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MENTORING IN EDUCATION BETWEEN NEW AND OLD
ABSTRACT: The present paper tries to show the importance of mentoring 
in education. Mentoring is the process by which the mentor supports 
the beginner‑teacher to define himself, to become autonomous and to 
be able to find his own path that will define him, or to be able to shape 
him, using his own professional and emotional resources. The mentor, 
based on a relationship of trust and mutual responsibility, advises and 
supervises a beginner in the teaching profession. A mentor must have 
the knowledge, personal qualities and skills needed to respond to the 
needs of beginning teachers and to create a collegial bond that stimu‑
lates the mentored person in a positive way.
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Din punct de vedere etimologic, cuvântul mentor provine din greaca 
veche de la numele lui Mentor, fiul lui Hercule, un personaj celebru din 
Odiseea lui Homer. Mentor era prietenul lui Ulise, căruia eroul grec îi 
lăsase în grijă pe fiul Telemac, dar şi averea de la Ithaca, pe perioada în care 
el era plecat în război. De aici, deducem istoria instructivă a termenului: 
mentorul trebuie să fie înţelept, să fie prieten, să fie catalizator şi bun par‑
tener. Un mentor „este pur şi simplu o persoană care ajută altă persoană să 
înveţe ceva ce în alte condiţii nu ar fi învăţat mai prost, mai lent sau nu ar fi 
învăţat deloc, mentorii nu sunt figuri autoritare” (Bell, 2010). Totodată, se 
cunoaște faptul că îşi are rădăcinile în Statele Unite ale Americii, fenome‑
nul caracterizând iniţial sfera economică şi industrială din prima jumătate 
a secolului XX‑lea. Activitatea de mentorat (mentoringul) depăşeşte 
transmiterea experienţei profesionale a mentorului acumulată de‑a lungul 
timpului, presupunând identificarea punctelor comune, a dimensiunilor 
care să asigure succesul novicelui în cariera profesională. Într‑o astfel de 
relaţie este foarte important ca persoanele implicate să conştientizeze 
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punctele tari, dar şi vulnerabilităţile celor două entităţi implicate în acest 
proces. 

Mentoratul, prin excelenţă, constituie o conexiune care se desfășoară 
într‑un cadru propice şi în deplină armmonie, în care învăţarea şi expe‑
rimentarea au loc prin analiză și examinare chiar prin reflecţie asupra 
experienţelor, asupra situaţiilor şi problemelor, asupra erorilor sau suc‑
ceselor pentru a depista oportunităţile de învăţare. Altfel spus, reprezintă 
procesul prin care mentorul susţine debutantul să se definească, să devină 
autonom şi să poate găsi propriu traseu care să‑l definească, ori să‑l poate 
modela, apelând la propriile resurse profesionale și emoţionale. Cu timpul 
se creează o relaţie specială, la bază căreia se află atribute ca loialitatea, 
corectitudinea, respectul, mai bine spus un cadru unde fiecare poate fi el 
însuşi. Conexiunea se dovedește a fi sensibilă, în unele situaţii, iar pentru 
a oferi solide rezultate, relaţia de mentorat trebuie să fie net superioară. 
Sunt cazuri când nu se există empatie, şi una sau ambele părţi nu se pot 
simţi confortabil și atunci nu va avea loc nici procesul de învăţare, nici 
mentoratul. Din studii minuţioase, s‑a arătat faptul că, pentru a avea o 
legărută fructuoasă trebuie să fie amintită latura de dezvoltare personală. 
Este bine cunoscut că, la începutul unei astfel de relaţii, debutantul este 
ușor dependent de mentor, iar acseta trebuie să‑i ofere sprijin și să‑l încu‑
rajeze pentru ca acesta treptat să se formeze, să se echilibreze, apoi să 
demonstreze că a învăţat.

Un bun mentor arată şi împărtăşeşte unui debutant din experienţa 
sa, oferă acestuia un model de conduită, de profesionalism şi sprijin în tot 
ceea ce înseamnă demers didactic, de la proiectare, predare şi evaluare. 
Atuurile unui mentor sunt, implicit, cunoștinţele profesionale și aptitudi‑
nile care conduc către îndeplinirea cu succes a sarcinilor. Cu toate că, a fi 
un priceput profesor este o condiţie pentru a ajunge un priceput mentor, 
nu înseamnă că orice bun profesor va deveni, implicit, un bun mentor.

În studiile de specialitate, sunt amintite următoarele tipuri de sprijin: 
informaţional, instrumental, evaluativ și de tip emoţional cu sarcinile și 
criteriile clar definite.

