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Rezumat
Acest articol prezintă o temă care nu a mai fost abordată în literatura de
specialitate românească şi anume aspectele psihologice ale relaţiei de
mentorat. Chiar şi în literatura străină, specialiştii au explorat mai mult
activitatea de mentorat şi nu fundamentele psihologice ale relaţiei care se
construieşte în acest context. A fost subliniată în acest articol ideea că eficienţa
relaţiei de mentorat este influenţată, în primul rând, de aspecte care ţin de
personalitatea mentorului, cum ar fi: generativitatea, empatia, uşurinţa în
stabilirea de relaţii interpersonale, atitudinea pozitivă faţă de stagiar,
autoeficacitatea şi integritatea sau verticalitatea morală. Beneficiile relaţiei
de mentorat se regăsesc atât în cazul stagiarului, cât şi al mentorului, din
punct de vedere instrumental şi psihosocial. Am explorat nu doar beneficiile
relaţiei de mentorat, ci şi eventualele tipare contraproductive care pot să apară
în aceste condiţii. Având în vedere complexitatea rolului mentorului şi contribuţia
adusă la formarea profesională a celor aflaţi la începutul carierei didactice,
este nevoie de studii aprofundate ale aspectelor psihologice care eficientizează
relaţia dintre mentor şi stagiar.
Cuvinte-cheie: mentor, stagiar, beneficiile mentoratului, atitudine suportivă,
dezvoltare profesională.
Abstract
This article presents an issue that has not been addressed so far in Romanian
literature, namely the psychological issues within the mentoring relationship.
Even in foreign literature, experts have explored more mentoring as such and
less the psychological foundations of the relationship that builds in this context.
This  article points out that the effectiveness of the mentoring relationship is
influenced primarily by the mentor’s personality characteristics, such as
generativity, empathy, easiness in establishing interpersonal relationships,
positive attitude toward mentee, self-efficacy and integrity or moral verticality.
Benefits of mentorship are found both in the case of the mentee and mentor,
in terms of instrumental and psychosocial effects. We explored not only the
benefits of the mentoring relationship but also any negative patterns that
may occur under these conditions. Given the complexity of the mentor’s role
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and his/her contribution to the training of those in the early stages of the
teaching career, we need further studies of the psychological issues that
improves the relationship between mentor and mentee.
Keywords: mentor, mentee, mentoring benefits, supportive attitude,
professional development.

Introducere
Mentoratul, indiferent de domeniul în care se realizează, presupune un proces
complex, de creare a unei relaţii bazate pe încredere, reciprocitate, conexiune
emoţională. În acest context este favorizată transformarea identităţii profesionale
a stagiarului prin suportul, informaţiile practice şi modelul oferit de o persoană
cu înaltă expertiză. Mentorul trebuie să creadă în potenţialul stagiarului, iar acesta
din urmă să simtă că într-adevăr este aşa. Dezvoltarea profesională este mai
rapidă pe fondul unei relaţii autentice, creată de pasiunea, entuziasmul şi
implicarea profundă a mentorului în traseul de formare a viitorului profesor.

1. Delimitări conceptuale

În literatura de specialitate, activitatea de mentorat este definită ca
„interacţiunea dintre mentor şi stagiar, având ca scop împărtăşirea experienţei
profesionale” (Healy şi Welchert, 1990, p. 17). Mentorul este un model de
profesionalism, încurajând visele şi aspiraţiile profesorilor aflaţi la începutul
carierei, oferindu-le acestora oportunităţi de activare a propriilor resurse pentru
a fi performanţi în activitatea didactică. Este vorba, aşadar, despre relaţia
dintre un mentor (profesor cu experienţă care a dobândit competenţa de a-i
îndruma pe cei mai tineri) şi un profesor stagiar. În limba franceză este folosit
termenul protégé, iar în engleză cel de mentee (Ramirez, 2012). Echivalentul
în limba română ar fi protejat, respectiv ucenic. S-a optat pentru folosirea
noţiunii de stagiar. Întâlnim această titulatură în Metodologia privind constituirea
corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în
vederea ocupării unei funcţii didactice, aprobată prin ordinul ministrului
Educaţiei în anul 2011.

