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Liniile directoare pentru (persoana mentorată) Mentee MIF +

Portofoliul MIF + în mentorat este un concept multifuncțional, complex, care poate fi înțeles
doar într-un context profesional concret. Care dintre funcțiile sale ar trebui să devină centrală fie a unui instrument de evaluare, fie a unui stimulent pentru creșterea profesională sau
masterizare sau chiar a unui jurnal profesional / arhivă de instrumente utile de mentorat și
reflectare, depinde de prioritățile și nevoile mentorului legate de context - precum și la nivelul
formalizării instituționale a utilizării sale ca instrument oficial de furnizare a evaluării.
Cunoscând mai bine potențialul portofoliului, mentorii și mentorații își pot îndeplini
responsabilitățile într-un mod productiv și durabil.
Asigurați-vă că aveți un portofoliu care va fi utilizat de dvs. ca persoană mentorat și de mentor.
Oferă solicitări lunare pentru a stimula conversația și a promova schimbul de idei.
 Mentorul și mentoratul urmează discuții lunare ghidate
 Scrieți feedback-ul și gândurile în acest portofoliu înainte de a vă întâlni în fiecare lună
 Aduceți portofoliul la fiecare întâlnire pentru a urmări discuțiile trecute / actuale, ideile
și urmărirea
 Mentorul urmărește-ți orele în spatele ghidului
 Bucurați-vă de timpul petrecut împreună!
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Scopul acestui portofoliu este de a oferi mentoratului un ghid pentru organizarea activității lor
cu ajutorul diferitelor instrumente. Secțiunea Anexe extinde gama de șabloane disponibile
pentru observarea și evaluarea intereselor și atitudinilor dvs. față de antreprenoriatul (digital) și
lumea muncii.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

Ce asteaptă Persoana mentorată de la Mentor
Cineva care oferă o relație de susținere
Cineva care poate oferi îndrumări directe în carieră
Cineva care poate lega teoria de practică
Cineva care oferă oportunități structurate pentru o carieră antreprenorială
Cineva care poate oferi feedback evaluativ fără amenințări
Majoritatea mentoranților se bucură din plin de rol și consideră mentoratul un proces pozitiv,
încurajator, care oferă tuturor celor implicați multe oportunități.
Mentoratul oferă oportunități pentru:













A fi un exemplu
A încuraja femeile să preia un rol de conducere
A reuni viața de familie și forța de muncă
A discuta etosul unei companii
A se angaja într-un dialog profesional
A încuraja o relație bună
A crește stima de sine
A ajuta la recunoașterea realizărilor
A încuraj reflecția și revizuirea
A da îndrumare directă
A încuraja asumarea riscurilor
A consilia pentru o carieră

Ghid și asistență
Ascultă și sfătuiește
Negociază și stabileste obiective clare pentru cariera îndrumată
Analizează nevoile
 Stabilește prioritățile
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.
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Rolul Mentorului MIF +








Monitorizează și examinează progresul
Gestionează timpul
Observa și evaluiază
Negociază și rezolvă conflictul
Oferă feedback (fără a fi judecător)
Scrie rapoarte

Rolul persoanei mentorate sau Mentee
Grupul țintă se va implica în întâlniri și / sau cu mentori virtuali, în cadrul cărora va descoperi
abilități, tendințe, interese profesionale, fiind încurajată să urmeze și să dezvolte o carieră.
Acestea vor învăța să depășească barierele generate de stereotipuri și prejudecăți care dezvoltă
respectul de sine și încrederea, promovând principiile egalității de gen.
În cadrul unei relații de mentorat în dezvoltare, se așteaptă ca eleva mentorată să fie:
 In controlul agendei, preluându-și responsabilitatea pentru dezvoltarea si aplicarea
cerințelor, mai degrabă decât să se aștepte la „remedieri rapide” de la un mentor
 Să fie dedicata, de exemplu, să participe la ședințele planificate, respectând planificarea
făcută cu Mentorul
 Pregătită pentru a fi provocată atunci când mentorul consideră că acest lucru va fi de
folos, mai degrabă decât să arate doar simpatie
 Să se poarte profesional în relația cu mentorul, de exemplu fiind punctuală, respectând
regulile de bază convenite și vorbind deschis și sincer cu acesta. (Clare Wakeham)

Întâlnirea cu mentorul
 Întâlnirile dintre Mentor și Mentee vor avea loc față în față sau online. Mentorul își va
prezenta biografia, evoluțiile din cariera, stereotipurile de gen și prejudecățile întâlnite
în dezvoltarea și consilierea lor.
 Vizite la locul de muncă - Mentee va vizita și va descoperi activitățile profesionale ale
Mentorului.