Ca mentor, mi‑am propus să aduc în spijinul profesorului debutant 
instrumentarul folosit în cunoaşterea personalitătii elevilor, capacitătile 
şi stilurile de învăţare ale acestora, considerând că acesta este primul pas 
pe care trebuie să‑l facă profesorul în activitatea la clasă pentru a reuşi să 
adopte cele mai bune metode şi stategii didactice în funcţie de cunoaşterea 
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clasei de elevi cât şi a particularitătilor individuale ale acestora. Un bun 
„sfătuitor’’ proiectează activitatea de cunoaştere a elevului găsind modali‑
tătile şi instrumentele cele mai potrivite, venind în sprijinul debutantului 
cu probe psihologice prin care se pot surprinde manifestări ale conduitei 
psihofizice ale elevului. Pentru cunoaşterea individualităţii elevului, men‑
torul îl poate iniţia pe debutant în elaborarea studiului de caz ca metodă şi 
etapele pe care trebuie să le parcurgă in vederea elaborării acestuia.

În caliate de profesor‑mentor trebuie să am o personalitate bine cre‑
ionată, o temelie sigură ce se reflectă într‑o imagine de sine pozitivă, fără 
vreo mască, transpusă în trasee constructive stabilite cu membrii la pro‑
gramul de mentorat, astfel că voi dialoga cu uşurinţă cu cei implicaţi, voi 
cerceta posibilităţile şi limitele de care dispun, voi cunoaşte drepturile şi 
voi anunţa cum să le folosească. Nu departe de a fi un exemplu de mentor 
optimist, activ, încrezător în propriile forţe care nu se lasă invins sau descu‑
rajat de eşecuri, un mentor care îşi asumă responsabilitatea pentru faptele 
sale șă îşi exprimă clar propriile păreri etc. 

Activitatea de mentorat constituie un complex proces de îndrumare, 
relaţionare între două sau mai multe persoane care are ca scop dezvoltarea 
aptitudinilor și a cunoştinţelor. Mentorul furnizează constant încredere, 
suport şi aduce aport tânărului mentorat. Din punct de vedere socio‑uman, 
mentorul se definește drept o persoană care sfătuiește și acordă sprijin 
unei alte persoane în vederea evoluţiei în carieră. De pildă, mentorul are 
cunoștinţele profesionale și aptitudinile utile pentru îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor. Din punct de vedere profesional, un mentor este extrem de 
necesar în a coordona și dezbate atât moduri de comportament, cât şi tran‑
sferul de cunoştinţe. Așadar, mentoratul nu reprezintă doar împărtășirea 
experienţei profesionale, ci presupune depistarea împreună a punctelor 
comune care să conducă spre un deznodământ demn de aprecieri.

Un mentor trebuie să aibă cunoștinţele, calităţile personale și aptitu‑
dinile necesare pentru a răspunde nevoilor cadrelor didactice debutante 
și de a crea o legătură colegială care să stimuleze pe cel mentorat, în mod 
pozitiv. Se consideră a fi un model de personalitate umană şi de compor‑
tament profesional, care dispune de o flotă de calităţi care îl deosebeşte 
de ceilalţi colegi din respectivul cerc de practică. Profesorul mentor uti‑
lizează metode moderne şi eficiente de comunicare, este un izvor viu de 
informaţii, asigură coeziunea comunităţii formate, comunică date specifice 
activităţii pedagogice, oferă feed‑back‑ul în comunicare, identifică sursele 
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de disfuncţionalitate potenţiale. Pentru ca toţi acești factori să funcţio‑
neze, mentoratul educaţional presupune o relaţie bazată pe profesionalism, 
încredere şi deschidere între mentor şi profesorul debutant, pionii unei 
cariere de succes.

Conchid acest material cu menţiunea că mentorii eficienţi demon‑
strează flexibilitate și își aleg rolul în funcţie de nevoile noului profesor. 
„Mentoratul” constituie o relaţie de sprijin stabilită între două persoane 
unde sunt împărtăşite cunoştinţe şi experienţe edificatoare, sunt activizate 
aptitudini specifice profesiei. Mentorul, pe baza unei relaţii de încredere 
şi răspundere reciprocă, sfătuieşte şi supervizează un debutant în profe‑
sia didactică. El oferă supot profesional şi personal, este un modelator şi 
un autentic sfătuitor în tot ceea ce reprezintă dezvoltarea competenţelor 
didactice ale debutantului.

Mentorul nu este o cârjă şi nu trebuie să îl facă pe debutant dependent 
de el, ci mai degrabă să‑i dezvolte acestuia autonomia pentru ca în final să‑l 
poată chiar depăşi pe mentor. 
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