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Fii erou, fii mentor!  Manual pentru mentorii voluntari 

Descrierea scurtă a metodei/ instrumentului 
Acest manual oferă informații teoretice, bucăți de informații generale și instrumente practice cu privire 

la o varietate de subiecte legate de mentorat. Este destinat persoanelor care și-au asumat sarcina 

solicitantă, dar plină de satisfacții, să devină mentor la un stagiu de voluntariat. Manualul este destinat 

să fie un ghid zilnic pentru un mentor în sprijinirea căii de dezvoltare personală a voluntarului.  

Subiectele acoperite în manual, includ informatii despre ce este mentoratul, rolurile unui mentor și a 

unui voluntar, cum să construiești încrederea într-o relație de mentorat, cum să faci față diferențelor 

culturale, cum să gestionezi conflictele și procesele de învățare ale unui voluntar. Este nevoie de o privire 

mai profundă asupra unei varietăți de instrumente utile în mentorat: consiliere, coaching, ascultare 

activă și feedback. De asemenea, bunăstarea unui mentor este importantă și gestionarea timpului și a 

stresului, pericolele unui proces de mentorat și recompensarea pentru realizări își au locul în ghidul 

practic 

Sumar 
Fii erou, fii mentor! Manualul în limba engleză este realizat de Agenția Națională Letonă a programului 

Erasmus+ Youth in Action, 2017. Manualul include subiecte precum stresul și managementul, 

gestionarea timpului, conștientizarea interculturală, gestionarea învățării unui voluntar, tehnicile de 

gestionare a conflictelor și a conflictelor etc.  

Website: http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/ErasmusPlus/2018/mentor_pdf.pdf 

 

Includerea procesului de voluntariat în școli. Manual 
 

Descrierea scurtă a metodei/ instrumentului 
Acest ghid prezintă informații despre cea mai recentă tendință de dezvoltare a voluntariatului din 

ultimele decenii în SUA - „învățare prin servicii”. În esență, „învățarea prin serviciu” se referă la 

voluntariat în școli atunci când abordează preocupările comunităților locale, tinerii (elevii sau studenții) 

folosesc cunoștințele academice și apoi evaluează dacă au atins ceea ce sperau sau nu și ce au învățat 

personal de la el muncă.  

„Învățarea prin servicii” nu este o activitate de voluntariat normală, ci o strategie de formare, o cale 

aleasă în mod conștient care ajută la abordarea provocărilor societale. Acest manual este destinat ca un 
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ghid pentru profesori, lucrători de tineret și lideri de tineret pentru a oferi o imagine a diferitelor 

concepte utilizate pentru „voluntariat”. Acesta răspunde la întrebarea „Cine este voluntar?”, Oferă o 

scurtă imagine de ansamblu asupra dezvoltării istoriei mișcării voluntarilor, adună ani de experiență în 

voluntarii tineri și metodele de lucru utilizate în diferite țări. Activitățile de voluntariat pot fi incluse atât 

în planul de educație, cât și în programul subiectelor individuale.  

Manualul oferă o varietate de recomandări pentru rezolvarea problemelor sociale prin muncă voluntară 

în școli. Cunoștințe teoretice completate de sarcini interactive cu diferite metode de lucru pentru vârsta 

respectivă a elevilor. Manualul se încheie cu un cod etic voluntar, care poate fi luat ca model. Și pe site-

urile www.nvoc.lv și www.odinvita.lv - există videoclipuri scurte cu povești de succes, extinzând astfel 

orizonturile diversității de voluntariat și facilitând procesul de primire a informațiilor 

Sumar 
Includerea procesului voluntar în școli- este un manual în limba letonă si este realizat în cadrul 

proiectului „Consolidarea societății civile în Latgale” cu sprijinul financiar din partea Ministerului Justiției 

și a Fundației pentru Integrare Publică. Autor: Natalja Demjanenko, 2010.  

Website: http://www.nvoc.lv/upload/video/brivpratigais_skola.pdf 
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