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Ghidul bursierului a fost creat pe 
parcursul unui an, prin distilarea 
experiențelor prin care au trecut 
bursierii Fundației Comunitare Iași 
în 2014.

Ana-Aurelia Băianu, psihoterapeu-
tul care coordonează programul de 
mentorat, a antrenat mentorii să-și 
asume misiunea pe care au ales-o. 
I-a înțeles ascultându-i în ședințe 
de grup și individuale, aflându-le 
temerile, bucuriile și experiențele 
de viață.

Echipa Aureliei, formată din trei 
psihoterapeute și o psihologă, a 
însoțit bursierii pe parcursul unui 
an, în prima lor aventură de felul 
acesta. I-a ajutat să înțeleagă și să 
crească prin experiența de 
mentorat. Lecțiile învățate, 
emoțiile, bucuriile și succesele se 
află sintetizate în acest ghid, care 
extrage din viața reală cele mai 
semnificative întâmplări.
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- Psihoterapeut -

Coordonează programul 
de mentorat pentru 
Fondul de Burse din 2014.

1. Introducere: 

Bun venit în lumea celor 
care au ales să facă mai 
mult decât li se cere!

Dragul meu tânăr,
Draga mea tânără,

De-a lungul desfășurării acestui proiect 
am auzit spunându-ţi-se în fel și chip: 
de la bursier, performer, elev/ student, 
olimpic, mentee, la copil și persoană  
deosebită. Probabil că toate aceste 
apelative ţi se potrivesc și exprimă o 
realitate în care trăiești chiar acum, 
însă te întreb care va fi cea mai de folos 
poziţie pentru tine. 

În paginile acestui ghid te vom intro-
duce în minunata lume a celor care se 
desfășoară sub aripa unui mentor
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Ana-Aurelia Băianu
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deoarece am descoperit și 
credem astăzi cu putere că 
relaţa ta cu o persoană matură 
(inclusiv din punct de vedere 
profesional) te va învaţa ex-
traordinar  de multe lucruri 
despre viaţă și profesie. 

Alege-ţi așadar un mentor și 
primește rolul de discipol al 
acestuia. Înzestrează-ţi min-
tea cu abilitatea de a fi absor-
bantă, astfel încât să poată 
învăţa  totul și să folosească 
doar ceea ce i se potrivește. 

Știm deja că excelezi într-un 
domeniu drag  ţie ori că 

profesorii au descoperit la tine 
talente  lăudabile. Bucură-te și 
spune-ţi: aceasta nu este totul. 
Vrei să afli mai multe? Vrei 
să îţi verifici priceperea și în 
alte domenii? Ai frământări în 
relaţiile tale cu oamenii? 

Te întrebi cum îţi va fi 
viitorul? Habar nu ai cum 

se câștigă banii, iar lumea de 
afară îţi pare complicată și 
inaccesibilă? 

La aceste gânduri îţi va oferi 
ghidaj mentorul tău.  

Vor fi și momente grele în care 
din dezamăgire, tristeţe ori 
furie îţi vei dori să renunţi cu 
totul la mentorat  sau numai 
la această relaţie cu mentorul 
tău actual.  Îţi propunem să 
primești orice situaţie vine 
spre tine gândindu-te la ceea 
ce  ai putea învăţa și apoi 
schimba astfel încât lucrurile 
să meargă mai departe. Spre 
exemplu, cineva povestea că 
este nemulţumit de faptul că 
are un grup întreg de donatori 
și că nici unul dintre aceștia nu 
îl contactează. 

Cel mai bine ar fi să îl alegi tu pe el 
pentru că trebuie să fie o persoană care 
să te inspire și să te motiveze, o ființă 
umană în care tu să crezi și pe care ți-ar 
plăcea să o urmezi.

În ședinţa individuală am 
schimbat perspectiva și 
tânărul respectiv a conștienti-
zat despre sine că, în realitate, 
i se potrivește foarte bine 
această situaţie în care stă în 
umbră fără să vorbească și 
fără să fie văzut.  Tot astfel, 
susţinătorii săi înotaseră cu 
capul pe sub apă pentru cauza 
lui și semănau atât de bine în-
tre ei încât cu greu i-ar fi putut 
recunoaște pe stradă. 

Din acest punct, bursierul 
nostru a avut șansa unor 
variante de mentorat și, mai 
mult, de dezvoltare personală: 
fie să menţină situaţia actuală 
însă în deplină cunoștinţă de 

cauză, să renunţe la confortul 
și liniștea sălii de studiu și să 
pășească în afară pentru a-și 
cunoaște donatorii, fie să își 
caute unul sau mai mulţi 
mentori potriviţi pentru 
interesele sale.  

Iată cum ţi se deschide o lume 
infinită de posibilităţi. Pe 

unele dintre acestea le vei găsi 
în paginile ghidului special 
conceput pentru ţine. 

Altele vor apărea pur și sim-
plu în minte ca alternative la 
soluţiile încercate și eșuate 
pentru devenirea ta ca per-
soană mai bună, mai pricepută 
și mai fericită. 

Mentorii își doresc să 
divulge secrete și cine să fie 
mai potrivit pentru a le afla? 

Alege mentoratul și vei fi  la 
sfârșit mai bogat 
spiritual, mai informat, mai
motivat și mai fericit!

Îți doresc un an inspirat și plin de 
energie!, Ana Aurelia Băianu 
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- Psihoteraput -

„Cred că sensul în care 
merge viitorul fiecăruia 
este măsura în care se 
exercită libertatea lui. 
Dacă omul este liber, 
atunci puterile lui îi permit 
să experimenteze diverse 
opțiuni.”

Capitolul 2: 

Noțiunea de mentorat și 
definiția mentoratului

Definiţia mentorului porneşte de la 
sensul cuvântului „mentoran”. Îl 
întâlnim în Odisseea, celebra epopee a 
lui Homer. Ulise îi cere unui vechi 
prieten – Mentor – să îi fie sfătuitor 
fiului său Telemah. Astfel, termenul are 
conotaţia de „învăţător, înţelept, de 
încredere  sau sfătuitor”. 

Mentorul este o persoană care 
transformă anii de formare în rezultate. 
El îţi insuflă o atitudine pozitivă, care 
face trecerea de la dorinţă la realitate. 
Profesori, mentori şi vizionari sunt tot-
deauna în jurul nostru; trebuie doar să-i 
abordăm. 

Ana-Maria Vasilachi
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Un mentor poate juca mai 
multe roluri, cum ar fi: 

◊ Partener 
◊ Ghid 
◊ Prieten 
◊ Model de urmat 
◊ Coach 
◊ Un bun ascultător 
◊ Confident 

Deşi un mentor poate fi 
un model de urmat, un 
mentor adevărat nu îi 
cere unei persoane „Să fii 
ca mine”, ci îi spune „Te 
voi ajută să devii cine vrei 
să fii”.

Valorile şi principiile care stau la 
baza mentoratului sunt:

 1. Gândirea orientată spre 
viitor şi dezvoltarea abilităţii 
de a transfera şi aplica în noi 
situaţii, lecţiile învăţate;

 2. Cunoaşterea stilului 
individual de învăţare;

 3. Recunoaşterea faptului că 
există diferenţe între indivizi;

 4. Dezvoltarea personală şi 
profesională sunt necesare 
pentru ca o persoană să 
ajungă la succes;

 5. Încurajarea indivizilor să se 
dezvolte;

 6. Dezvoltarea competenţelor;

 7. Încurajarea colaborării şi nu 
a competiţiei.

