunde în scris la întrebările de mai jos. 
 

1. Cât timp aloci, în medie, pe zi, pentru a învăţa lecţiile pentru a doua zi (include 
şi efectuarea temelor scrise)? 

 
 
2. Cum înveţi la română? 
 
 
3. Cum înveţi la matematică? 
 
 
4. Cum înveţi la geografie? 
 
 
5. Ce îţi place să înveţi? 
 
 
6. Cum îţi place să înveţi? 
 
 
7. Care sunt strategiile/ tehnicile de învăţare pe care le foloseşti în pregătirea 

lecţiilor? 
 
 
II. Completează enunţurile de mai jos: 
 
1. Doresc să învăţ pentru că …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2. Mă aştept să continui să învăţ pentru o ……………..(completează cu cuvântul lungă sau 
scurtă) perioadă de timp pentru că …………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Când nu reuşesc să învăţ ceva, de obicei, ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2.1.3. Eseul „Despre mine” 

Eseul presupune un punct de vedere personal, de aceea, poate fi un instrument util în 
aflarea unor informaţii legate de sentimente, atitudini.  
Solicitaţi elevilor să scrie, fiecare, un eseu. Scopul acestuia este de a vă oferi informaţii 
despre ei înşişi, despre cum anume vor ei să îi vedeţi. Acest instrument se va aplica 
după aplicarea scalei de evaluare a stimei sine şi a chestionarului „cum învăţ”. 
Informaţiile colectate prin intermediul eseului sunt esenţiale pentru mentor deoarece, 
coroborate cu informaţiile colectate prin celelalte două instrumente utilizate în 
evaluarea iniţială, contribuie la creionarea cu mai mare acurateţe a stării de fapt la 
demararea proiectului. 
 

Analiza eseurilor 
1. Citiţi cu atenţie fiecare eseu şi încercaţi să înţelegi mesajul transmis de elevi 

prin eseu. 
2. Analizaţi fiecare eseu în parte: 
 Identificaţi în eseu toate “unităţile” care alcătuiesc părerea elevului despre sine 

din diverse perspective – ca persoană care învaţă în mediu formal, ca persoană 
care învaţă în mediu informal, ca membru (-ă) al/ a familiei sale, ca membru (-ă) 
al/ a unui grup de prieteni, ca membru(-ă) al/ a unei comunităţi, ca persoană 
ajunsă la maturitate. Această ”unitate” este o frază sau o propoziţie. De 
exemplu, o astfel de frază ar putea fi: “ la şcoală mă simt chiar foarte bine 
deoarece am învăţat acolo toată viaţa”. 

 Clasificaţi unităţile identificate anterior în Fişa : Păreri despre sine. Fraza “la 
şcoală mă simt chiar foarte bine deoarece am învăţat acolo toată viaţa” poate fi 
clasificată în categoria „persoană care învaţă în mediu formal” la „părere bună/ 
îi place”. Marcaţi acest lucru printr-o bară verticală în rubrica corespunzătoare 
din tabel. 

 Număraţi toate părerile elevilor din fişa: Păreri despre sine şi scrieţi numărul lor 
la rubrica „total”. 

 Calculaţi apoi, pentru fiecare eseu, indicele: (formula de calcul este: Se simte 
bine/ îi place – Nu se simte bine/ nu îi place = indicele). Indicele poate avea o 
valoare pozitivă sau negativă. 

Concluzionaţi pe baza rezultatelor. Gândiţi-vă şi apoi notaţi Concluziile interpretării 
eseului: 

 În ce măsură este elevul motivat pentru a învăţa? 
 În ce contexte învaţă elevul? 
 Care este mediul în care se simte bine? De ce? 
 Ce părere are despre sine ca persoană care învaţă? 
 Are abilităţi de gândire critică? Argumentaţi. 
 Are abilităţi de gestionare constructivă a sentimentelor? Argumentaţi. 
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Fişa: Păreri despre sine 
Iniţialele numelui elevului: ____________ 
Şcoala: _________________________ 
Clasa: __________________________ 
 

 

Observaţie: Citiţi cu atenţie fiecare propoziţie sau frază (o unitate) din eseu/ compunere. Clasificaţi-o pe 
fiecare în categoriile de pe liniile/ coloanele tabelului. Introduceţi-le în tabel utilizând bare verticale, ca 
în exemplul următor: 
 
 
 

Categorie Părere bună/ 
îi place+ 

Neutru Părere 
proastă/ Nu îi 
place - 

Total  Observaţii 

Păreri despre sine ca persoană 
care învaţă în mediu formal 
(Exemplu: La şcoală mă simt 
chiar foarte bine) 

     

Păreri despre sine ca persoană 
care învaţă în mediu informal 
(Exemplu: Când ieşim la un suc 
mai degrabă mergem să ne 
vedem şi să discutăm despre 
viitorul nostru; 
Nu prea am întrebări la care să 
nu-mi pot răspunde dacă 
investesc timp şi niţică energie) 

     

Păreri despre sine ca membru 
(ă) al/ a familiei sale 
 (Exemplu: Nu mă simt bine când 
fratele meu ceartă pentru orice 
greşeală) 

     

Păreri despre sine ca membru 
(ă) al/ a unui grup de prieteni 
(Exemplu:  Când ieşim la un suc 
ne distrăm ….) 

     

Păreri despre sine ca membru 
(ă) al/ a unei comunităţi  
(Exemplu: S-a dezvoltat un 
mediu foarte familiar cu 
profesorii şi cu personalul şcolii) 

     

Păreri despre sine ca persoană 
ajunsă la maturitate 
(Exemplu:  Peste 10 ani poate că 
voi fi acumulat destule 
cunoştinţe ca să pot spune ca 

sunt un fizician care …) 

     

Altele 
 
 
 

     

Total       



Proiectul Mentorat pentru dezvoltare complexă 
Implementat de ALSDGC România cu sprijin financiar de la Foundation Open Society Institute – cu 
contribuţia Education Support Program Budapesta. 