Aşa cum am menţionat, când vorbim despre mentorat, ne gândim la o relaţie
bazată pe încredere, nu doar la o activitate în care o persoană cu înaltă
expertiză din punct de vedere profesional îndrumă o altă persoană, aflată la
începutul carierei sale, stimulând procesul de adaptare la cerinţele de rol.
Mentorul urmăreşte identificarea şi actualizarea potenţialului stagiarului,
contribuind astfel la satisfacerea nevoii fireşti a acestuia de împlinire.

Conceptul de mentor de succes este asociat cu următoarele însuşiri, calităţi
sau abilităţi psihice: înaltă expertiză profesională, entuziasm, naturaleţe,
flexibilitate mentală, disponibilitate pentru comunicare, dorinţa de a împărtăşi
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celor mai tineri din propria experienţă sau generativitate, uşurinţă în
interacţiunea cu ceilalţi şi construirea unui climat de încredere, integritate,
răbdare, încurajarea şi atitudinea suportivă faţă de stagiar, capacitatea de a
empatiza şi, nu în ultimul rând, deschiderea pentru învăţarea permanentă.
Dacă am grupa aceste noţiuni în funcţie de mecanismele psihice predominant
implicate, am observa că este vorba de aspecte cognitive, socio-afective,
motivaţionale şi de personalitate. Cu alte cuvinte, competenţa de mentor
integrează factori intelectuali (flexibilitate mentală, autodidaxie şi învăţare
permanentă, expertiză profesională) şi nonintelectuali (abilităţi sociale, de
comunicare, trăsături de personalitate: generativitate sau atitudine suportivă,
capacitate de empatizare, integritate, entuziasm, naturaleţe – expresie a
autopercepţiei pozitive şi acceptării de sine).

De subliniat că aspectele cognitive, socio-afective şi morale sunt absolut
necesare pentru dezvoltarea competenţei de a mentoriza pe cei aflaţi la
începutul carierei lor. Mai mult decât atât, Johnson şi Campbell (2002) consideră
că „personalitatea şi nu factorii intelectuali reprezintă primul determinant al
succesului unui mentor” (Johnson şi Campbell, p. 138). Dorim să accentuăm
rolul aspectelor morale în crearea unei relaţii eficiente, mai precis importanţa
conduitei mentorului în raport cu principii etice şi deontologice. Deficitul la acest
nivel ridică serioase semne de întrebare legate de competenţa mentorului. Este
vorba despre verticalitate morală, integritate, onestitate şi consistenţă
comportamentală în diverse contexte, respectarea confidenţialităţii.

2. Modelul de rol al mentorului. De la abilităţi şi competenţe la
eficienţa în relaţia cu profesorul stagiar

Relaţia de mentorat, ca de altfel orice relaţie interumană, are nevoie să fie
construită şi optimizată permanent. Succesul activităţii de mentorat depinde
în mare măsură de capacitatea mentorului de a satisface numeroase cerinţe
de rol. Vom menţiona în continuare principalele aspecte ale acestor cerinţe
de rol sau mai simplu, ce anume face mentorul:
 Ascultă cu atenţie ceea ce îi comunică stagiarul, încercând să surprindă

mesajele implicite, nu doar pe cele explicite. Sunt importante aşadar
aspecte ale comunicării ectosemantice: tonul şi pauzele folosite, ritmul
vorbirii, postura, expresia facială, gesturile.

 Observă patternuri nu pentru a judeca, ci pentru a optimiza activitatea
didactică a stagiarului.

 Elaborează un plan de dezvoltare, formulând scopuri foarte clare care
trebuie atinse pe parcursul activităţii de mentorat.

 Caută alternative fezabile în ceea ce priveşte nelămuririle şi dilemele
stagiarului, formulează răspunsuri la obiect, lipsite de ambiguitate.
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 Oferă diferite perspective de abordare a situaţiilor educative analizate, dând
dovadă de flexibilitate mentală.