Caracteristicile mentorului:

 Răbdător – îşi asigură timp 
suficient pentru interacţiunea 
cu bursierul;
 
Persoană de sprijin – sprijină 
nevoile şi aspiraţiile bursieru-
lui, încurajează bursierul să 
accepte provocările şi să de-
păşească dificultăţile;

Orientat spre oameni – 
doreşte să-i ajute pe ceilalţi, să 
comunice şi să ştie să asculte;
 
Un bun motivator – inspiră 
bursierul să devină mai bun, 
să-l motiveze prin încurajări.

Din Antichitate şi până în prezent, reuşita 
mentoratului continuă să depindă de 
comunicarea eficientă, fiindcă mai presus de 
orice, mentorul este persoana care ştie să 
asculte.
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Capitolul 3: 

Pentru tine, olimpicule!

Tipuri de aptitudini

Oamenii se deosebesc între ei după 
posibilităţile lor de acţiune. Aceleași acţiuni, 
practice, intelectuale, artistice, sportive, sunt 
executate de diferiţi indivizi la diferite niveluri 
calitative, cu o ușurinţă mai mare sau mai mică.  
        
Atunci când vorbim de un copil olimpic,
cei mai mulţi dintre noi avem deja formată o 
imagine despre el: un copil care stă toată ziua 
în casă, care învaţă și citește foarte mult, nu 
iese decât până la școală și înapoi acasă. Nu 
are prieteni și îi place să vorbească despre ce a 
mai citit ori despre subiectul unui documentar 
recent văzut. 

Dar toate aceste lucruri pot fi contrazise, 
deoarece copilul olimpic poate avea prieteni și 
generează o stare de bine în jurul său, își face 
ușor prieteni, este visător și gata de acţiune. 

Așa sunt ei, copiii olimpici care reușesc să 
găsească și să trăiască în echilibru.

Ana-Maria Vasilachi
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Există diferite tipuri de 
aptitudini și în jurul 
nostru întâlnim:

◊ Copii cu aptitudini cre-
atoare;
◊ Copii cu aptitudini aca-
demice; 
◊ Copii cu aptitudini știinţi-
fice; 
◊ Copii cu aptitudini artis-
tice; 
◊ Copii cu aptitudini teh-
nice; 
◊ Copii cu aptitudini sociale; 
◊ Copii cu aptitudini de con-
ducere; 

Unele dintre calităţile 
intelectuale ale 
elevului olimpic: 
 

◊ Îi plac activităţile intelec-
tuale, raţionamente peste 
nivelul vârstei sale;
◊  Curiozitate intelectuală, 
pune mereu întrebări, caută 
motive și explicaţii;
◊ Observator abil, o mare 
capacitate de memorare 
pentru ceea ce îl intere-
sează;
◊ Foarte informat despre 
subiecte diverse; 
◊ Inventivitate, creativitate, 
cu imaginaţie și originalitate 
în planurile sale;
◊  Maturitate și înţelegere.

Calități școlare ale olimpicului 

Copilul olimpic învaţă cu ușurinţă și repede, este în avans în 
clasă faţă de cei de vârstă sa. Îi place să studieze, poate să 
înveţe singur, câștigă diferite concursuri și obţine distincţii 
școlare. 

El citește mult mai ușor și mai rapid decât cei de vârstă lui, se 
interesează de evenimentele politice, are o atitudine critică 
asupra evenimentelor zilei și prezintă interes pentru ideile 
filosofice și sociale. 

Caracter

Copilul supradotat este adap-
tabil din punct de vedere so-
cial, își face destul de ușor noi 
relaţii, dar de cele mai multe 
ori își alege ca prieteni copii 
mai mari decât el sau adulţi. 

Se revoltă când i se cer lucruri 
nerezonabile și răspunde în 
mod adult la autoritate, 
respectând regulile. El man-
ifestă o grijă deosebită faţă 
de binele altora, își respectă 
promisiunile și este foarte 
responsabil. 
  

Riscurile psihologice 
la care sunt expuși 
copiii olimpici

Atunci când copiii care fac per-
formanţă nu reuşesc să aibă 
un echilibru socio-emoţional, 
apar o serie de probleme:   

◊ Cresc riscurile de depresie 
şi de a se retrage în „carapa-
cea” lui; 
◊ Creşte vulnerabilitatea de 
a dezvolta tulburări de anxi-
etate şi atacuri de panică; 
◊ Dezamăgirile ajung să fie 
trăite la o intensitate mult 
mai mare;
◊ Nu reuşesc să se bucure 
de reuşitele lor şi simt că 
au obosit şi nu mai pot face 
faţă stresului. 
◊ Îşi fixează obiective 
aproape imposibil de atins şi 
tind să fie perfecţionişti. 

Și acum, aş vrea să te 
întreb doar atât, 
olimpicule: 
„Tu conştientizezi cât 
de mult însemni 
pentru noi, noi toţi care 
formăm societatea în 
care tu trăieşti? 
Știi câte beneficii ne 
aduci și ce important 
ești pentru binele 
nostru?
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Noi ştim cât de mult te implici într-o acţiune, indiferent de riscuri 
sau ce dificultăţi întâmpini, de orele nedormite, stresul acumulat 
şi presiunea la care ești supus. Și toate acestea le faci pentru ca 
noi toţi să trăim într-o societate mai bună, mai tolerantă, o 
societate care trebuie să evolueze, fără să stagneze, o lume în 
care noi putem schimba lucrurile. 

Cu drag şi respect pentru tine,
 Ana-Maria Vasilachi.

Aş vrea să înveţi să fii mândru de tine, de 
performanţele tale şi de talentul tău. 

Aş vrea să înveţi să zâmbeşti şi să te bucuri         
de menirea ta pe această lume, fiindcă tu 
schimbi lumea în fiecare zi!

Surse bibliografice, 
ca să te înţelegi pe 
tine însuţi:

1. Cosmovici, Andrei, Psihol-
ogie scolară, Editură Polirom, 
Iaşi, 1998; 
 2. Ionescu, Miron, Educaţia şi 
dinamică ei, Editură Tribună 
Invătămantului,   Bucureşti, 
1998; 
 3. Jigău, Mihai, Copiii supra-
dotaţi, Editură Stiintă şi Teh-
nică, Bucureşti, 1994; 
 4. Popescu-Neveanu, Paul, 
Psihologie, Manual pentru 
clasă a X-a, şcoli normale şi 
licee, E.D.P., R.A., Bucureşti, 
1996. 
 

www.tinapse.ro 
www.doxologia.ro 
www.juridice.ro 
https://innerspacejournal.
wordpress.com 
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- Psiholog -

„Cred în oameni și în 
schimbare, și am realizat 
că pentru a se schimba, 
oamenii au nevoie să se 
simtă ascultați, acceptați, 
respectați și iubiți.”

Capitolul 4: 

La ce să fii atent, când ai 
rezultate deosebite?

Ca să obţii rezultate deosebite la 
învăţătură sau în pasiunea pe care o 
ai, cel mai adesea trebuie să faci niște 
sacrificii. Și este perfect în regulă, atâta 
timp cât aceste mici sacrificii nu se 
transformă în mari obișnuinţe, care, pe 
termen lung, îţi pot afecta randamentul, 
capacitatea de concentrare, satisfacţia, 
bucuria, deci echilibrul tău interior. 

În cele ce urmează, voi dezvolta 
câteva aspecte care pot 
reprezenta riscuri, deci aspecte la care 
sa fii atent/ă. De asemenea, voi 
formula idei practice, care să te ajute 
să-ţi gestionezi resursele într-un mod 
cât mai bun.

Ana Rîciu
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Primul aspect la care mă voi 
opri este TIMPUL tău, atât 

de preţios. Este deosebit de 
important să-ţi gestionezi cât 
mai bine timpul, deoarece este 
o resursă limitată. Gândește-te 
unde pierzi timp și unde l-ai 
putea câștiga. 