 

 
Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România 

office@alsdgc.ro 
www.alsdgc.ro 

19 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorie Părere bună/ 
îi place+ 

Neutru Părere 
proastă/ Nu 
îi place - 

Total  Observaţii 

Părere despre sine ca 
membru (ă) al/ a unui grup 
de prieteni 

/////  ///// /// //// 17  

Iniţialele elevului/ elevei Părere bună/ 
îi place+ 

Neutru Părere 
proastă/ Nu 
îi place - 

Total  Indice 

A.V. 25 4 12 41 25 -12=+13 
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Eseul „Despre mine” 

 
Scrie un eseu despre tine, sub forma unei scrisori către o persoană importantă pentru 
tine (un/ o prieten(ă) apropiat (ă), o rudă – bunica sau bunicul etc.) care ar dori să afle 
despre: 

 cum te simţi la şcoală, în general, 
 cum te simţi atunci când înveţi, 
 cum şi unde te vezi peste 10 ani, 
 ce scopuri/ ţeluri ai şi cum anume te ajută şcoala în atingerea scopurilor/ 

ţelurilor tale, 
 ce fel de prieteni ai şi cum te simţi în preajma lor, 
 cum te simţi în familie, 
 care sunt problemele/ întrebările la care cauţi rezolvare/ răspunsuri în această 

perioadă şi cum anume crezi că le poţi rezolva. 
Atunci când scrii eseul, te rog să ai în vedere următoarele reguli: 

 scrie despre propriile tale sentimente; 
 eseul nu trebuie să fie mai lung de o pagină (coală A4); 
 timpul de scriere al eseului este de 45 minute; 
 nu contează corectitudinea şi caligrafia scrisului, dar, ai în vedere că cel care 

citeşte ce ai scris doreşte să înţeleagă ce ai scris; 
 gândeşte-te la ce vei scrie, fii sincer(-ă) şi apoi încearcă să îţi condensezi ideile în 

pagina pe care o ai la dispoziţie; 
 toate informaţiile personale pe care le conţine eseul sunt confidenţiale şi vor fi 

utilizate doar de mentor; 
 scrie-ţi numele pe foaia pe care scrii eseul. 
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3.2.1.4. Concluziile evaluării iniţiale 

 
Concluziile evaluării iniţiale sunt formulate de mentor, pe baza interpretării 
informaţiilor colectate cu ajutorul celor trei instrumente de evaluare: scala stimei de 
sine, chestionarul „cum învăţ” şi eseul „Despre mine”, pentru fiecare elev în parte. 
Aceste concluzii vor face referire la: 

 stima de sine a elevului (din scala stimei de sine şi eseul „Despre mine”); 
 motivarea pentru învăţare (din chestionarul „cum învăţ” şi eseul „Despre 

mine”); 
 nivelul de performanţă pentru competenţa de a învăţa (din chestionarul „cum 

învăţ” şi eseul „Despre mine”); 
 nivelul de performanţă pentru abilităţile de gândire critică (din chestionarul 

„cum învăţ” din eseul „Despre mine”); 
 nivelul de performanţă pentru abilităţile de a lua decizii (din eseul „Despre 

mine”); 
 nivelul de performanţă pentru abilităţile de gestionare constructivă a 

sentimentelor (din eseul „Despre mine”); 
 competenţele specifice pe care vă propuneţi să le formaţi/ dezvoltaţi prin 

programul de mentorat şi activităţile tematice pe care vă propuneţi să le 
desfăşuraţi prin program. 

Concluziile evaluării iniţiale vor avea anexate: 
 tabelul punctajului acordat pe fiecare item la scala stimei de sine; 
 portretul elevului ca „persoană care învaţă” (interpretarea chestionarului „Cum 

învăţ”); 
 Fişa – Păreri despre sine (pag. 17 – 18) şi concluziile interpretării eseului 

„Despre mine” (vezi pag. 16); 
 Fişa competenţelor – evaluare iniţială de la pag. 21-23 din acest document în 

care este marcat (scrieţi X în căsuţa corespunzătoare) nivelul de performanţă a 
fiecărei competenţe specifice. În condiţiile în care, din informaţiile colectate în 
cadrul evaluării iniţiale nu puteţi stabili nivelul de performanţă pentru o 
competenţă specifică , marcaţi X în coloana „nu deţin informaţii suficiente”. 
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Fişa competenţelor – Program Mentorat – evaluare iniţială elev 
………………………………………………. 

Competenţe specifice 
Nivel de performanţă 
modest 

Nivel de performanţă mediu Nivel de performanţă superior 
Nu deţin 
informaţii 
suficiente 

I. Competenţa de  a învăţa 
1. proiectarea şi organizarea 
propriului proces de învăţare, 
inclusiv gestionarea 
resurselor 

Este conştient de termenul 
limită până la care trebuie să 
realizeze sarcinile de învăţare 
alocate şi de resursele pe care 
le-ar putea utiliza. 

Ţine cont de termenul limită  
de realizare a sarcinii de învăţare 
alocate şi utilizează  resursele 
materiale disponibile. 

Proiectează realist procesul de învăţare şi îşi 
organizează activităţile de învăţare,  
asigurându-se că are la dispoziţie resursele  
materiale necesare, estimând corect timpul 
necesar realizării cu succes a sarcinilor. 

 

2. monitorizarea şi evaluarea 
propriul proces de învăţare şi 
a progresului în învăţare 

Conştientizează într-o măsură  
limitată progresul înregistrat în 
învăţare şi procesele pe care le 
parcurge pentru realizarea 
sarcinii. 

Foloseşte indicatori cu precădere 
cantitativi (ex. nr de pagini citite, nr 
de pagini scrise etc.) pentru 
monitorizarea şi evaluarea 
proceselor de învăţare şi a 
progresului înregistrat în învăţare. 

Foloseşte consecvent atât indicatori cantitativi,  cât 
şi calitativi (ex. profunzimea înţelegerii, acurateţea 
în rezumarea/ interpretarea informaţiilor esenţiale 
etc.) pentru monitorizarea propriului proces de 
învăţare şi evaluarea progresului înregistrat în 
învăţare. 

 

3. utilizarea conştientă a 
metodelor şi strategiilor de 
învăţare, inclusiv a 
mnemotehnicilor 

Cunoaşte metode şi strategii 
de învăţare şi le utilizează la 
insistenţele unui facilitator al 
învăţării. 

Cunoaşte şi foloseşte câteodată şi 
independent metode şi strategii de 
învăţare. 

Cunoaşte şi foloseşte independent metode şi 
 strategii de învăţare care s-au dovedit eficiente la 
aplicări (ghidate) anterioare; conştientizează  
avantajele şi limitările acestora şi estimează corect 
eficienţa utilizării acestor demersuri. 