 Acceptă diversitatea modalităţilor de lucru şi chiar poziţii diferite ale
stagiarului. Prin urmare, va fi stimulat procesul de comunicare drept un
flux de argumente şi contraargumente menite să ducă în final la
interpretarea complexă a temei abordate şi la găsirea unui consens.

 Abordează situaţiile problematice cu care se confruntă stagiarul, scopul
fiind suportiv şi nu judicativ/critic.

 Formularea eventualelor feedback-uri negative trebuie realizată într-o manieră
constructivă. Stagiarul trebuie să afle cum şi cu ce ar putea să înlocuiască
demersurile care s-au dovedit a fi mai puţin eficiente. De evitat critica
distructivă, întrucât aceasta afectează încrederea în sine, autoeficacitatea
şi chiar motivaţia de a continua activitatea didactică.

 Mentorul trebuie să aibă o atitudine de acceptare, să-i confirme stagiarului
lucrurile bine făcute. Astfel de feedback-uri vor stimula sentimentul eficienţei
de rol, încrederii în forţele proprii, care la rândul lor se vor răsfrânge asupra
stării de bine psihic şi implicit asupra capacităţii de a gestiona factorii de
stres întâlniţi în mediul educaţional. Este cunoscut că rezistenţa la stres
depinde de felul în care individul percepe stresorii. Atunci când aceştia îi
dau impresia că depăşesc resursele pentru a le face faţă, impactul lor va
fi mult mai mare. Nu vor mai fi căutate soluţii, din cauza blocajului creat de
convingerea individului că este neputincios sau depăşit de situaţie. Pe
fondul stării de bine psihic, autoeficacităţii şi încrederii în sine, vor fi mai
mari şanse ca individul să caute soluţii şi să depăşească mai uşor
obstacolele cu care se confruntă. Prin urmare, subliniem acest aspect
foarte sensibil al relaţiei de mentorat – modul în care sunt transmise
aprecierile, încurajările şi feedback-urile negative.

 Este un bun motivator, ajutându-l pe stagiar să îşi activeze resursele pentru
a se adapta la cerinţele rolului de dascăl, făcând faţă şi inevitabilelor
obstacole care ar putea în anumite momente să pară insurmontabile. Altfel
spus, mentorul acţionează pentru a îmbunătăţi lucrurile, pentru a stimula
dezvoltarea personală a stagiarului.

 Facilitează înţelegerea de către profesorul stagiar a aspectelor formale şi
nonformale ale organizaţiei şcolare în care lucrează. Vor fi conştientizate
mai rapid regulile nescrise, implicite, care funcţionează în şcoala respectivă,
contribuindu-se astfel la adaptarea mai rapidă a stagiarului în acea instituţie.

 Respectă confidenţialitatea discuţiilor cu stagiarul, construind o relaţie bazată
pe încredere. Ar fi foarte derutant, chiar frustant pentru stagiar să descopere
că propriile nelinişti, temeri, dileme şi inevitabile stări de nesiguranţă,
împărtăşite mentorului, au fost comentate de acesta cu terţe persoane.
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 Menţine legătura cu stagiarul. În acest sens, Campbell şi Lom subliniază
că este de dorit ca săptămânal mentorul să comunice prin e-mail cu
stagiarul, acesta din urmă având sarcina de a răspunde la întrebări de
genul: În ultima săptămână ai descoperit că ştii (...). De asemenea ai
constatat că nu ştii (...) Cum crezi că poţi remedia/ rezolva ceea ce ai
observat că nu ştii? Care sunt nemulţumirile tale? Este foarte interesantă
modalitatea de comunicare propusă de cei doi specialişti americani, întrucât
din punct de vedere psihologic stagiarii simt că într-adevăr mentorii sunt
interesaţi de felul în care decurg lucrurile, punând accent nu doar pe
evidenţierea provocărilor sau dificultăţilor, ci pe cultivarea unei atitudini active,
de căutare de soluţii. Întâi propune stagiarul diverse variante, urmând ca în
continuare mentorul, în virtutea expertizei pe care o are, să ofere informaţii
practice avizate, stimulându-l pe stagiar să aplice şi să testeze el însuşi
aspecte deja testate şi probate de către mentor în cursul carierei sale.