Când spun TIMP, mă refer 
mai întâi la orele unei zile. 
Obișnuiește-te să-ţi organizezi 
ziua, adică activităţile pe care 
le vei face în ziua respectivă. 
Orice performanţă presupune 
disciplină. Ai 24 de ore la 
dispoziţie în fiecare zi pentru 
a face ceea ce ţi-ai propus! 
În afară de timpul petrecut la 
școală (care este deja un 
program stabilit), alocă-ţi 
timpul necesar și suficient 
odihnei și somnului, apoi îm-
parte-ţi orele rămase studiului 
sau pasiunii tale, însă nu uita 
să faci și ceva relaxant pentru 
tine, în fiecare zi.

Când spun TIMP, mă refer și 
la vârsta ta, sau la etapa de 

viaţă în care ești. Gândește-te 
unde sau ce ai vrea sa fii peste 

un an, spre exemplu, sau peste 
cinci ani. Fă-ţi un plan, în pași 
mai mici și mai mari, pentru a 
atinge performanţa pe care ţi-o 
dorești. Cum spuneam, timpul 
tău este o resursă limitată, 
astfel că trebuie să-l dozezi 
corect. Una dintre bursiere își 
imagina timpul și energia sa ca 
pe un borcan de dulceaţă, spre 
exemplu, deci ceva ce trebuie 
dozat corect, astfel încât să-ţi 
ajungă pentru ceea ce ţi-ai 
propus.

Un alt aspect la fel de 
important în dezvoltarea ta 
armonioasă este socializarea 
și mă refer în mod special la 
cea reală, și nu la cea virtuală. 

Profită de ocaziile de 
socializare pe care le ai 
pe durata unei zile, 
alături de colegii de 
clasă, prietenii de la 
școală de la activităţile 
extrașcolare, sau de la 
întâlnirile cu bursierii. 

Descoperă alți oameni care au aceleași 
pasiuni ca și tine, din domenii apropiate 
sau chiar cu alte preocupări. Implică-te 
în activități de voluntariat, pentru că 
este o ocazie deosebită de a cunoaște 
oameni noi.

Socializarea este o nevoie 
fundamentală a omului și 

împlinește dorinţa de noutate, 
de a cunoaște și de a te lăsa 
cunoscut/ă, de a dărui și de 
a primi – și informaţii, dar și 
atenţie. 

Îţi poţi împlini această nevoie 
și în relaţia cu mentorul sau 
donatorul tău. În fond, este un 
om nou în viaţa ta și care te-a 
ales pe tine, dintre alţi bursieri, 
pentru a-ţi oferi sprijin. 

Însă despre cum să valorifici 
cât mai mult relaţia cu 
mentorul sau donatorul tău vei 
găsi idei practice în capitolul 9 
al acestui ghid.

Fii atent la ceea ce ai tend-
inţa să neglijezi: poate fi 

odihna sau oboseala ta, poate 
alimentaţia ta corectă, poate 
anumite obiecte de studiu 
pentru care îţi rămâne puţin 
timp, poate activitatea fizică 
etc. 

Tu știi cel mai bine să 
descoperi dacă există ceva în 
viaţa ta ce nu ar trebui 
neglijat. Ţine minte că 
echilibrul este necesar unei 
dezvoltări armonioase, chiar 
dacă pare uneori greu de atins. 

Iar fiecare om este sortit să-și 
găsească propriul echilibru.

Primul spaţiu în care interacţionăm și în care ar trebui să o 
facem cât mai mult este familia. Vorbește părinţilor tăi despre 
ceea ce te pasionează și cere-le sprijin.



- 18 -- 17 -

De asemenea, acordă-ți timp ție însuți, în 
care să fii doar tu cu tine. 

Poate fi un jurnal pe care să-l ții și în care 
să-ți notezi fie reușitele, fie gândurile, fie 
dorințele și aspirațiile, sau orice vrei tu. 

Poate fi un moment al zilei pe care să 
ți-l acorzi. Este deosebit de important să 
exersezi dialogul cu tine însuți, să-ți 
adresezi întrebări și să cauți răspunsuri, 
să-ți asculți vocea interioară. 

Un autor italian de aforisme, Antonio 
Curnetta, spune foarte frumos: „Ziua 
vorbesc cu ceilalți pentru că am nevoie 
să fiu ascultat. Noaptea vorbesc cu mine 
însumi, pentru că am nevoie să mă 
ascult.”

Pentru a reuși să dobândești sau să menţii echilibrul în diferite 
aspecte ale vieţii tale poţi apela și la serviciul de consiliere 
psihologică gratuită, care îţi este oferit prin proiectul Fondul de 
Burse. Psihologul te poate ajuta să te cunoști mai bine, să-ţi or-
ganizezi resursele într-un mod optim, să-ţi îmbunătăţești relaţile 
cu părinţii, cu colegii sau cu prietenii, să-ţi gestionezi emoţiile 
cât mai bine, să-ţi descoperi abilităţile, să-ţi depășești blocajele, 
să ai mai multă încredere în tine etc. Împreună cu psihologul vei 
stabili obiectivele pe care vrei să le atingi și apoi veţi lucra 
împreună pentru ca tu să reușești.

Cu drag, Ana Rîciu
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- Psihoterapeut - 

„Consider că e important 
ca noi să decidem sensul 
și direcția evoluției 
noastre în mod 
conștient și să nu lăsăm 
doar evenimentele și 
oamenii pe care îi întâlnim 
să ne influențeze.”

Capitolul 5: 

Puțină comunicare

Câte ceva din teoria 
comunicării

Privită dintr-o perspectivă foarte 
simplă, comunicarea reprezintă actul 
de a transmite și/sau a primi informaţie 
între două sau mai multe persoane. 
În realitate însă, comunicarea este o 
activitate complexă, ce angajează 
întreaga fiinţă umană, înglobând 
intelectul, afectivitatea, voinţa și 
comportamentele ei. 

De asemenea, este un proces care se 
realizează prin mai multe evenimente, 
acte, acţiuni legate între ele și care se 
desfășoară în timp.

Magda Smolinschi
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Procesul de comunicare are 
mai multe elemente compo-
nente:

◊ Partenerii comunicării: 
Emiţătorul (vorbitorul) și Re-
ceptorul (cel care ascultă);
◊	 Mesajul (ceea ce se co-
munică);
◊	 Canalele	de	comunicare;
◊	 Feed-backul (răspunsul).

Comunicarea interperso-
nală nu poate fi privită ca un 
fenomen care se întâmplă pur 
și simplu, ci este un proces în 
care participanţii sunt 
implicaţi în a-și negocia 
rolurile, fie că o fac în mod 
conștient sau inconștient. 

În cadrul acestui proces, un mesaj 
este trimis de către emiţător 
printr-un canal de comunicare către 
unul sau mai mulţi receptori. 

Emiţătorul trebuie să codifice 
mesajul (să pregătească informaţia 
pentru a fi transmisă) într-o formă 
care să fie potrivită canalului de co-
municare ce va fi folosit. 

Apoi receptorul va decodifica 
mesajul pe care l-a primit pentru a-i 
înţelege sensul și semnificaţia și va 
trimite înapoi către emiţător reacţia 
sa la mesajul primit.

Pot să apară neînţelegeri la 
oricare din etapele acestui 
proces, astfel că o comunicare 
eficientă necesită reducerea 
la minim a neclarităţilor și a 
barierelor în transmiterea și 
recepţionarea 
mesajelor.