 

4. utilizarea autoreflecţiei  Când este solicitat, reflectează  
asupra celor învăţate şi a  
modalităţii proprii de învăţare. 

Reflectează câteodată şi 
independent asupra relevanţei 
celor învăţate şi a modalităţii 
proprii de învăţare.   

Reflectează consecvent şi independent şi îşi 
formulează concluzii referitor la relevanţa celor 
învăţate şi la modalităţile proprii de învăţare. 

 

5. exploatarea oportunităţilor 
de învăţare 

Acceptă invitaţia altora de a 
exploata unele oportunităţi de 
învăţare. 

Câteodată caută   
oportunităţi de învăţare care  
se potrivesc cu interesele proprii. 

Caută activ şi sistematic oportunităţi 
 de învăţare relevante pentru interesele proprii. 
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Competenţe specifice 
Nivel de performanţă 
modest 

Nivel de performanţă mediu Nivel de performanţă superior 
Nu deţin 
informaţii 
suficiente 

 II. Abilităţi de gândire critică 

1. căutarea activă a 
răspunsurilor la întrebări 
complexe 

Caută răspunsuri la întrebări 
complexe. 

Se angajează în căutarea 
sistematică de  
răspunsuri la întrebări complexe 
provocatoare. 

Caută activ, sistematic şi susţinut răspunsuri la 
întrebări complexe provocatoare şi 
formulează astfel de întrebări la care invită şi 
pe alţii să caute răspunsuri. 

 

2. analiza şi sinteza 
informaţiilor şi opiniilor 

Realizează o analiză a 
informaţiilor şi opiniilor la 
nivel superficial şi le 
sintetizează neconcludent în 
majoritatea cazurilor. 

Realizează o analiză destul de 
amănunţită a informaţiilor şi 
opiniilor şi le sintetizează parţial 
concludent. 

Realizează o analiză profundă şi 
comprehensivă a informaţiilor şi opiniilor 
relevante şi le sintetizează concludent. 

 

3. activarea cunoştinţelor 
şi abilităţilor existente şi 
aplicarea acestora în 
acţiuni cotidiene 

Recurge la activarea 
(superficială) a unor 
cunoştinţe şi abilităţi atunci 
când este solicitat. 

Recurge deseori la activarea 
complexă a cunoştinţelor şi 
abilităţilor relevante pentru 
noua învăţare. 

Recurge conştient, independent şi sistematic 
la activarea complexă a cunoştinţelor şi 
abilităţilor relevante pentru noua învăţare. 

 

4. evaluarea alternativelor 
şi adoptarea unei poziţii 
argumentate 

Evaluează o minoritate de 
alternative de considerat şi 
adoptă o poziţie. 

Evaluează majoritatea 
alternativelor relevante de 
considerat şi adoptă o poziţie 
parţial argumentată. 

Evaluează toate alternativele relevante de 
considerat şi adoptă o poziţie solid 
argumentată. 

 

 III. Abilităţi de luare a deciziilor 

1. identificarea criteriilor 
de definire a succesului 

Identifică cel puţin un 
criteriu de definire a 
succesului 

Identifică două-trei criterii 
preponderent relevante de 
definire a succesului 

Identifică un număr optim de criterii de 
relevanţă majoră pentru definirea succesului 

 

2. cântărirea / analiza 
alternativelor 

Cântăreşte / analizează cel 
mult două alternative, nu 
ambele valide 

Cântăreşte / analizează atent 
suficiente alternative, 
majoritatea fiind valide 

Cântăreşte / analizează atent şi responsabil 
toate alternativele valide  
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Competenţe specifice 
Nivel de performanţă 
modest 

Nivel de performanţă mediu Nivel de performanţă superior 
Nu deţin 
informaţii 
suficiente 

3. anticiparea 
consecinţelor posibile 

Anticipează un număr 
limitat de consecinţe ale 
deciziei 

Anticipează în principal corect 
un număr semnificativ de 
consecinţe ale deciziei 

Anticipează corect toate consecinţele logice şi 
implicaţiile acestora, conştientizând factorii de 
risc şi probabilitatea ocurenţei acestora 

 

 IV. Abilităţi de gestionare constructivă a sentimentelor 

1. recunoaşterea biasului şi 
analiza surselor de bias/ 
părtinire 

recunoaşte atitudini şi 
manifestări afectate de bias 

recunoaşte atitudini şi 
manifestări afectate de bias 
precum şi unele surse de bias pe 
care le analizează 

recunoaşte atitudini şi manifestări afectate de 
bias, precum şi majoritatea surselor de bias, 
pe care le analizează detaliat stabilindu-le 
relevanţa 

 

2. recunoaşterea cauzelor 
generatoare ale 
sentimentelor/ emoţiilor 

emite speculaţii referitoare 
la unele cauze posibile 
generatoare de sentimente 
/ emoţii  

recunoaşte şi explică posibilele 
cauze generatoare ale unor 
sentimente / emoţii  

recunoaşte şi explică posibilele cauze 
generatoare ale unor sentimente / emoţii şi 
stabileşte cauza cea mai probabilă 

 

3. utilizarea strategiilor 
potrivite de gestionare a 
situaţiilor care implică 
manifestarea unor  
emoţii 

utilizează o strategie de 
gestionare a unor situaţii 
care implică manifestarea 
unor emoţii 

utilizează strategii potrivite de 
gestionare a situaţiilor care 
implică manifestarea unor 
emoţii 

utilizează strategiile cele mai eficiente de 
gestionare responsabilă a situaţiilor care 
implică manifestarea unor emoţii  
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3.2.2. Monitorizarea – evaluarea pe parcurs 

Monitorizarea – evaluarea pe parcurs a progresului realizat de fiecare elev în 
formarea/ dezvoltarea competenţelor vizate de programul de mentorat este o 
monitorizare – evaluare calitativă şi se realizează atât prin activităţile tematice cât şi 
prin cele de follow-up. 
Metodele de monitorizare-evaluare pe parcurs sunt: observarea directă şi sistematică 
a activităţii elevilor, analiza produselor realizate de elevi. 
 
