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DESPRE  PROIECT  
 

Online MENTOR va facilita accesul tinerilor pe piața muncii și tranziția acestora de la 

statutul de adolescent la cel de adult, prin dezvoltarea competențelor profesionale 

Obiectivele proiectului sunt: 

 Crearea unei rețele multiprofesionale de formatori specializați în mentorat  

 Dezvoltarea competențelor profesionale și abilităților antreprenoriale în rândul 

tinerilor Promovarea egalității de șanse și coeziune socială.  

 Grupul țintă al proiectului este format din asistenți medicali, asistenți sociali și cadre 

didactice. De asemenea se includ formatorii și lucrătorii de tineret, mentorii de practică 

dar și tinerii de peste 18 ani. voluntari sau participant la stagii de intership. 
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 Întâlnirea transnațională nr. 4 

 

25 - 26.09.2019 
 

Praga, Republica Ceha 
 

Cea de a patra  întâlnire transnațională a proiectului 

ONLINE MENTOR a avut loc în Praga, Republica 

Ceha  în perioada  25-26 septembrie 2019, gazda 

fiind Gender Studies, o.p.s, partenerul din Cehia. 

 

Scopul întâlnirii a fost bunul management al 

proiectului, prezentari și dezbateri cu privire la 

activitățile și outputurile proiectului dar și 

planificările viitoare. 

 Platforma online si pilotarea cursului de mentorat si orientare in cariera   

Pe parcursul desfasurarii cursulor locale de mentorat si orientare in cariera, peste 180 de 

tineri cu varsta peste 18 ani, vor participa la cursurile de mentorat si orientare in cariera.  

  

Fiecare partener va organiza cursul in tara sa in sistem mixt de invatare (online si fata in 

fata). 

 

Trainerii vor oferi support si ajutor participantilor pe toata perioada desfasurarii 

cursurilor. De asemenea se vor ocupa de obtinerea unui feedback din partea 

participantilor dar  si  validarea si certificarea participarii la curs. 

 

PRODUSUL INTELECTUAL 6 



Online Mentoring and professional peer coaching 

skills four youth training (ON LINE MENTOR) 
                       OCTOBER 2019 

 

 3 

 

 

 

OUTPUTURILE PROIECTULUI :  
 

 

 

 

 

 

 

Dupa realizarea produselor intelectuale 

planificate in proiect, se vor desfasura 

evenimentele de multiplicare ale proiectului . 

In fiecare tara partenera se vor defasura 

workshop-uri, in care se vor prezenta realizarile 

proiectului, activitatile desfasurate in cadrul 

proiectului, impactul asupra grupului tinta, 

impactul asupra stakholders, etc. 

Evenimentele se vor adresa in special 

profesorilor, mentorilor si beneficiarilor 

activitatii de mentorat(studenti, voluntari, 

intership), altor persoane interesate dar si 

asistentilor sociali, asistentilor medicali, 

stakeholders.  

Aproximativ 300 de persoane vor participa la 

aceste evenimente de multiplicare. 

PARTNERS 

CONTACT 

http://onlinementor.eu 

facebook.com//OnlineMentor.EU 

Save the date – EVENIMENT DE MULTIPLICARE  

DATE 
Republica Ceha – 12 Decembrie 2019 

Romania – 16 Noiembrie 2019 

Bulgaria – Ianuarie 2020 

Lithuania – Ianuarie 2020 

Slovenia – Noiembrie 2019 

 