Există mai multe tipuri de 
comunicare, clasificate după 
diferite criterii, dintre care cele 
mai des folosite și mai rele-
vante în relaţia pe care o ai cu 
mentorul sunt:
◊	 Comunicarea	verbală 
– faţă în faţă, prin telefon, 
Skype sau messenger;
◊	 Comunicarea	paraverbală 
– vine în completarea celei      
verbale și se referă la tonul 
și volumul vocii, ritmul și 
pauzele în vorbire.
◊	 Comunicarea	non-verbală 
– limbajul corpului, gesturi,       
expresia feţei, modul în care 
ne îmbrăcăm etc.
◊	 Comunicarea	scrisă	- 
scrisori, e-mail sau chat.

Transmiţătorul și receptorul 
sunt, cu siguranţă, esenţiali 
în comunicare. În relaţionarea 

faţă-în-faţă rolurile celor doi nu 
sunt bine delimitate 
deoarece ambele părţi comu-
nică una cu cealaltă, chiar 
dacă în moduri foarte subtile, 
cum ar fi contactul vizual (sau 
prin lipsa acestuia) sau prin 
limbajul corpului. Sunt multe 
alte moduri discrete prin care 
comunicăm (adesea nein-
tenţionat) cu ceilalţi. 

De exemplu, tonalitatea sau 
ritmul vocii pot oferi indicii 
cu privire la starea noastră 
emoţională interioară, în timp 
ce mișcările corpului sau 
mimica feţei pot îmbogăţi 
comunicarea verbală. Acestea 
însă o pot face și neclară, dacă 
semnificaţiile celor două tipuri 
de comunicare diferă.

Acum îţi propun, dragă 
bursierule, să transpui 

ceea ce ai citit mai sus la 
relaţia pe care o ai sau pe care 
îţi propui să o creezi împreună 
cu mentorul tău, observând ce 
obţii și ce imagine se  
conturează.
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În ce rol te vezi intrând mai des, în cel de 
receptor sau de emiţător? Ce canale de 
comunicare îţi sunt mai la îndemână? Ce 
transmiţi dincolo de cuvinte? În ce mă-
sură oferi feed-back? Cât de 
confortabil este pentru tine să primești 
feed-back de la partenerul tău de 
comunicare?

Care sunt căile prin care pot comunica cu 
mentorul?

Poţi folosi o gamă largă de mo-
dalităţi de a iniţia și a menţine 
constant legătura cu mento-
rul tău și pentru a construi o 
relaţie cât mai fructuoasă:

◊ Vă puteţi întâlni faţă în 
faţă la biroul lui, la cafenea, 
la o petrecere sau în orice alt 
loc în care vă simţiţi amân-
doi confortabil și pe care îl 
puteţi stabili împreună. Întâl-
nirile de acest fel sunt foarte 
împortante pentru relaţia 
voastră și ar fi de 
preferat să nu fie înlocuite 
(cel puţin nu în totalitate) de 
cele la distanţă.

◊ Comunicarea virtuală 
este o altă variantă pe care 
o puteţi folosi, fie că e vorba 
de e-mail, skype cu video 
sau de telefon. 

Cel mai important însă, este să 
stabiliţi împreună chiar de la 
început ce căi de comunicare 
preferaţi amândoi. E posibil ca 
mentorul să îţi propună câteva 
variante, însă e important ca 
și tu, bursierul, să spui cum îţi 
este confortabil, luând în con-
siderare propriile tale posibi-
lităţi. Cu siguranţă mentorul 
tău va fi deschis către nevoile 
tale.

Ce pot face încă de la prima întâlnire?

Indiferent în ce mod va avea 
loc primul tău contact cu 
mentorul, fie că e prin telefon, 
e-mail sau pe skype, e bine să 
știi că poţi fi atent la o serie de 
aspecte care te vor ajuta să 
dezvoltăţi o relaţie frumoasâ.

 

Îţi propun în continuare câteva 
sugestii:

◊ Prezintă-te și spune-i 
mentorului tău cum preferi 
să ţi se adreseze. De aseme-
nea, întreabă-l și pe el cum 
dorește să i te adresezi.
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◊ Spune-i mentorului câte 
ceva despre tine și întreabă-l 
ce ar dori să-ţi povestească 
despre el.

◊ Discutaţi despre nevoile, 
așteptările și limitele pe care 
fiecare dintre voi le are. De 
exemplu, ai putea menţiona 
faptul că nu vei putea să 
te întâlnești cu el decât în    
timpul săptămânii, sau poate 
că nu vei fi disponibil în 
 ultima săptămână din lună.

◊ Stabiliţi și clarificaţi       
împreună, în funcţie de       
disponibilitatea amânduro-
ra, un program al întâlnilor 
voastre și modul în care 
doriţi ca acestea să aibă loc 
(prin Skype, telefon sau în 
persoană), de preferat o dată 
la două săptămâni, câte o 
oră, cel puţin pentru început.

◊ Vorbiţi despre respec-
tul reciproc pentru timpul 
fiecăruia dintre voi, stabilind, 
de asemenea, și cum e cel 
mai bine pentru amândoi să 
anulaţi sau să reprogramaţi 
o întâlnire stabilită. 

Asumă-ţi faptul că te vei 
strădui să faci cât mai 
puţine schimbări și încearcă 
să obţii și de la mentorul tău 
asigurarea că va face la fel. 

Puneţi-vă de acord 
asupra modului în care vă 
veţi comunica unul altuia 
modificările apărute în 
programul vostru. 

◊ Puteţi, de asemenea, 
stabili și agenda întâlnirii/
întâlnirilor următoare: în ce 
mod veţi comunica, dacă vă 
întâlniţi, stabiliţi unde și ce 
veţi face împreună, despre 
ce veţi vorbi, eventual cum 
te poţi pregăti (ce dorești să 
obţii, faci liste de întrebări, 
propui subiecte de discuţie 
etc).

◊ Finalizează întâlni-
rea într-o notă pozitivă, 
menţionând (presupunând 
că acest lucru este adevărat) 
că îţi dorești să-ţi cunoști 
mentorul cât mai bine, să 
colaborezi și să înveţi cât 
mai multe de la el.

Nu uita că iniţierea și dezvoltarea unei relaţii cere timp și 
implicare. E important ca pentru început fiecare dintre voi – 
bursierul și mentorul – să vă focalizaţi atenţia pe a construi o 
relaţie bazată pe încredere și respect reciproc.

Ce pot face ca să am o comunicare eficientă cu 
mentorul?

Comunicarea, cum spuneam și mai sus, înseamnă mai mult 
decât a vorbi. Acest lucru este valabil și în relaţia pe care o ai cu 
mentorul tău. Există mai multe lucruri pe care le poţi face pentru 
ca întâlnirile dintre voi să fie cât mai bogate. Iată câteva idei pe 
care le poţi pune în practică pentru a contribui la o comunicare 
de succes:

◊	 Ascultă	cu	atenţie – ascultă ceea ce spune cealaltă per-
soană,  fă un efort să înţelegi ce vrea să-ţi transmită și verifică 
dacă ceea ce ai înţeles este ceea ce mentorul a intenţionat să 
îţi spună. Dacă nu ești sigur că ai înţeles mesajul, adresează-i 
întrebări de clarificare.

◊	 Limbajul	corpului – felul în care o persoană își poziţionează 
corpul, fie că stă așezat, fie în picioare, expresia feţei sau 
îmbrăcămintea, adesea spune mai multe despre ea decât 
cuvintele pe care le folosește. Observă felul în care oamenii se 
mișcă în timp ce vorbesc cu alte persoane. 