Pentru observarea directă şi sistematică vă recomandăm să utilizaţi Fişa 
competenţelor – monitorizare – evaluare pe parcurs de la pag. 25-27 din acest 
document. Înainte de a demara activitatea tematică tipăriţi câte o fişă pentru fiecare 
elev şi marcaţi pe fişă care dintre competenţele specifice vă propuneţi să le formaţi/ 
dezvoltaţi. Observaţi activitatea elevului pe parcursul derulării activităţii de mentorat şi 
apoi marcaţi în tabel, pentru fiecare competenţă specifică vizată de activitate, nivelul 
de performanţă pe care l-aţi observat.  
 
Informaţiile colectate prin observare directă şi sistematică sunt completate de 
informaţiile pe care le colectaţi prin analiza produselor realizate de elevi. Aceste 
produse pot fi  realizate în cadrul activităţii tematice sau pot fi produse pe care elevul 
le realizează singur şi apoi le prezintă în cadrul unei activităţi de follow-up sau în cadrul 
altei activităţi tematice. Atunci când analizaţi produsul, aveţi în vedere tot cele trei 
nivele de performanţă ale fiecărei competenţe specifice. De exemplu, dacă prin 
activitatea de mentorat vizaţi dezvoltarea abilităţilor de gândire critică, mai specific 
”evaluarea alternativelor şi adoptarea unei poziţii argumentate”, atunci analiza unui 
eseu de cinci minute prin care solicitaţi elevului să expună un punct de vedere personal 
bazat pe argumente vă oferă informaţii despre performanţa elevului. 
 
Colectaţi şi păstraţi Fişa competenţelor – monitorizare – evaluare pe parcurs de la 
fiecare activitate tematică, produsele elevilor (copii, fotografii) și notaţi aspecte 
relevante din perspectiva progresului elevului pe care le observaţi (ce spune, ce face 
elevul) pe durata derulării programului de mentorat. 
Toate informaţiile pe care le colectaţi atunci când realizaţi monitorizarea-evaluarea pe 
parcurs vă vor fi extrem de utile în realizarea studiului de caz – vezi pag. 28. 
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Fişa competenţelor – Program Mentorat – monitorizare-evaluare pe parcurs, elev ………………………….., activitatea: ……………………………..data …………….. 

Competenţe specifice 
Nivel de performanţă 
modest 

Nivel de performanţă mediu Nivel de performanţă superior Comentarii 

I. Competenţa de  a învăţa 
1. proiectarea şi organizarea 
propriului proces de învăţare, 
inclusiv gestionarea 
resurselor 

Este conştient de termenul 
limită până la care trebuie să 
realizeze sarcinile de învăţare 
alocate şi de resursele pe care 
le-ar putea utiliza. 

Ţine cont de termenul limită  
de realizare a sarcinii de învăţare 
alocate şi utilizează  resursele 
materiale disponibile. 

Proiectează realist procesul de învăţare şi îşi 
organizează activităţile de învăţare,  
asigurându-se că are la dispoziţie resursele  
materiale necesare, estimând corect timpul 
necesar realizării cu succes a sarcinilor. 

 

2. monitorizarea şi evaluarea 
propriul proces de învăţare şi 
a progresului în învăţare 

Conştientizează într-o măsură  
limitată progresul înregistrat în 
învăţare şi procesele pe care le 
parcurge pentru realizarea 
sarcinii. 

Foloseşte indicatori cu precădere 
cantitativi (ex. nr de pagini citite, nr 
de pagini scrise etc.) pentru 
monitorizarea şi evaluarea 
proceselor de învăţare şi a 
progresului înregistrat în învăţare. 

Foloseşte consecvent atât indicatori cantitativi,  cât 
şi calitativi (ex. profunzimea înţelegerii, acurateţea 
în rezumarea/ interpretarea informaţiilor esenţiale 
etc.) pentru monitorizarea propriului proces de 
învăţare şi evaluarea progresului înregistrat în 
învăţare. 

 

3. utilizarea conştientă a 
metodelor şi strategiilor de 
învăţare, inclusiv a 
mnemotehnicilor 

Cunoaşte metode şi strategii 
de învăţare şi le utilizează la 
insistenţele unui facilitator al 
învăţării. 

Cunoaşte şi foloseşte câteodată şi 
independent metode şi strategii de 
învăţare. 

Cunoaşte şi foloseşte independent metode şi 
 strategii de învăţare care s-au dovedit eficiente la 
aplicări (ghidate) anterioare; conştientizează  
avantajele şi limitările acestora şi estimează corect 
eficienţa utilizării acestor demersuri. 

 

4. utilizarea autoreflecţiei  Când este solicitat, reflectează  
asupra celor învăţate şi a  
modalităţii proprii de învăţare. 

Reflectează câteodată şi 
independent asupra relevanţei 
celor învăţate şi a modalităţii 
proprii de învăţare.   

Reflectează consecvent şi independent şi îşi 
formulează concluzii referitor la relevanţa celor 
învăţate şi la modalităţile proprii de învăţare. 

 

5. exploatarea oportunităţilor 
de învăţare 

Acceptă invitaţia altora de a 
exploata unele oportunităţi de 
învăţare. 

Câteodată caută   
oportunităţi de învăţare care  
se potrivesc cu interesele proprii. 

Caută activ şi sistematic oportunităţi 
 de învăţare relevante pentru interesele proprii. 

 

 II. Abilităţi de gândire critică 
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Competenţe specifice 
Nivel de performanţă 
modest 

Nivel de performanţă mediu Nivel de performanţă superior Comentarii 

1. căutarea activă a 
răspunsurilor la întrebări 
complexe 

Caută răspunsuri la întrebări 
complexe. 

Se angajează în căutarea 
sistematică de  
răspunsuri la întrebări complexe 
provocatoare. 

Caută activ, sistematic şi susţinut răspunsuri la 
întrebări complexe provocatoare şi 
formulează astfel de întrebări la care invită şi 
pe alţii să caute răspunsuri. 

 

2. analiza şi sinteza 
informaţiilor şi opiniilor 

Realizează o analiză a 
informaţiilor şi opiniilor la 
nivel superficial şi le 
sintetizează neconcludent în 
majoritatea cazurilor. 

Realizează o analiză destul de 
amănunţită a informaţiilor şi 
opiniilor şi le sintetizează parţial 
concludent. 

Realizează o analiză profundă şi 
comprehensivă a informaţiilor şi opiniilor 
relevante şi le sintetizează concludent. 