Se subînţelege că îndeplinirea cerinţelor de rol menţionate anterior depinde
nu numai de abilităţile cognitive şi socio-afective ale mentorului, ci şi de aşa-
numitul savoir-fair sau de folosirea acestora pentru a iniţia, construi şi menţine
o relaţie, care are ca scop creşterea personală sau dezvoltarea identităţii
profesionale a stagiarului – cel care va fi răspunzător de formarea a sute de
viitori adulţi de-a lungul carierei sale. Cu alte cuvinte, un mentor competent
face posibilă trecerea de la a şti ce să faci la a şti cum să faci şi de ce să faci.

3. Beneficiile relaţiei de mentorat

3.1 Beneficiile stagiarului
Prezenţa unui mentor preîntâmpină testările de tipul „încercare şi eroare” din
partea stagiarului, întrucât acesta are ocazia să pună întrebări ori de cât ori
apar nelămuriri, confuzii sau dificultăţi legate de metodele şi strategiile de
predare sau evaluare, armonizarea cerinţelor programei şcolare cu lucrul
propriu-zis la clasă. De asemenea, provocări pot să apară şi în comunicarea
cu elevii dificili, cu comportament opoziţional, deficit de atenţie, demotivaţi
sau chiar în relaţiile cu părinţii elevilor. Stagiarul are o marjă de siguranţă mai
mare atunci când se confruntă cu astfel de situaţii, dacă mentorul discută cu
el orice problemă pe care o are, dar nu pentru a-i oferi „reţete” – care, de fapt,
nici nu ar avea cum să funcţioneze cu orice elev, în orice clasă, cu orice
părinte. Stagiarul are exemple de bune practici, pe care le analizează împreună
cu mentorul, le integrează şi interiorizează, creând el însuşi alternativa cea
mai viabilă în funcţie de context. Pentru ca să se întâmple astfel, este nevoie
nu numai de discuţiile cu mentorul, ci şi de multă spontaneitate şi ingeniozitate,
dublate de încrederea că eforturile depuse, iniţiativele şi demersurile folosite
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sunt menite să eficientizeze actul didactic şi progresul fiecărui elev. Este
cunoscut că în literatura de specialitate s-a ajuns la concluzia că o relaţie de
colaborare eficientă între mentor şi stagiar duce la creşterea performanţelor
obţinute de acesta din urmă (Ortiz-Walters, 2009).

Un alt beneficiu al activităţii de mentorat rezidă în faptul că stagiarul va putea
să avanseze mai rapid în carieră. Interacţiunea cu mentorul, transferul de
bune practici, modelul de rol, suportul şi ghidarea oferite îşi pun amprenta
asupra procesului complex de conturare a identităţii profesionale a stagiarului.
Acest lucru va contribui la gestionarea eventualelor conflicte de rol familial şi
profesional, datorită faptului că stagiarul depăşeşte mai uşor provocările cu
care se confruntă, pentru că discută în întâlnirile cu mentorul despre nelămuririle
şi întrebările fără răspuns legate evident de activitatea didactică. Prin urmare,
stresul profesional este diminuat şi implicit „coliziunea” dintre rolul familial
(cu solicitările sau cerinţele specifice, a căror îndeplinire presupun timp, resurse
şi disponibilitate) şi cel profesional nu mai are o intensitate foarte mare. Se
poate spune că discuţiile şi informaţiile avizate ale mentorului sunt o supapă
de siguranţă pentru stagiar. Este cunoscută relaţia dintre stresul profesional
perceput, satisfacţia muncii şi starea de bine psihic în cazul practicienilor în
educaţie (Stănculescu, 2015). Acest aspect este valabil nu numai în mediul
educaţional, ci în orice organizaţie profesională.