De multe ori poţi înţelege multe despre 
conversaţia dintre doi sau mai mulţi oameni 
chiar dacă nu auzi cuvintele pe care ei le spun, 
doar observând limbajul corpului. 
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Acesta transmite, de asemenea, celeilalte per-
soane și dacă este ascultată sau nu atunci când 
vorbește. Așa că, fii atent la ceea ce transmiţi 
mentorului prin limbajul corpului atunci cândva 
întâlniţi. Cel mai simplu este să fii sincer cu tine 
și cu cel din faţa ta.

◊	 Răspunde	cu	mai	mult	
decât „da” sau „nu” – aces-
tea sunt răspunsuri închise 
și duc la blocarea conver-
saţiei. Mai mult, ele nu trans-
mit prea multe informaţii. Cel 
mai util pentru relaţia voas-
tră este să fii clar și deschis 
cu mentorul tău.

◊	 Folosește	cuvântul	„Eu” 
– în felul acesta îţi păstrezi 
atenţia asupra propriei     
persoane și îţi exprimi 
sentimentele ce apar ca 
răspuns la comportamentele 
mentorului tău. Deoarece 
acest tip de mesaje nu sunt 
acuzatoare, le poţi folosi 
fără a judeca, pentru a avea 
o comunicare deschisă. În 

același timp, mesajele de tip 
„Eu” vă pot ajuta pe 
amândoi să rezolvaţi o 
eventuală problemă în mod 
constructiv.

◊	 Cere	feed-back	– în felul 
acesta, poţi să afli cum a 
fost receptat mesajul tău de 
către mentor și îţi poţi regla 
mesajele viitoare. La rândul 
tău, poţi oferi feed-back dacă 
ţi se cere. Știu că nu face 
parte din obiceiurile culturii 
noastre, dar este un compor-
tament ce poate și merită 
a fi învăţat, fiind un foarte 
bun ajutor în procesul de 
învăţare.

Iată câteva întrebări pe care le poți adresa 
mentorului tău chiar începând de la prima 
întâlnire:

• Care este motivul pentru care ai dorit să fii mentor?
• Care sunt activităţile tale preferate?
• Cum erai când aveai vârsta mea?
• La ce liceu ai învăţat? Cum a fost acolo pentru tine?
• Ce ai făcut pentru a te pregăti pentru și a găsi locul de 
muncă pe care îl ai?
• În ce fel mă ajută această relaţie de mentorat?
• Ce jocuri îţi place să joci?
• Care au fost obiectele tale preferate în școală?
• Ce fel de muzică, filme, cărţi îţi plac?
• Care crezi că sunt cele mai importante abilităţi pe care e  
nevoie să le ai pentru a-ţi construi o carieră?
• Care a fost cea mai importantă decizie pe care ai luat-o în 
viaţă?
• Ce ai face diferit dacă ai avea vârsta mea?
• Despre ce ţi-ar plăcea să vorbim?
• Ai avut un mentor? Dacă da, cine și cum a fost el?
• Cum îţi petreci timpul liber?

La aceste întrebări poţi adăuga și multe altele care te inspiră.

Cu drag, Magda Smolinschi
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Capitolul 6: 

Întrebări frecvente ale 
bursierilor și posibile 
răspunsuri

Cum pot face astfel încât să îmi cunosc 
donatorul?

Fii deschis și curios. Cel mai probabil, de vreme ce și-a asumat 
acest rol în urma propriei alegeri, mentorul tău va fi și el la fel. 
Prin urmare, în limita menţinerii unor graniţe confortabile pentru 
el, îţi va povesti despre el și despre profesia lui tot ce va consi-
dera necesar pentru a dezvolta relaţia voastră. 

Cum mă adresez donatorului?

Observă mai întâi cum îţi este ţie confortabil, dar și mentorului 
tău. E posibil ca invitaţia de a i te adresa la persoana a doua 
singular, care vă poate oferi o mai bună apropiere și intimitate, 
să vină din partea mentorului. Dacă el omite să precizeze, îl poţi 
întreba tu însuţi cum preferă să i te adresezi. Pentru asta, poate 
că ai nevoie de puţin curaj, dar cu siguranţă că merită.

Magda Smolinschi
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Cum pot face astfel încât să nu îmi dezamăgesc 
donatorul?

O persoană se poate simţi dezamăgită atunci când așteptările 
sale cu privire la orice aspect din viaţa sa nu s-au împlinit, fie că 
e vorba de un plan nerealizat, de o dorinţă neîmplinită sau de 
așteptări legate de o altă persoană.

Cu siguranţă că mentorul tău are o serie de așteptări de la tine, 
de la el însuși și de la relaţia voastră, pe care și le-a stabilit clar 
sau poate mai puţin precis. 

Ceea ce poți face tu pentru început este să îți 
răspunzi mai întâi ție însuți la câteva întrebări:
-Ce așteptări cred eu că ar putea avea mentorul 
de la mine și de la relația noastră?
-Care sunt așteptările mele de la mine ca 
bursier?
-Care sunt așteptările și dorințele mele în 
legătură cu mentorul meu și cu relația noastră?

Ceea ce puteţi face apoi împreună este să vorbiţi deschis și să 
vă împărtășiţi direct, clar și sincer așteptările cu privire la sine, 
la celălalt și la relaţia voastră. E posibil ca ele să difere și atunci 
le puteţi pune de acord sau vă stabiliţi limitele. Pe de altă parte, 
poate că diferenţele nu sunt foarte mari, iar în acest caz este 
foarte probabil ca temerile tale legate de ceea ce îţi era necunos-
cut (mai exact, așteptările mentorului) să se risipească! În acest 
caz, ceea ce ai tu de făcut pentru a nu îţi dezamăgi mentorul 
este mai simplu și mai plăcut decât credeai!

Ce se întâmplă în situația în care nu pot să am o 
relație frumoasă cu donatorul meu?

Insatisfacţiile și problemele 
pot să apară în relaţii, inclusiv 
în cea de mentorat. A crea o 
relaţie de succes cu mentorul 
tău presupune, printre altele, 
să ai în vedere și faptul că nu 
te poţi aștepta ca fiecare  întâl-
nire să decurgă perfect.

De asemenea, este foarte 
important să nu uiţi că a crea 
și a construi o relaţie necesită 
timp. 

Provocările relaţiei voastre 
pot să ia naștere ca urmare 

a unei nepotriviri între obiec-
tivele tale și cele ale mentoru-
lui, sau din pricina faptului că 
unul dintre voi se implică mai 
mult în relaţie decât celălalt. E 
bine să ţii cont că pot să apară 
diferenţe și în ceea ce privește  
așteptările fiecăruia dintre voi 
în legătură cu ceea ce puteţi 
obţine din colaborarea voastră. 

Alte dificultăţi pot să apară 
când eviţi să-ţi asumi pro-

cesul propriei dezvoltări și 
responsabilitatea procesului 
de învăţare, sau pentru că nu-ţi 

faci curaj să ceri ajutor atunci 
când ai nevoie. 

Pot apărea situaţii în care 
unul dintre voi se consideră 

împuternicit să își însușească 
drepturile, privilegiile și re-
sursele relaţiei. De asemenea, 
pot lua naștere tensiuni din 
cauza diferenţelor evidente 
dintre caracteristicile 
personale ale mentorului și ale 
bursierului, a tipurilor diferite 
de comunicare preferate de 
fiecare sau din pricina 
diferenţelor dintre modurile de 
lucru.