 

3. activarea cunoştinţelor 
şi abilităţilor existente şi 
aplicarea acestora în 
acţiuni cotidiene 

Recurge la activarea 
(superficială) a unor 
cunoştinţe şi abilităţi atunci 
când este solicitat. 

Recurge deseori la activarea 
complexă a cunoştinţelor şi 
abilităţilor relevante pentru 
noua învăţare. 

Recurge conştient, independent şi sistematic 
la activarea complexă a cunoştinţelor şi 
abilităţilor relevante pentru noua învăţare. 

 

4. evaluarea alternativelor 
şi adoptarea unei poziţii 
argumentate 

Evaluează o minoritate de 
alternative de considerat şi 
adoptă o poziţie. 

Evaluează majoritatea 
alternativelor relevante de 
considerat şi adoptă o poziţie 
parţial argumentată. 

Evaluează toate alternativele relevante de 
considerat şi adoptă o poziţie solid 
argumentată. 

 

 III. Abilităţi de luare a deciziilor 

1. identificarea criteriilor 
de definire a succesului 

Identifică cel puţin un 
criteriu de definire a 
succesului 

Identifică două-trei criterii 
preponderent relevante de 
definire a succesului 

Identifică un număr optim de criterii de 
relevanţă majoră pentru definirea succesului 

 

2. cântărirea / analiza 
alternativelor 

Cântăreşte / analizează cel 
mult două alternative, nu 
ambele valide 

Cântăreşte / analizează atent 
suficiente alternative, 
majoritatea fiind valide 

Cântăreşte / analizează atent şi responsabil 
toate alternativele valide  

 

3. anticiparea 
consecinţelor posibile 

Anticipează un număr 
limitat de consecinţe ale 
deciziei 

Anticipează în principal corect 
un număr semnificativ de 
consecinţe ale deciziei 

Anticipează corect toate consecinţele logice şi 
implicaţiile acestora, conştientizând factorii de 
risc şi probabilitatea ocurenţei acestora 

 

 IV. Abilităţi de gestionare constructivă a sentimentelor 
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Competenţe specifice 
Nivel de performanţă 
modest 

Nivel de performanţă mediu Nivel de performanţă superior Comentarii 

1. recunoaşterea biasului şi 
analiza surselor de bias/ 
părtinire 

recunoaşte atitudini şi 
manifestări afectate de bias 

recunoaşte atitudini şi 
manifestări afectate de bias 
precum şi unele surse de bias pe 
care le analizează 

recunoaşte atitudini şi manifestări afectate de 
bias, precum şi majoritatea surselor de bias, 
pe care le analizează detaliat stabilindu-le 
relevanţa 

 

2. recunoaşterea cauzelor 
generatoare ale 
sentimentelor/ emoţiilor 

emite speculaţii referitoare 
la unele cauze posibile 
generatoare de sentimente 
/ emoţii  

recunoaşte şi explică posibilele 
cauze generatoare ale unor 
sentimente / emoţii  

recunoaşte şi explică posibilele cauze 
generatoare ale unor sentimente / emoţii şi 
stabileşte cauza cea mai probabilă 

 

3. utilizarea strategiilor 
potrivite de gestionare a 
situaţiilor care implică 
manifestarea unor  
emoţii 

utilizează o strategie de 
gestionare a unor situaţii 
care implică manifestarea 
unor emoţii 

utilizează strategii potrivite de 
gestionare a situaţiilor care 
implică manifestarea unor 
emoţii 

utilizează strategiile cele mai eficiente de 
gestionare responsabilă a situaţiilor care 
implică manifestarea unor emoţii  
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3.2.3. Evaluarea finală 

 

Evaluarea finală se realizează prin colectarea aceluiaşi tip de informaţie şi prin 
aplicarea aceloraşi instrumente care au fost utilizate şi la evaluarea iniţială. Concluziile 
evaluării finale se elaborează pe modelul oferit la pag.20.  Fişa competenţelor – 
evaluare finală se completează după modelul oferit la pag. 21 -23. Mentorul va 
compara rezultatele evaluării iniţiale cu cele ale evaluării finale pentru fiecare elev în 
parte şi va include această comparaţie în raportul evaluării finale. 
Toate informaţiile colectate în cadrul evaluării iniţiale, pe parcurs şi finale pentru 
fiecare elev în parte vor fi prelucrate și incluse într-un studiu de caz. 
Studiul de caz este elaborat de mentor  pentru fiecare elev cu care a lucrat în cadrul 
programului de mentorat şi are următoarea structură: 

 context – include informaţii generale despre elev, motivaţia elevului pentru a se 
înscrie în programul de mentorat (din fişa de înscriere completată de elev); 

 situaţia iniţială – include rezultatele evaluării iniţiale, citate relevante pentru 
evoluţia ulterioară din eseul elevului etc. 

 evoluţia elevului pe parcursul desfăşurării activităţilor de mentorat – descriere 
care include rezultatele evaluării pe parcurs, citate din ce a spus sau scris elevul, 
aspecte relevante pe care le-aţi observat pe parcursul derulării activităţi, 
imagini ale produselor elevului, imagini relevante de la activităţi 

 situaţia finală – include rezultatele evaluării finale în comparaţie cu cele ale 
evaluării iniţiale 

 concluzii şi recomandări – ce anume ilustrează studiul de caz din perspectiva 
programului de mentorat, reflecţii personale ale mentorului privind eficienţa 
programului de mentorat pentru elev – subiect al studiului de caz, recomandări. 
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3.3. Comunicarea cu ceilalţi colegi - mentori şi cu echipa de management de proiect 

3.3.1. Comunicarea cu colegii -  mentori 

Comunicarea cu colegii -  mentori se realizează permanent pe durata derulării 
programului de mentorat din cadrul proiectului Mentorat pentru dezvoltare complexă 
şi are ca scop, în principal, împărtăşirea experienţelor şi a resurselor, clarificarea unor 
aspecte care apar pe durata derulării programului de mentorat, solicitarea şi oferirea 
de feedback. Comunicarea cu colegii – mentori se realizează: 

 prin grupul de discuţii yahoo: 
http://groups.yahoo.com/group/mentorat_dezvoltare_complexa/, adresa de 
email mentorat_dezvoltare_complexa@yahoogroups.com  

 prin email – vezi tabelul cu datele de contact de mai jos; 
 prin discuţii faţă-în-faţă – în special, cu colegii-mentori din aceeaşi localitate. 