Relaţia de mentorat contribuie de asemenea la dezvoltarea personală, nu
doar profesională, a stagiarului. Este vorba despre beneficii care se răsfrâng
asupra nucleului identităţii şi anume autopercepţia pozitivă, autoeficacitate,
stima de sine, precum şi la nivelul satisfacţiei şi ale stării de bine psihic,
nevoii de autoactualizare şi depăşire de sine. Într-un studiu realizat pe profesori
stagiari (Van der Weijden et al., 2015), au fost analizate diferenţele dintre cei
care beneficiaseră de o perioadă de mentorat şi cei care nu avuseseră o
astfel de ocazie. Rezultatele au evidenţiat diferenţe semnificative între aceştia,
în sensul că cei mentorizaţi au fost mai motivaţi, au obţinut performanţe mai
bune şi au avut o percepţie mai favorabilă asupra mediului în care lucrau.

3.2 Beneficiile mentorului
Poate la prima vedere există tentaţia de a crede că numai stagiarul este cel
care beneficiază de implicarea în activitatea de mentorat. Realitatea a
demonstrat că şi pentru mentor, interacţiunea cu stagiarul reprezintă un bun
prilej de exersare a propriilor abilităţi şi de îmbogăţire a repertoriului de bune
practici, de stimulare a creativităţii. De asemenea, satisfacţia profesională
creşte, întrucât expertiza sa este valorificată nu numai în lucrul cu elevii, ci şi
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în poziţia sa de deschizător de drum, influenţând pozitiv evoluţia colegului
foarte tânăr, aflat la începutul carierei didactice.

Generativitatea constă în disponibilitatea de a împărtăşi celor mai tineri din
propria experienţă şi în investirea propriilor resurse pentru a contribui efectiv
la procesul de creştere personală a acestora. Specialiştii au probat empiric
ideea că oamenii generativi au niveluri mai ridicate ale satisfacţiei de viaţă şi
stării de bine psihic (Seligman, 2013). Sunt foarte entuziaşti în a-i ajuta pe
ceilalţi şi se încarcă pozitiv atunci când simt că pot fi de folos altora. Subliniem
că un mentor de succes este cel care are nu numai o înaltă expertiză
profesională, ci şi calităţi profund umane: altruism, empatie şi preocuparea
faţă de nevoile ceilalţi.

Interacţiunea cu stagiarul poate aduce şi beneficiul procesului de rejuvenare
a propriei cariere. Pe de o parte, este vorba despre fenomenul de contagiune
afectivă (transmiterea implicită a entuziasmului şi elanului tinereţii), iar pe de
altă parte, despre conectarea mentorului la inovaţiile sau rezultatele de ultimă
oră din domeniul său de expertiză. Cu alte cuvinte, deschiderea faţă de nou
este dublată de activitatea propriu-zisă de informare. O astfel de atitudine
este reflexul flexibilităţii mentale – opusul rigidităţii şi conservatorismului, care
evident n-au ce căuta în niciun demers de formare.

Nu în ultimul rând, trebuie menţionat un alt beneficiu şi anume recunoaşterea
la nivel instituţional a competenţei mentorului de a stimula dezvoltarea
profesională a stagiarului. Eficienţa activităţii şi relaţiei de mentorat îşi va pune
amprenta nu numai asupra identităţii profesorului stagiar, dar şi asupra
generaţiilor de elevi care vor fi formaţi de acesta de-a lungul întregii sale cariere.