Când apar probleme în relaţie, 
fie mentorul, fie bursierul 
poate propune o schimbare, iar 
abordarea dificultăţii depinde 
de stilul fiecăruia dintre 
ei. Adesea, o persoană din 
afara relaţiei (cum ar fi 
consilierul psihologic) poate 
oferi o perspectivă nouă ce 
poate duce la găsirea de noi 
soluţii în rezolvarea 
problemelor.
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De multe ori insatisfacţiile mentorului provin din faptul că 
bursierul nu i-a urmat sfaturile, nu i-a respectat timpul și nu l-a 
folosit în mod eficient sau pentru că există o incompatibilitate 
între stilurile lor de lucru sau personalităţile lor. 

Dacă ești conștient din timp de aceste potenţiale 
dificultăţi și îţi cunoști propriile nevoi și valori  - și le respecţi -, 
atunci multe din aceste probleme pot fi evitate.

Ce așteaptă donatorul să primească de la mine 
sau cum să fiu un bun „ucenic”(mentee)?

Relaţia de mentorat este, dintr-un anumit punct de vedere, 
unidirecţională, adică donatorul-mentor oferă (bani, timp, 
cunoștinţe, abilităţi personale și profesionale etc.), neașteptân-
du-se să primească vreo recompensă directă.

Totuși, beneficiile pe care le obţine mentorul iau naștere din 
relaţionarea cu tine, bursierule și din calitatea acestei relaţii pe 
care o construiţi împreună. De aceea, pentru ca el să se simtă 
împlinit și satisfăcut de relaţia voastră și de fiecare dintre voi, 
iată ce poţi face tu:

◊ Cunoaște-te cât mai bine 
pe tine însuţi – fii conștient 
de punctele tare tari, dar și 
de cele slabe și stabilește-ţi 
obiective în legătură cu    
propria persoană și cu relaţia 
ta de mentorat;
◊ Fii bine organizat – cla-
rifică ce vrei să faceţi și ce 
vrei să discutaţi la fiecare 

întâlnire;
◊ Fii deschis și ascultă 
ideile și sugestiile mentoru-
lui;
◊ Pune în aplicare ceea ce 
aţi convenit împreună; 
◊ Cere, acceptă și folosește 
feed-backul primit pentru a-ţi 
îmbunătăţi performanţa;

◊ Preia iniţiativa în mod 
adecvat;
◊ Respectă timpul mento-
rului;
◊ Exprimă-ţi aprecierea faţă 
de mentorul tău cu privire la 
eforturile sale;

◊ La prima întâlnire vino 
pregătit și spune clar ce vrei 
să obţii din relaţia de men-
torat, care sunt nevoile și 
care sunt valorile tale.

Când încetează relația 
noastră?

Momentul în care relaţia 
voastră încetează depinde de 
fiecare dintre voi – mentorul și 
ucenicul și de tipul de relaţie 
pe care aţi construit-o.

Este posibil ca relaţia voastră 
să înceteze atunci când, cu 
toate eforturile de reconci-
lere a diferenţelor dintre voi, 
problemele care au apărut nu 
au putut fi rezolvate.

Relaţiile de mentorat se trans-
formă, însă, cel mai adesea, în 
relaţii de prietenie pe termen 
lung și/sau, de ce nu, de cola-
borare în plan profesional.
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Capitolul 7: 

Cum te va ajuta relația cu 
mentorul să ai mai multă 
încredere în tine?

Faptul că ai un mentor îţi poate deschide calea 
către o serie de oportunităţi de creștere a stimei 
de sine. 

Pe măsură ce relaţia voastră devine din ce în ce 
mai solidă, vei putea observa că mentorul tău este 
un punct de reper în construirea încrederii în tine 
însuţi. Un bun mentor îţi va oferi timp, apreciere și 
valorizare, va fi implicat și dedicat relaţiei voastre. 

De asemenea va căuta împreună cu tine mo-
dalităţi de a vă implica împreună în activităţi 
aducătoare de satisfacţii atât în plan personal, cât 
și profesional, în primul rând, pentru tine.

Magda Smolinschi
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Ce poţi face tu, dragă bursierule, pentru a contribui la propria 
creștere, pentru a-ţi îmbunătăţi încrederea în puterile tale, atât 
în relaţie cu mentorul tău, cât și în celelalte activităţi pe care le 
desfășori în viaţa de zi cu zi:

◊	 Fii	atent	la	ceea	ce	îţi	
spui	ţie	însuţi:	cât de des 
obișnuiești să asculţi gându-
rile negative din mintea ta? 
Înlocuiește aceste gânduri 
cu unele pozitive. De 
exemplu, spune-ţi: „pot lua o 
notă bună pentru că am 
învăţat mult pentru acest 
test” sau „sunt mândru de 
mine pentru modul în care 
am făcut faţă acestei situ-
aţii”. Exprimă-le în întâlnirile 
cu mentorul și cere-i feed-
back.

◊	 Recunoaște-ţi	propriile	
realizări:	e bine ca în 
fiecare seară, sau cel puţin 
la sfârșitul unei săptămâni 
ori luni, să întocmești o listă 
cu realizările tale, indiferent 
cât sunt de mici, sau cât 
de mărunte ţi se par. Acest 
exerciţiu te poate ajuta să îţi 
construiești imaginea 
valorii personale. Unele din 

ele le poţi discuta cu 
mentorul tău. S-ar putea 
ca el să mai vadă și altele 
pe care tu le-ai pierdut din 
vedere.

◊	 Fii	asertiv:	spune (în orice 
situaţie) ce dorești și 
respectă ceea ce spun 
ceilalţi. Exersează 
comunicarea clară și directă 
cu mentorul tău și cu alte 
persoane.

◊	 Fii	tolerant:	asta 
înseamnă să fii tolerant cu 
ceilalţi și mai ales cu tine 
însuţi. Nimeni nu este 
perfect, așa că încearcă să 
nu îi critici pe ceilalţi și nici 
pe tine. De asemenea, fă tot 
posibilul să nu îţi fie frică 
să greșești – orice situaţie 
întâlnești în viaţa ta, fie că e 
în relaţia cu mentorul, fie că 
e în alte relaţii, este o 
experienţă de învăţare. 

◊	 Construiește-ţi	o	reţea	
de	suport:	petrece timp cu 
oameni care te 
apreciază pentru ceea ce 
ești. Valorizează-ţi prietenii 
și primește cu toată inima 
aprecierile pe care le 
primești din partea lor. 

◊	 Alege	ce	să	primești	de	
la	mentorul	tău:	e posibil ca 
mentorul să nu îţi ofere de 
fiecare dată feed-backul 
pe care îl aștepţi sau crezi 
că îl meriţi. Gândește-te însă 

că este și el, ca și tine, o 
persoană reală cu gânduri și 
sentimente, care are 
experienţe plăcute sau mai 
puţin plăcute. Poate avea 
zile mai bune și zile mai 
puţin bune. Verifică dacă 
ceea ce primești de la el ţi se 
adresează personal și dacă 
da, roagă-l să îţi explice în ce 
fel ai putea îmbunătăţi ceea 
ce ai făcut și a fost 
nepotrivit din punctul lui de 
vedere.

Acesta poate fi un început. Dacă re-
ușești să aplici aceste sugestii în toate 
relațiile tale, inclusiv cu tine însuți, 
felicitări, poți fi foarte mândru de tine 
(dar deja știi asta)! 

Majoritatea oamenilor, pentru a ajunge 
să își cunoască propria și justa valoare, 
să aibă o imagine corectă despre sine 
și să își creeze propriile oportunități de 
creștere, au nevoie să învețe și să 
exerseze pe parcursul întregii vieți.
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Dacă totuși ai 
dificultăţi în a 
înţelege și a pune 
în aplicare ideile 
de mai sus, câteva 
ședinţe individuale 
de psihoterapie, de 
dezvoltare 
personală sau de 
grup, alături de un 
consilier, ar fi 
binevenite. 