Cum petrec timpul mentorii și mentoratele împreună în Programul de mentorat?

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.
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 Prezentarea activității/profesiei curente
 Prezentarea activităților preferate/hobbies/interese
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Există o mare varietate de activități pe care mentorii și mentoratele le pot face împreună, cum
ar fi:






Cartea/filmul/piesa de teatru/muzica preferată
Participarea la târguri și expoziții
Vorbind despre cariere si piața muncii - avantaje si dezavantaje
Vorbind despre viitor(cum te vezi in 10 ani)
 Vizite in domeniul antreprenoriatului/companiilor/ONG-uri/
Procesul de responsabilizare în relația de îndrumare/mentorat necesită ca persoana
fizică/Mentorul să-și asume responsabilitatea în gestionarea procesului. Elevul/eleva sau
studentul cu o stimă de sine ridicată și o claritate ridicată a obiectivelor, poate începe relația
prin stabilirea agendei, orientând Mentorul către răspunsuri adecvate și bazându-se activ pe
cunoștințele, experiența și rețelele mentorului. (CLUTTERBUCK, 2005)

Mentorat On-Line/prin e-mail / telefon
E-mentoring se bazează pe e-mail sau prin intermediul unei platform ( în cazul proiectului
nostru) un forum bazat pe web. Mentoratul electronic pierde unele avantaje ale unei întâlnirii
față în față, cum ar fi posibilitatea de a „citi” limbajul trupului și de a auzi tonul vocii; principalul
avantaj este că poate fi făcut oriunde în orice moment, astfel încât un mentor și o mentee nu
trebuie să fie apropiați geografic sau să lucreze în același timp. Acest lucru poate permite
răspunsuri mai reflective. Mentoratul telefonic pierde avantajul că mentorul și persoana
mentorată sunt capabili să se angajeze în momente diferite, dar păstrează tonul vocii și indicii
comportamentale utile, cum ar fi perioade de tăcere sau „ticuri” orale. Telefonarea video poate
fi de asemenea utilă. Atât mentoratul electronic, cât și mentoratul telefonic pot fi utilizate în
locul sau împreună cu întâlniri față în față mai puțin frecvente.

Obiectivele Portofoliului Mentorului și a Portofoliului persoanei mentorate
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 să apropie mentoratele de piața muncii în domenii care le interesează
 să faciliteze dezvoltarea unei relații constructive și transparente mentor-mentee
 să ajute femeile tinere să dezvolte un sentiment de apartenență la noua lume socială.
 să faciliteze dezvoltarea stimei de sine a mentoratelor
 să reflecte asupra impactului mentoratului asupra carierei ei )pe termen scurt sip e
termen lung)

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

Angajamentul persoanei mentorate
Prin semnarea prezentului document, persoana mentorata se angajeaza:
Mentee/persoana mentorată
Numele: ______________________________________________________
Domeniul de interes: _____________________________

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.
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 Voi fi prezentă la activitatea de îndrumare/mentorat cel puțin o dată pe lună planificand
totul împreună cu Mentorul
 Voi tine legătura cu mentorul meu folosind WhatsApp/e-mail/Skyp/telefon
 Voi completa secțiunile Portofoliului cu regularitate
 Voi urmări cu atentie si voi contribui la activitățile de mentorat
 Voi indeplini cerințele mentorului
 Voi face o proprie evaluare a activității mele
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Țara: _____________________________

 Voi respecta orientările aplicabile ale proiectului, în special în ceea ce privește
programul Erasmus Plus
 Voi avea o atitudine de deschidere față de această nouă provocare oferită de proiectul
MIF+

Prin prezenta, îmi confirm interesul de a mă alătura programului de mentorat al proiectului
MIF+

Loc:
Data:
Mentorul (prenume, nume de familie):____________________________________________
Semnătură_________________________
Persoana mentorată(prenume, nume de familie):____________________________________
Semnătură____________________________

Chestionarul de auto-evaluare a elevei mentorate
Self-assessment questionnaire - MENTEE student
Dragi participante
Vă rugăm să răspundeti la urmatoarele întrebari alegând raspunsul care se potriveste, acolo
unde sunt variante.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.
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Mulțumim