4. Capcanele relaţiei de mentorat sau tiparele contraproductive care
o pot submina

4.1. Tipare contraproductive ale mentorului
1. Supradimensionarea rolului său, pornind de la credinţa că numai
el poate să-l ajute pe profesorul stagiar
Este de dorit ca mentorul să fie conştient de faptul că nu trebuie să creeze o
relaţie în care stagiarul devine dependent de ajutorul său. Cu alte cuvinte,
stagiarul poate şi chiar are nevoie uneori să găsească el însuşi calea cea mai
bună de a aborda o situaţie provocatoare, dificilă. Numai astfel îşi va dezvolta
autoeficacitatea profesională şi autonomia în luarea deciziilor. Prin urmare,
este firesc ca mentorul să sprijine acest proces şi să nu interpreteze greşit
astfel de situaţii, simţindu-se respins când nu-i sunt urmate sugestiile sau
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inutil, întrucât consideră că îi este declinată temporar asistenţa. Tot o capcană
poate fi şi dorinţa mentorului de a-l face pe stagiar să adopte exact aceleaşi
metode, strategii, să-şi formeze un stil didactic asemănător. Metaforic vorbind,
un fel de clonare profesională. De subliniat că mentorul are rolul de a susţine
procesul complex de afirmare a stagiarului, punând în lumină calităţile acestuia
şi contribuind la dezvoltarea competenţei didactice.

2. Stagiarul are nevoie de mentor şi nu invers
O astfel de credinţă este păgubitoare, reflectând o viziune îngustă, egocentrată.
Este o adevărată capcană să gândeşti în termenii cost-beneficiu, în condiţiile
în care a mentoriza înseamnă să ai disponibilitatea de a împărtăşi celor mai
tineri din experienţa ta, îmbogăţindu-te astfel pe tine însuţi. Cu alte cuvinte,
beneficiul este de ambele părţi. Un mentor competent nu se raportează la
stagiarul său din această perspectivă pragmatică, ci rezonează faţă de nevoile
acestuia, ghidându-i paşii la începutul carierei didactice, contribuind la
conturarea unei identităţi profesionale structurate pe un fundament securizant.
Acesta din urmă se construieşte în virtutea transferului de bune practici de la
mentor la stagiar şi nu pornind de la premisa falsă că doar stagiarul are ceva
de câştigat.

3. Mentorul are credinţa că el ştie foarte bine totul, aşteptând
aprecieri, complimente din partea stagiarului
Dorinţa de a fi gratificat şi apreciat de ceilalţi este ceva natural. Ea este
descrisă de Maslow în piramida nevoilor. Dar poate deveni o capcană
periculoasă atunci când mentorul consideră că are răspuns la orice întrebare,
aşteptând să fie lăudat de stagiar. Poate fi o reflexie a unei vulnerabilităţi a
propriei imagini de sine, nevoia de a-i fi confirmată valoarea de cei cu care
interacţionează. O persoană matură este conştientă de propriile calităţi şi
defecte, are o atitudine de acceptare de sine, nefind necesare feedback-urile
pozitive ale celorlalţi pentru a crede în propria valoare sau mai simplu, pentru
a avea încredere în sine. Prin urmare, trebuie evitate extreme de tipul: ştiu
totul, merit laude şi complimente din partea stagiarului; dacă nu ştiu să răspund
la o întrebare, mă voi face de ruşine în faţa stagiarului.

De menţionat că în cazul în care mentorul nu are răspunsul imediat pentru o
situaţie problematică, este de dorit să aibă o reacţie naturală şi nu să schimbe
subiectul sau să se autoculpabilizeze. Poate spune că până la viitoarea întâlnire
se va documenta, va discuta cu colegii săi care au o înaltă expertiză în
domeniu, pentru a găsi soluţia cea mai bună. Mai bine un comportament
autentic, decât încercarea de a se ascunde în spatele unei măşti.
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4. Performanţele stagiarului se datorează exclusiv mentorului
Este de la sine înţeles că evoluţia profesională a stagiarului este rezultatul
influenţei conjugate a factorilor intraindividuali (cognitivi, afectivi, motivaţionali
şi de personalitate) şi nu numai ai celor externi, care includ competenţa şi
măiestria mentorului de a împărtăşi din experienţa sa. Tendinţa mentorului de
a-şi atribui succesul obţinut de profesorii debutanţi, iar eventualele stagnări
sau insuccese stagiarului reprezintă o tendinţă de conservare a imaginii de
sine pozitive şi a propriei eficacităţi profesionale. În loc să se glorifice pe sine,
mai bine ar celebra succesul obţinut de stagiar, încurajându-l să continue pe
acest drum al creşterii profesionale.