A cere ajutor atunci 
când ai nevoie de 
el nu este un semn 
de slăbiciune, ci 
dimpotrivă, de 
putere interioară.

Ce îţi aduce relaţia de mentorat:

◊ Poţi învăţa lucruri noi 
despre tine: relaţia de 
mentorat îţi dezvoltă abilităţile 
de a reflecta asupra propriei 
tale persoane. Este o
experienţă puternică de 
dezvoltare personală și îţi oferă 
intuiţii noi despre tine însuţi.

◊ Poţi să-ţi pui în valoare 
punctele tari și să-ţi valorifici 
talentele ascunse. Un bun 
mentor te va provoca să-ţi 
folosești la maxim abilităţile și 
te va ajuta să descoperi ceea 
ce nu știai despre tine.

◊ Îţi extinzi reţeaua personală: 
mentorul tău intră în reţeaua ta 
personală și te poate conecta 
cu alte persoane din reţeaua lui 
de contacte.

O mare parte din procesul de învăţare care va contribui la 
succesul tău, se petrece nu atât prin cărţile citite, cât prin 
experienţa directă, în lumea reală. 

Fără un mentor, înveţi în cea mai mare parte prin 
încercare și eroare, ceea ce nu e prea plăcut și nici ușor, iar 

uneori,  îţi poate pune la grea încercare încrederea în forţele 
proprii! Chiar și profesioniștii pot beneficia de pe urma 
experienţelor și a expertizei cuiva care a depășit etapa 
încercărilor și care îi poate ajuta să evite erorile. 
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Capitolul 8: 

Cum poți dezvolta tu 
însuți relația de 
mentorat?

Ana–Maria Vasilachi

„Cel mai frumos moment a fost când am 
descoperit RELAŢIA, când am descoperit că noi 
suntem mereu trei: eu, tu şi relaţia dintre noi. Și 
dacă iubesc, dacă această relaţie este importantă 
pentru mine, nu trebuie să o maltratez, trebuie 
să am grijă de ea. Asta nu ne învaţă nimeni”. 
(JAQUES SALOME) 

 Conform lui Jaques Salome, există un set de 
nevoi şi în funcţie de acestea şi de gradul de 
satisfacere a lor, va rezulta calitatea relaţiilor 
noastre.  
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Cele şapte nevoi relaţionale fundamentale ale 
ființei umane:

 1. Nevoia de a fi valorizat, de 
a-ţi fi cultivat sentimental că ai 
o valoare şi un loc bine definit; 

 2. Nevoia de a fi recunoscut și 
apreciat aşa cum eşti, nu cum 
şi-ar dori ceilalţi să fii; 

 3. Nevoia de a visa că mâine o 
să fie mai bine decât azi; 

 4. Nevoia de intimitate, de a 

avea un spaţiu şi un timp care 
să-ţi aparţină;

 5. Credinţa că poţi face ca 
lucrurile să meargă bine; 

 6. Nevoia de a te exprima prin 
propriile cuvinte şi atitudini;

 7. Nevoia de a fi înţeles în 
registrul în care te exprimi.

Metodă E.s.p.e.r.e introduce concepte precum: a da, a primi, a 
refuză. 

În cadrul acestei metode, auzim pentru prima data de „EȘARFA 
RELAŢIONALĂ”, prin care autorul arată relaţia dintre două 
persoane sub forma unei eşarfe cu două capete. Fiecare 
persoană implicată într-o relaţie este responsabilă doar de 
capătul ei de eşarfă. În cazul unei cereri, persoana care iniţiază 
cererea trebuie să-şi asume riscul de a fi refuzată sau combă-
tută. Ea trebuie să fie capabilă să stabilească o reciprocitate şi 
să înţeleagă că celălalt este liber în răspunsul lui, tot aşa cum ea 
este liberă în cererea pe care o face. 

Iată o serie de întrebări, pe care ţi le poţi adresă 
ţie, dar care pot fi folosite pentru a începe 
construcţia relaţiei voastre, bursier – mentor.

De ce am nevoie 
de un mentor? 

Ce vreau de la 
această relaţie de 
mentorat? 
 
Ce probleme ar 
putea să apară? 
 
Care sunt temerile,  
aşteptările mele? 

Care sunt 
domeniile unde aș 
prefera ca 
mentorul să se 
potrivească cu 
mine?
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Ce înseamnă pentru mine 
încredere și respect?

Care este stilul meu psihologic/
personal de gândire și de lucru?

Cum influențează stilul meu 
modul în care interacționez cu 
ceilalți?

Ce abilități aș vrea să aibă 
mentorul meu?

Care este atitudinea mea, față 
de dezvoltarea mea personală și 
profesională?

Discuţiile despre cele expuse  mai sus, despre motivele 
implicării celor doi  în relaţia de mentorat, despre speranţele 
legate de rezultatele relaţiei, vor duce la consolidarea relaţiei 
dintre tine și mentor.

Fiecare dintre noi trebuie  fim dispuşi  să muncim zilnic pentru  
ne îmbunătăţi relaţiile cu cei din jurul nostru.  În fond, cele mai 
bogate  experienţe de viaţă și cele mai frumoase amintiri pe care 
le avem implică, înainte de toate, persoanele alături de care 
le-am trăit. 

Tocmai de aceea, merităm noi înşine să ne preocupăm  de acest 
aspect al vieţii noastre, acordându-i importanţa cuvenită.
 
A te schimba nu înseamnă a deveni  altul, ci a rămâne ceea ce 
eşti acceptându-te.  

Relaţia sănătoasă este aceea în care există cereri clare, 
propuneri deschise, invitaţii, refuzuri, stimulări, entuziasm, 
proiecte și visuri. 
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Capitolul 9: 

Idei practice pentru ca tu 
să valorifici cât mai mult 
relația de mentorat

Ana Rîciu

Mentorul sau donatorul tău este persoana care, dintre mulţi alţi 
bursieri, te-a ales pe tine ca să te sprijine. Este un adult altruist, 
care a ales liber să dăruiască. 

Ar putea părea că mentorul este cel care oferă, iar tu ești cel/cea 
care primește. Însă nu este doar așa. În orice relaţie umană, am-
bele persoane, deopotrivă, primesc și dăruiesc, dacă aleg să se 
implice. În cele ce urmează vei găsi câteva idei practice pentru 
ca tu să poţi valorifica la maximum relaţia de mentorat.

În primul rând, orice relaţie, de orice natură ar fi, are nevoie să 
investești timp în ea. Acordă timp acestei relaţii pentru ca ea să 
se dezvolte și să o poţi aprofunda atât cât simţi tu. Acordă timp 
atât pentru mesajele electronice, precum cele schimbate prin 
e-mail, dar și întâlnirilor faţă în faţă.
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Orice relaţie presupune 
faptul că există cel puţin două 
persoane într-o legătură. Iar 
fiecare dintre persoanele 
implicate este responsabilă 
doar pentru partea sa din 
relaţie, nu și pentru a celeilalte 
persoane. Fă ceea ce ţine de 
responsabilitatea ta pentru 
”capătul„ de relaţie care este la 
tine.

Stabilește dacă relaţia ta va fi 
cu un donator sau cu un 
mentor, pentru a-ţi putea ajus-
ta apoi așteptările.

Manifestă curiozitate faţă 
de mentorul tău, întreabă-l 

cum a decis să te aleagă pe 
tine, ca bursier, să te sprijine. 

Întreabă-l ce l-a determinat să 
facă acest gest, care sunt 
valorile în care crede și după 
care se ghidează în viaţă. 

Întreabă-l, dacă ești curios să 
afli, cum a ajuns acolo unde 
este acum, care a fost traseul 
său personal de dezvoltare, 
cum a gândit, cum a acţionat. 