Încurajăm mentorii care lucrează în aceeaşi localitate să colaboreze şi să se sprijine 
constant pentru realizarea selecţiei elevilor mentoraţi şi pentru implementarea 
programului de mentorat. 
 
Tabel cu datele de contact ale profesorilor – mentori din cadrul proiectului Mentorat 
pentru dezvoltare complexă 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi 
prenume 

Localitate Şcoală Adresă de email Telefon 
mobil 

1. Stăncescu 
Constanţa 

Cluj-Napoca Colegiul Tehnic 
Energetic  

tanta_st@yahoo.com 
 

0744951743 

2. Bara 
Elisabeta 
Ileana 

Cluj-Napoca Colegiul Tehnic 
Energetic  

betigb@yahoo.com 
 

0729116062 

3. Ilie Cristiana Bucureşti Liceul Teoretic 
Nicolae Iorga 

iorga.ina@gmail.com 0725535675 

4. Marian Gina Baia Mare Grupul Şcolar 
“Gheorghe Lazǎr” 

maryangina@yahoo.com 0745237836 

5. Covaciu Liana 
Giorgiana 

Baia Mare Grupul Şcolar 
“Gheorghe Lazǎr” 

liana_covaciu83@yahoo.com 
 

 

6. Puiu Mariana Baia Mare Colegiul Tehnic 
”Anghel Saligny” 

mina_pui@yahoo.com 
 

0744428502 

7. Pop Ioana-
Anca 

Târgu Lăpuş 
MM 

Liceul Teoretic Petru 
Rareş 

anca.ioana_pop@yahoo.com 0741028940 

8. Iacob Corina 
Carmen 

Oradea Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” 

iacob_corinna@yahoo.com 
 

0723752410 

9. Fildan 
Mihaela 
Ioana 

Oradea Liceul Teologic Baptist 
Emanuel 

fvasimiha@yahoo.com 
 

0743702171 

10. Zamacau 
Cornelia 
Ştefana 

Agnita Colegiul Tehnic “A. T. 
Laurian” 

nely_florea@yahoo.com 
 

 

11. Mateiu Călin 
Andrei 

Hida SJ Grupul Şcolar Liviu  
Rebreanu 

mateiu_calin@yahoo.com 
 

0742181995 

http://groups.yahoo.com/group/mentorat_dezvoltare_complexa/
mailto:mentorat_dezvoltare_complexa@yahoogroups.com
mailto:tanta_st@yahoo.com
mailto:betigb@yahoo.com
mailto:iorga.ina@gmail.com
mailto:maryangina@yahoo.com
mailto:liana_covaciu83@yahoo.com
mailto:mina_pui@yahoo.com
mailto:anca.ioana_pop@yahoo.com
mailto:iacob_corinna@yahoo.com
mailto:fvasimiha@yahoo.com
mailto:nely_florea@yahoo.com
mailto:mateiu_calin@yahoo.com
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3.3.2. Comunicarea cu echipa de management de proiect 

 
Echipa de management a proiectului Mentorat pentru dezvoltare complexă este 
formată din Maria Kovacs maria_rwct_ro@yahoo.com , telefon: 0745397612 şi Ariana 
Văcăreţu  ariana.vacaretu@vimore.com, telefon: 0745646004. Comunicarea cu echipa 
de management a proiectului va avea ca scop derularea în condiţii optime a proiectului 
– cu toate activităţile sale (formare, selecţie elevi, derularea programului de mentorat 
cu tot ceea ce implică el, monitorizare-evaluare a activităţilor proiectului), inclusiv, 
clarificarea aspectelor administrative (contract, plată mentor). 
Membrii echipei de management a proiectului sunt membri ai grupului yahoo 
Mentorat pentru dezvoltare complexă, de aceea vă încurajăm ca atunci când 
comunicaţi cu echipa de management a proiectului aspecte care sunt de interes pentru 
toţi membrii echipei de mentori, să comunicaţi prin grupul yahoo destinat acestui 
proiect. 
 

3.3.3. Facilităţile grupului yahoo Mentorat pentru dezvoltare complexă 

Prin acest grup de discuţii vom: 
 comunica aspecte de interes general tuturor mentorilor; 
 pune la dispoziţie tuturor mentorilor resurse utile în desfăşurarea activităţii 

(documente, link-uri); 
 pune la dispoziţia tuturor mentorilor fotografii din activităţile proiectului (dacă 

sunt de interes pentru toţi mentorii); 
 discuta împreună aspecte de interes comun tuturor mentorilor privind 

derularea proiectului; 
 clarifica aspecte ce necesită clarificări; 
 solicita şi oferi feedback – dacă este de interes pentru toţi mentorii; 
 anunţa evenimente legate de derularea proiectului; 
 anunţa programul vizitelor de sprijin şi monitorizare; 
 etc. 

3.3.4. Comunicarea cu şcolile elevilor mentoraţi şi terţi 

 
Comunicarea cu şcolile din care provin elevii mentoraţi se realizează prin mentori. 
Mentorii informează şi cer acordul conducerii şcolii pentru derularea programului de 
mentorat cu elevii înscrişi în program. Dacă echipa managerială a şcolii consideră că 
este oportună încheierea unui parteneriat pentru derularea activităţii de mentorat din 
şcoală, Asociaţia LSDGC România va încheia un astfel de parteneriat cu şcoala, 
persoana de contact pe durata acestui demers fiind profesorul mentor din şcoală. 
În orice comunicare cu terţi legată de proiect, mentorul va preciza că proiectul 
Mentorat pentru Dezvoltare Complexă este implementat de Asociaţia Lectura şi 
Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România cu sprijin financiar de la 
Foundation Open Society Institute – cu contribuţia Education Support Program 
Budapesta. 
 

mailto:maria_rwct_ro@yahoo.com
mailto:ariana.vacaretu@vimore.com
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3.4. Raportarea 

 

Pe parcursul derulării programului de mentorat, mentorii vor raporta echipei de 
management de proiect, conform tabelului de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Raportare  Perioada 
raportată 

Termenul 
limită de 
transmitere 
a raportului 

Conţinutul raportului Transmiterea 
raportului 

1. Raportarea 
iniţială 

13.02. – 
24.02.2012 

27.02.2012 - raport conform 
formularului de raport 
iniţial – vezi pag. 33; 
- planul activităţii de 
mentorat – vezi pag. 9 
- Concluzii evaluare iniţială 
– vezi pag. 20 + copii ale 
scalei stimei de sine, 
chestionar „cum învăţ” 
completate de elevi & 
eseu „Despre mine”. 