Date de identificare
Prenume______________________________________________
Nume____________________________________________________
Education_______________________________________ __________
Domeniu de interes _________________________________________________
1.Bărbatii pot avea grijă de copii la fel de bine ca si femeile.
A.total împotrivă.
B.nu sunt de acord
C.de acord

D.total de acord

2. Abilitătile tehnice sunt la fel la barbați și femei.
A.total împotrivă.
B.nu sunt de acord

D.total de acord

C.de acord

3. Dacă vrem ca societatea să ne priveasca altfel, si noi femeile trebuie să ne privim diferit.
A.total împotrivă.
B.nu sunt de acord
C.de acord
D.total de acord
4. Femeile fac doua treimi din muncă dar primesc doar o zecime din venitul total.
A.total împotrivă.
B.nu sunt de acord
C.de accord
D.total de acord
5. Dacă educi o femeie, educi o întreagă nație.
A.total împotrivă.

B.nu sunt de acord

C.de acord

D.total de acord

6. Când cineva se gandește la profesia de inginer nu prea îi vine în minte o femeie.
A.total împotrivă.
B.nu sunt de acord
C.de acord
D.total de acord
7. Femeile au nevoie de abilităti care să le permită să câstige bani mai multi, ca să facă față mai
bine nevoilor traiului și să devină independente.
A.total împotrivă.
B.nu sunt de acord
C.de acord
D.total de acord
8. Rolul femeilor în societatea noastră este văzut destul de limitat, acela de sotie/mama sau
cineva care face o munca nerumunerată în familie.
A.total împotrivă.
B.nu sunt de acord
C.de acord
D.total de acord
9. Care sunt provocarile proiectuluiMIF+?
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______________________________________________________________________________
_______

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

______________________________________________________________________________
_______
10. După părerea ta care vor fi acțiunile viitoare ale Mentorului ca să aduca elevele mai
aproape de piata muncii?
______________________________________________________________________________
_______
11.Ce resurse sau instruire te-ar ajuta în activitatea ta de mentor MIF+?
______________________________________________________________________________
_______
12. Cum vei mentine relatia ta cu mentorul?
_____________________________________________________________________________________
________

Notificarea privind protecția datelor în conformitate cu ‘Regulamentul general al
UE privind protecția datelor’

Program Erasmus +: MOVE IT FORWARD+
Proiect: Erasmus+ Adult Education No: 2019-1-LU01-KA204-050116
Erasmus+ Programme: MIF+
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Proiect transnațional

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

Organizația ________________________________________este responsabilă pentru protecția
datelor conform reglementărilor privind protecția datelor.
Nu sunteți obligat legal sau contractual să furnizați datele dumneavoastră. Nefurnizarea
niciuneia dintre datele care pot fi indicate voluntar nu are implicații.
2. Fotografii și videoclipuri
Dacă organizația ________________________________face poze sau face înregistrări video cu
participanții la un eveniment, acestia pot fi publicate pe următoarele canale:
• Publicarea pe internet pe pagina principală a website-ului proiectului MIF+(acces
internațional)
• Publicarea pe canalele de socializare (Facebook etc.) (acces internațional)
• Publicarea în programul anual, ziare, broșuri sau newsletter (internațional)
3. Transmiterea datelor
Întrucât proiectul corespunzător este unul european, vă împărtășim datele dvs. personale și
protocoalele de activitate următoarelor organizații sau parteneri contractuali de proiect ai
organizației Fundatia Professional:


WIDE (Luxembourg)



Centar Tehnicke Kulture Rijeka (Croatia)



Digital Leadership Institute (Belgium)



Fundatia Professional (Romania)



Led By Her (France)



Northtown Vilnius (Lithuania)

4. Durata depozitării și ștergerea
Datele dvs. vor fi șterse după încheierea perioadei de păstrare legală.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.
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Datele pe care le-ați furnizat în cadrul utilizării datelor noastre de contact vor fi șterse imediat
ce comunicarea va fi oprită sau când solicitarea dvs. este complet clarificată și, în același timp,
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Datele dvs. vor fi blocate pentru orice altă utilizare, excluzând acest lucru este permisă
publicitatea poștală.

datele dvs. nu au fost colectate în scopuri contractuale. Comunicarea pentru apărarea unui
drept în cererea legală va fi păstrată pe toată perioada de prescripție corespunzătoare.
5. Drepturile dvs.
Aveți dreptul de a obține informații despre datele dvs. stocate la
organizația________________________________________________, vi se permite să
adaptați datele incorecte sau aveți datele blocate sau șterse în orice moment.
Mai mult, puteți contrazice prelucrarea datelor și vă puteți asigura că vă transferăm datele
către altcineva.
De asemenea, aveți dreptul de a face o reclamație la Autoritatea de reglementare pentru
protecția datelor.
__________________
Loc