Orice întrebări  ai avea, sunt 

permise, atâta timp cât nu 
lezează integritatea persoanei 
din faţa ta și atâta timp cât nu 
pătrunzi prea mult în 
intimitatea persoanei 
respective. Aceste graniţe 
le simţi dacă acorzi atenţie 
reacţiilor persoanei cu care 
vorbești.

Stabilește împreună cu 
mentorul tău obiective de atins 
pentru anul ce urmează. 
Vorbește-i despre pasiunile 
tale, despre planurile tale, 
lasă-te cunoscut de 
mentorul tău, pentru ca el 
să-ţi poată oferi, la rândul său, 
viziunea lui asupra aspiraţiilor 
tale. 

Primește ceea ce vrea să-ţi 
ofere mentorul tău atâta 

timp cât ţi se potrivește și fii 
atent să oferi și tu, ori de câte 
ori ai ocazia să faci acest luc-
ru. Ceea ce poţi oferi este 
recunoștinţă, feed-back pozitiv 
și orice gest prin care îi dai de 
înţeles că-l apreciezi pentru 
decizia sa de a te sprijini.

N-ar trebui să te simţi 
împovărat de gestul său

de dăruire. Și nici presat să 
atingi performanţe pentru 
a nu-ţi dezamăgi mentorul. 
Acesta a decis în deplină 
libertate să te sprijine și va fi 
alături de tine în traseul tău.

Atunci când este cazul, admite 
și recunoaște superioritatea 
mentorului tău, prin prisma 
experienţei sale profesionale, 
dar și personale. 

Poţi împărtăși cu ceilalţi 
bursieri despre relaţia ta cu 
mentorul tău. Poţi afla de la 
alţi bursieri despre 
experienţele lor de mentorat. 
Te vei îmbogăţi cu experienţa 
altora și ai putea să-ţi 
îmbunătăţești relaţia cu 
mentorul tău. 

Este absolut firesc ca 
mentorul tău să aibă, eventual, 
alte păreri decât ale tale. Îţi 
poţi exprima părerile diferite de 
ale lui, într-un mod conștient și 
asumat, acceptând că oamenii 
sunt diferiţi și, implicit, 
gândesc diferit.

E important să știi că poţi 
primi ajutor pentru a-ţi 

îmbunătăţi relaţia cu 
mentorul apelând la 
consiliere psihologică. Acest 
serviciu îţi este pus la dis-
poziţie în mod gratuit în cadrul 
proiectului Fondul de Burse. 

Poţi discuta cu psihologul 
despre dificultăţile pe care le 
întâmpini în relaţia cu 
mentorul tău. Tot ceea ce vei 
discuta va ramâne strict 
confidenţial. Psihologul nu te 
va judeca, ci te va sprijini ca 
să valorifici potenţialul acestei 
relaţii. La ședinţele de consi-
liere psihologică poate parti-
cipa și mentorul tău, dacă își 
dorește acest lucru.

Amintește-ţi că dincolo de 
a fi mentor, este o persoană 
cu propriile aspiraţii, visuri și 
dorinţe. Este un om din a cărui 
istorie de viaţă, cu propriile 
urcușuri și coborâșuri, poţi în-
văţa multe și cu care poţi lega 
o prietenie. 

Poţi avea o relaţie personală, 
profund umană cu mentorul 
tău.
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În încheiere: 
Ana Aurelia Băianu

Textul pe care tocmai l-ai parcurs a fost în 
mod special gândit şi redactat pentru a te 
provoca la şi mai multe căutări şi pentru a-ţi 
da libertatea de a fi stăpân ori stăpână pe 
relaţia pe care o vei avea cu mentorul tău. 

Prin bună organizare a programelor de către 
FCI ai posibilitatea de a participa la eveni-
mente de socializare, dar şi de lucru 
alături de mentori şi poţi să te  implici într-un 
proces de consiliere psihologică individuală, 
menit să te ajute să găseşti răspunsuri la 
frământările tale. 



Colegii tăi din seriile anterioare 
de bursieri ai FCi au avut câte-
va frământări pe care vrem să 
le împărtăşim cu tine.
 

 1. Cum îmi pot 
răscumpăra datoria 
faţă de mentor? 

Știm foarte bine că banii puşi 
în balanţa acestei relaţii 
creează sentimentul datoriei. 
Dacă vezi timpul pe care 
mentorul îl petrece cu ţine, 
suma de bani pe care o trimite 
lunar, ideile pe care le trans-
mite ca şi cum ar fi ceva ce 
tu iei de la el (sau ea), atunci 
este de la sine înţeles că rămâi 
dator. Poţi întoarce banii sau 
favorul într-un mod pe care îl 
stabiliţi împreună. Tot acum ai 
posibilitatea de a înţelege că 
ai fost premiat, că ai primit un 
dar ca o consecinţă firească 
a faptului că ai obţinut perfor-
manţă. Cu alte cuvinte TU deja 
ai făcut ceva pentru a primi 
răsplata. Și aici este binevenită 
o clarificare între tine şi 
mentorul tău. De multe ori, 
mentorii au aşteptarea de a 

primi în schimb de la bursier 
informaţii, suflul tinereţii, un 
mod liber de a vedea viaţa. 
Întreabă-l: tu ce te aştepţi să 
primeşti de la mine? 

2. Mă tem ca îmi voi 
dezamăgi mentorul și 
că el are așteptări de 
la mine.

Deocamdată sunt cea mai în 
măsură persoană să te anunţe 
de faptul că mentorul tău are 
aceeași  teamă ca tine, doar că 
în sens invers.

Un mentor, pentru a simţi 
dezamagire, ar trebui să te 
judece pe tine și acţiunile tale. 
În momentul în care o va face, 
tu vei ști acest lucru. Însă 
mentorul are menirea de a 
te accepta așa cum ești, cu 
faptele și cu visele tale, cu 
planurile și abilităţile pe care le 
ai. Indiferent de calea pe care 
vrei să o urmezi, un mentor e 
un sprijin dincolo de gradul în 
care l-ai aprobat ori urmat.

3. Cum pot să iau legatura cu mentorul fără ca 
acesta să creada că sunt invaziv ori lipsit de 
bune maniere?

Stabilește încă de la început modalităţile de comunicare și 
îndrăznește să îţi exprimi nemulţumirea ori de câte ori o simţi. 
Solicită ajutorul FCI și fă în așa fel încât să construiești o relaţie 
care să te satisfacă. Mentorul tău este cu siguranţă o persoană 
cu un program alert și are nevoie să fie invitat la discuţii libere. 
Crede-mă când iţi spun că o schimbare de subiect îl va ajuta și 
pe el să petreacă ziua mai bine!
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4. Mă ignoră. Toate mesajele mele rămân fără 
răspuns și tocmai am aflat că a vizitat satul în 
care locuiesc și nu a venit ca să mă vadă.

Probabil ca este momentul să ceri clarificări. În situaţia în care 
adevărul tău este confirmat, nu îţi rămâne decât să te orientezi 
către un alt mentor potrivit ţie.

Toate relaţiile din viaţa 
noastră sunt extrem de 
importante. Cea pe care o 
avem cu mentorul nostru ne 
va marca întreaga devenire 
spirituală și profesională. 

Acordă o maximă importanţă 
și seriozitate acestui context 
de învăţare, astfel încât să  
absorbi cât mai multe despre 
lume și despre tine.

Fii liber să te implici, să renunţi, să ceri de mai 
mult ori și în mod diferit. Fii liber să 
strălucești ori să te ascunzi atâta timp cât ai 
nevoie.
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