- prin email, 
echipei de 
management a 
proiectului 

2. Raportarea 1 27.02. – 
6.04.2012 

11.04.2012 - raport conform 
formularului de raport – 
vezi pag. 34; 
Anexe la raport:  
a. copie după caietul 

de prezenţă la activităţi 
de mentorat,  

b. copie după fişele 
de reflecţie ale 
mentorului după 
desfăşurarea fiecărei 
activităţi tematice – vezi 
pag. 11,  

c. copie după 
materialele/ resurse în 
cadrul activităţilor (sau 
trimitere la sursă),  

d. copii sau fotografii 
ale produselor realizate 
de elevi în cadrul 
activităţii, 

e. fotografii din 
cadrul activităţilor 
(minim 4 fotografii), 

f. feedback-ul 
colectat de la elevi la 
finalul fiecărei activităţi 
tematice. 

 

- prin email, 
echipei de 
management a 
proiectului 
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Nr. 
crt. 

Raportare  Perioada 
raportată 

Termenul 
limită de 
transmitere 
a raportului 

Conţinutul raportului Transmiterea 
raportului 

3. Raportarea 2 23.04. – 
15.06.2012 

20.06.2012 La fel ca în cazul raportării 
1. 

- prin email, 
echipei de 
management a 
proiectului 

4. Raportarea 3 17.09 – 
7.12.2012 

12.12.2012 La fel ca în cazul raportării 
1. 

- prin email, 
echipei de 
management a 
proiectului 

5. Raportarea 
finală 

10 – 
14.12.2012 

21.12.2012 - raport conform 
formularului de raport 
final – vezi pag. 35; 
- concluziile evaluării finale 
(vezi pag. 28) + copii ale 
scalei stimei de sine, 
chestionar „cum învăţ” 
completate de elevi & 
eseu „Despre mine”; 
- comparaţie evaluare 
iniţială – evaluare finală; 
- studiile de caz (vezi 
pag.28). 

- prin email, 
echipei de 
management a 
proiectului 
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3.4.1. Formular Raport iniţial 

Raport iniţial 
Perioada de raportare: 13.02. – 24.02.2012 

 
Mentor: ………………………………………………… 
Elevi mentoraţi (nume, prenume, clasă): ……………………………………………………………. 
Şcoala: …………………………………………………………….. 
 
Activităţi derulate în perioada raportată 

Nr. 
crt. 

Activitatea Data Participanţi Observaţii 

     

     

     

(adăugaţi atâtea linii în tabel câte activităţi aţi derulat) 
 
Puncte tari ale activităţii desfăşurate 
 
 
Aspecte ce pot fi îmbunătăţite 
 
 
 
Probleme cu care v-aţi confruntat în derularea activităţii şi soluţiile identificate (dacă e 
cazul) 
 
 
Aspecte pe care doriţi să le supuneţi atenţiei echipei de proiect  
 
 
 
Alte aspecte/ concluzii/ recomandări 
 
 
 
Anexe la raport: 

 planul activităţii de mentorat – conform structurii de la  pag. 9 a Metodologiei 
de organizare şi desfăşurare a activităţii de mentorat; 

 Concluzii evaluare iniţială – conform structurii pag. 20 a Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a activităţii de mentorat + copii ale scalei stimei de 
sine, chestionar „cum învăţ” completate de elevi & eseu „Despre mine”. 

 
Data: ……………. 
Localitatea: ……………………… 
          Semnătura 
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3.4.2. Formular Raport  

Raport  
Perioada de raportare: …………………………………………. 

 
Mentor: ………………………………………………… 
Elevi mentoraţi (nume, prenume, clasă): ……………………………………………………………. 
Şcoala: …………………………………………………………….. 
 
Activităţi derulate în perioada raportată 

Nr. 
crt. 

Activitatea Data Participanţi Observaţii 

     

     

     

(adăugaţi atâtea linii în tabel câte activităţi aţi derulat) 
 
Puncte tari ale activităţii desfăşurate 
 
 
Aspecte ce pot fi îmbunătăţite 
 
 
 
Probleme cu care v-aţi confruntat în derularea activităţii şi soluţiile identificate (dacă e 
cazul) 
 
 
Aspecte pe care doriţi să le supuneţi atenţiei echipei de proiect  
 
 
Alte aspecte/ concluzii/ recomandări 
 
Anexe la raport: 
 copie după caietul de prezenţă la activităţi de mentorat,  
 copie după fişele de reflecţie ale mentorului după desfăşurarea fiecărei activităţi 

tematice – conform structurii precizate la pag. 11 a Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a activităţii de mentorat,  

 copie după materialele/ resurse în cadrul activităţilor (sau trimitere la sursă),  
 copii sau fotografii ale produselor realizate de elevi în cadrul activităţii, 
 fotografii din cadrul activităţilor (minim 4 fotografii), 
 feedback-ul colectat de la elevi la finalul fiecărei activităţi tematice (copie). 
 
Data: ……………. 
Localitatea: ……………………… 
          Semnătura 
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3.4.3. Formular Raport Final 

Raport Final 
Perioada de raportare: 10 – 14.12.2012 

 
Mentor: ………………………………………………… 
Elevi mentoraţi (nume, prenume, clasă): ……………………………………………………………. 
Şcoala: …………………………………………………………….. 
 
Activităţi derulate în perioada raportată 

Nr. 
crt. 

Activitatea Data Participanţi Observaţii 

     

     

     

(adăugaţi atâtea linii în tabel câte activităţi aţi derulat) 
 
Puncte tari ale activităţii desfăşurate 
 
 
Aspecte ce pot fi îmbunătăţite 
 
 
Probleme cu care v-aţi confruntat în derularea activităţii şi soluţiile identificate (dacă e 
cazul) 
 
 
Aspecte pe care doriţi să le supuneţi atenţiei echipei de proiect  
 
 
Concluzii privind activitatea de mentor pe care aţi desfăşurat-o în cadrul acestui proiect 
 
 
Recomandări pentru o viitoare implementare a programului de mentorat 
 
Anexe la raport: 
 concluziile evaluării finale (conform structurii de la pag. 28 a Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a activităţii de mentorat) + copii ale scalei stimei de sine, 
chestionar „cum învăţ” completate de elevi & eseu „Despre mine”; 

 comparaţie evaluare iniţială – evaluare finală; 
 studiile de caz (conform structurii de la pag. 28 a Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a activităţii de mentorat). 
 