5. „Îi voi comunica directorului cum te descurci”
O astfel de reacţie este descurajantă, provoacă distanţarea stagiarului şi
diminuarea încrederii, putând fi interpretată ca o ameninţare. Mentorului trebuie
să-i fie foarte clar că rolul său nu este de a judeca prestaţia stagiarului şi de
a-l ţine la curent pe directorul instituţiei cu progresul sau regresul înregistrat,
ci de a împărtăşi din experienţa sa, punându-şi amprenta asupra dezvoltării
profesionale a stagiarului. Este cunoscut faptul că evaluarea presupune o
relaţie ierarhică, mentoratul fiind o relaţie de colegialitate între profesorii cu
înaltă expertiză şi debutanţi. Mentorul trebuie să încurajeze şi să susţină
creşterea profesională a stagiarului său, respectând în acelaşi timp ideea de
confidenţialitate. Fără aceasta din urmă nu se poate construi o relaţie bazată
pe încredere.

6. Tendinţa de a acţiona în locul stagiarului
Este cunoscut faptul că o astfel de tendinţă este de fapt o reflexie a atitudinii
hiperprotectoare, dar şi a lipsei de încredere în capacitatea stagiarului de a
duce la bun sfârşit ceea ce-şi propune, fără un ajutor substanţial din partea
mentorului. Probabil că este mai simplu sau mai comod să acţionezi în locul
cuiva decât să găseşti cele mai ingenioase căi de a-l stimula să acţioneze pe
cont propriu. Chiar dacă nu va reuşi din prima încercare să aibă un succes
total, sunt meritorii încercarea şi efortul depus. Acţionând în locul stagiarului,
mentorul, deşi crede că are cele mai bune intenţii, îi va submina fără să-şi
dea seama încrederea în forţele proprii, construindu-se o relaţie dezechilibrată,
de dependenţă. Aşadar, atenţie la aşa-zisele cele mai bune intenţii.

4.2 Tipare contraproductive ale stagiarului
1. Nu am nevoie de niciun ajutor, întrucât am făcut suficientă practică
în formarea mea iniţială
În faţa unei astfel de opinii, mentorul trebuie să sublinieze cu foarte multă
francheţe că oricărei formări iniţiale îi urmează formarea continuă. Practic,
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este riscant să crezi că formarea ta s-a încheiat odată cu terminarea facultăţii.
Ar însemna să te autocondamni la stagnare, interzicându-ţi să înveţi din
experienţa altora (prin implicarea în activitatea de mentorat sau prin
comunicarea cu cei care au o vechime considerabilă în învăţământ). Nu ar
mai avea substanţă conceptele de longlife learning şi wide learning.

Stagiarul trebuie să conştientizeze că este în avantajul său să afle informaţii
care au fost testate de nenumărate ori de cei cu experienţă. Este adevărat că
tinerii absolvenţi sunt la curent cu teoriile clasice, dar şi cu ceea ce este mai
nou în domeniu, însă practicienii cu vechime în educaţie îi pot familiariza cu
excepţiile de la regulile sau teoriile învăţate în facultate. Ei au avantajul unui
set impresionant de know how pe care şi l-au creat an de an în vastul laborator
social din clasă.

Ar mai putea fi o explicaţie pentru această credinţă şi anume teama de a nu
fi judecat ca fiind un nepriceput sau un incompetent. În termeni psihologici
este vorba despre teama de inadecvare, care se naşte fie dinr-o nesiguranţă
de sine, fie dintr-o tendinţă spre perfecţionism. Trebuie să insistăm asupra
importanţei unei bune cunoaşteri de sine, dublată de încrederea în forţele
proprii şi de aşteptări realiste. Exigenţele prea mari accentuează distanţa
dintre eu-l actual şi eu-l ideal, ducând în cele din urmă la dezamăgire şi
nemulţumire de sine, precum şi la diminuarea iniţiativei de angajare în lungul
drum al creşterii profesionale.