Data: ……………. 
Localitatea: ……………………… 
          Semnătura 
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4. Anexa – Calendarul activităţilor mentorului 

 

Nr. 
crt. 

Activitatea  Data/ perioada  Pagini 
aferente în 
metodologie 

Documente necesare derulării 
activităţii 

1. Selecţia elevilor 
mentoraţi 

16.01.- 10.02.2012 Pag 4 - 5 Formular de înscriere în 
programul de mentorat (pag. 5) 

2. Raportare activitate 
selecţie elevi mentoraţi 

10 – 16.02.2012 
(termen limită: 
16.02.2012) 

Pag. 4,  
pag. 6 

Formular Raport asupra 
procesului de selecţie a elevilor 
mentoraţi (pag. 6) 

3.  Activitate introductivă 
– evaluare iniţială 

13 – 17.02.2012 
(durata: 1 ½ ore) 

Pag. 7-9,  
pag. 12-23  

Scala de evaluare a stimei sine 
(pag. 13) 
Chestionar „Cum învăţ” (pag. 15) 
Eseul „despre mine” (pag. 19) 
Fişa competenţelor – evaluare 
iniţială (pag. 21-23) 

4.  Planificarea 
activităţilor de 
mentorat (include şi ½ 
oră discuţie cu elevii 
mentoraţi) 

20 – 24.02.2012 Pag. 8 - 9 Structura planului activităţilor de 
mentorat (pag. 9) 

5. Raportarea iniţială 27.02.2012 
(termen limită) 

Pag. 31, pag. 
33 
Pag. 12, pag. 
14, pag. 16 – 
18, pag. 20, 
pag. 21 - 23 

Formular raport iniţial (pag. 33) 
Scor scală stima de sine (pag. 12) 
Portretul elevul ca „persoană 
care învaţă” (pag. 14) 
Fişa: Păreri despre sine (pag. 17-
18) 
Concluziile interpretării eseului 
(pag. 16) 
Concluziile evaluării iniţiale pag. 
20 
Fişa competenţelor – evaluare 
iniţială (pag. 21-23) 

6.  Desfăşurare activităţi 
de mentorat, conform 
planului de activităţi 
Monitorizare – 
evaluare pe parcurs 

27.02. – 6.04.2012 Pag. 7-8, 
pag. 10 – 11 
Pag 24-27 

Caiet de prezenţă la activităţi de 
mentorat (pag. 11) 
Fişa de reflecţie a mentorului la 
încheierea desfăşurării unei 
activităţi tematice 
(pag. 11) 
Fişa competenţelor 
(monitorizare – evaluare pe 
parcurs (pag. 25 – 27) 

7. Raportare 1 11.04.2012 
(termen limită) 

Pag. 31,  
pag. 34 

Formular raport (pag. 34) 
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Nr. 
crt. 

Activitatea  Data/ perioada  Pagini 
aferente în 
metodologie 

Documente necesare derulării 
activităţii 

8. Desfăşurare activităţi 
de mentorat, conform 
planului de activităţi 
Monitorizare – 
evaluare pe parcurs 

23.04.- 15.06.2012 Pag. 7-8,  
pag 10 – 11,  
Pag 24-27 

Caiet de prezenţă la activităţi de 
mentorat (pag. 11) 
Fişa de reflecţie a mentorului la 
încheierea desfăşurării unei 
activităţi tematice 
(pag. 11) 
Fişa competenţelor 
(monitorizare – evaluare pe 
parcurs (pag. 25 – 27) 

9. Raportare 2 20.06.2011 
(termen limită) 

Pag. 31,  
pag. 34 

Formular raport (pag. 34) 

10. Follow – up formare mentori (posibil, la începutul lui iulie) 
 

11. Desfăşurare activităţi 
de mentorat, conform 
planului de activităţi 
Monitorizare – 
evaluare pe parcurs 

17.09.- 7.12.2012 Pag. 7-8,  
pag 10 – 11,  
Pag 24-27 

Caiet de prezenţă la activităţi de 
mentorat (pag. 11) 
Fişa de reflecţie a mentorului la 
încheierea desfăşurării unei 
activităţi tematice 
(pag. 11) 
Fişa competenţelor 
(monitorizare – evaluare pe 
parcurs (pag. 25 – 27) 

12. Revizuirea planului 
activităţilor tematice 
de mentorat 

22.09.2012 
(termen limită) 

Pag. 8 - 9 Structura planului activităţilor de 
mentorat (pag. 9) 

13. Raportare 3 12.12.2012 
(termen limită) 

Pag. 31,  
pag. 34 

Formular raport (pag. 34) 

14. Activitate de încheiere, 
evaluare finală 

10-14.12.2012 
(durata: 1 ½ ore) 

Pag. 7-8 
Pag. 28 

Scala de evaluare a stimei de 
sine (pag. 13) 
Chestionar „Cum învăţ” (pag. 15) 
Eseul „despre mine” (pag. 19) 
Fişa competenţelor – evaluare 
finală (pag. 21-23) 

15. Raportare finală 21.12.2012 
(termen limită) 

Pag. 31, pag. 
35 
Pag. 28 
Pag. 12, pag. 
14, pag. 16 – 
18, pag. 20, 
pag. 21 - 23 

Formular raport final (pag. 35) 
Scor scală stima de sine (pag. 12) 
Portretul elevul ca „persoană 
care învaţă” (pag. 14) 
Fişa: Păreri despre sine (pag. 17-
18) 
Concluziile interpretării eseului 
(pag. 16) 
Concluziile evaluării finale pag. 
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Nr. 
crt. 

Activitatea  Data/ perioada  Pagini 
aferente în 
metodologie 

Documente necesare derulării 
activităţii 

20 
Fişa competenţelor – evaluare 
finală (pag. 21-23) 
Structura studiului de caz (pag. 
28) 

 
 
 
 
 
 