2. Nu ştiu nimic, sunt depăşit de situaţie
Stagiarul trebuie să fie de acord că există un număr impresionant de detalii
ale predării care n-au fost învăţate în facultate. Nici nu este posibil ca în
cadrul cursurilor să fie surprinsă în totalitate realitatea atât de complexă a
procesului de instruire. Sunt studiate aspecte teoretice şi practice, fără
pretenţia de exhaustivitate. Fără îndoială că profesorii debutanţi au avantajul
cunoaşterii celor mai noi abordări şi cercetări din domeniul ştiinţelor educaţiei.
Prin urmare, impresia că nu ştiu nimic este neîntemeiată. Nu trebuie să se
îngrijoreze sau, mai precis, nu trebuie să lase ca dificultăţile inerente oricărui
început să se transforme într-un sentiment de neputinţă. Este foarte oportun
să ceară ajutorul mentorului sau altor colegi cu experienţă, care s-au confruntat
cu siguranţă şi ei la începutul carierei lor cu diverse provocări.

De asemenea, trebuie să ţinem cont că senzaţia stagiarului că nu ştie nimic
poate fi determinată şi de discrepanţa dintre realitatea imaginată a ceea ce
înseamnă activitatea la clasă şi realitatea concretă. Această diferenţă sau,
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mai bine zis, distanţă ar putea crea deziluzii, sentimentul de copleşire şi
chiar decizia de a părăsi sistemul de învăţământ. Prezenţa unui mentor
competent, capabil să rezoneze cu astfel de trăiri şi reacţii, este menită să
preîntâmpine diminuarea încrederii în forţele proprii sau renunţarea la meseria
de dascăl.

3. Sunt singurul care se confruntă cu astfel de probleme
Acest tipar contraproductiv este alimentat de tendinţa inconştientă de a intra
în rolul de victimă – toate mi se întâmplă numai mie, orice aş face, tot nu sunt
în stare să reuşesc. Stagiarul trebuie să conştientizeze că nu îl ajută cu
nimic să-şi spună în mod repetat că are probleme. Nu înseamnă că este de
dorit ca el să nege că se confruntă cu probleme, ci să aibă o atitudine activă,
nu defensivă, în faţa problemelor. Cu alte cuvinte, este vorba despre diferenţa
consistentă dintre decizia de a merge mai departe sau de a te da bătut în faţa
obstacolelor.

Evoluţia profesională are meandrele ei, ascensiuni şi, în mod inevitabil, situaţii
de stagnare sau chiar declin. Important este să cauţi soluţii în faţa provocărilor,
nu să te autocompătimeşti pentru diferenţa dintre aspiraţii şi prestaţii, dintre a
dori şi a realiza. Ca să se convingă că acest tipar este o idee preconcepută,
care are numai efecte negative, dezangajante, stagiarul ar putea să stea de
vorbă cu colegii mai în vârstă despre cum a fost primul lor an de învăţământ.
Din astfel de discuţii va descoperi nu numai că nu este singurul care se
confruntă cu dificultăţi la începutul carierei, ci va învăţa o lecţie foarte importantă:
întotdeauna există o soluţie, doar dacă există convingerea că trebuie să încerci
şi să lupţi ca să o găseşti. Este mult mai simplu să te autovictimizezi, dar
este meritoriu efortul pentru a depăşi ceea ce pare la prima vedere un obstacol
– extern sau intern – de netrecut.

Consideraţii finale

În concluzie, este de dorit ca specialiştii în educaţie să acorde importanţa
cuvenită activităţii de mentorat, întrucât calitatea acesteia îşi pune amprenta
asupra noii generaţii de profesori. Este foarte reconfortant şi securizant pentru
cei aflaţi la începutul carierei să ştie că ori de câte ori au o dilemă, întrebări
fără răspuns, temeri sau confuzii, vor putea primi suportul necesar din partea
unei persoane cu o înaltă expertiză profesională. O relaţie de mentorat de
succes îi va oferi stagiarului încrederea şi entuziasmul de a lucra cu elevii, iar
mentorului motivaţia şi plăcerea de a mentoriza alţi profesori aflaţi la debut în
cariera didactică.
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