_____________________

____________________

Data

Nume scris cu majuscule

Semnătură

Cod de conduită
Program de mentorat
Introducere
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12

Acest document urmărește să stabilească normele și responsabilitățile sociale între Mentori si
Elevele Mentorate în Programul de îndrumare. Acesta este un pas important pentru a stabili o
viziune inclusivă, în care toți participanții sunt la curent cu atitudinile și comportamentul care se
aștepta de la ei.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

Mentorata va:
 urma să acționeze în conformitate cu principiile menționate
 trebuie să arate interes si implicare să participe la programul de mentorat,
 respectarea mentorului ca suport pentru dezvoltarea lor, luând în considerare
experiența personală a mentorului, cunoștințele legate de muncă și faptul că mentorul
este voluntar în program.
 fi responsabil să își gestioneze propria învățare, să identifice și să-și fixeze obiectivele,
folosind mentorul ca suport pentru această activitate.
 trebuie să fie conștientă de faptul că această relație este confidențială
 implica în mod natural o partajare a cunoștințelor, expertizării și lecțiilor învățate.
 Pe tot parcursul, eleva mentorata și mentorul vor menține un nivel ridicat de
confidențialitate ceea ce este potrivit și va fi agreat la începutul relației.
 va menține contactul cu mentorul la cerere, pentru a evalua progresul în conformitate
cu obiectivele programului
 Mentorul va fi concentrat pe și va avea oportunitatea de a învăța.
 urma să respecte limitele personale pentru a asigura păstrarea vieții private și va
promova un echilibru sănătos în relație.
 înțelege că responsabilitățile profesionale continuă dincolo de încetarea oricărei relații
de mentorat.

Jurnalul

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.
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Un jurnal poate lua diferite forme. Dacă va fi folosit ca o formă de evaluare cantitativă, poate fi
dezvoltat ca o înregistrare structurată a observațiilor sau evenimentelor, aranjate cronologic.
Dacă jurnalul este destinat să fie utilizat într-o abordare calitativă, nu trebuie să fie structurat
cronologic și ar trebui să constea în cea mai mare parte din texte, note despre experiențe sau
sentimente de la persoana care îl scrie. Un jurnal (care este completat regulat) este o
modalitate excelentă de colectare a materialului care va fi integrat în raportul unei activități de
mentorat. Jurnalele sunt elemente cheie pentru organizarea documentării unei activități de
mentorat într-un mod structurat. Imagini, diagrame, videoclipuri. etc. i se pot adăuga.
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CE ESTE?

DE CE SĂ UTILIZAȚI?
- Adunarea de informații comportamentale care nu sunt observate cu ușurință sau pentru a

înțelege și dezvolta cunoștințe despre interpretările participanților care nu pot fi obținute prin
interacțiunea cu aceștia.
- Colectarea datelor despre gândurile, interpretările și activitățile participanților cu scopul de a
descoperi relații potențiale (între diferite elemente) și evoluția lor în timp.
CUM SE PUNE ÎN APLICARE?
Pentru a implementa această metodă de evaluare, puteți utiliza diferite abordări, în funcție de
tipul de date pe care doriți să le colectați. Poate să fie scris pe hartie, fie un jurnal web (uneori
chiar o înregistrare vocală sau un jurnal video) pentru a fi completat zilnic / săptămânal / lunar
și utilizat pentru a colecta observația specifică a elevilor, feedback-ul cu privire la anumite
sarcini și evenimente particulare.
Proiectarea jurnalului poate fi lăsată la alegerea participanților (asigurarea că datele colectate
sunt atât relevante pentru evaluare, cât și semnificative pentru participanți). Cu toate acestea,
evaluatorul poate decide și el, în scopuri metodologice.

Jurnalul Mentoratei
Aici vă puteți înregistra activitățile de mentorat

Activitatea – discuții/ feedback/sentimente/așteptări
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Data

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

Întâlnirile Mentor cu mentoratele
Sesiunea I
Această întâlnire vă ajută să vă cunoașteți și să găsiți modalități de a lucra bine împreună.
Întrebari
sugerate pentru femeile mentorate:
Să ne cunoaștem
Puneți-vă reciproc următoarele întrebări și orice alte lucruri care vă vin în minte.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.
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Care este filmul sau cartea ta preferată?
Spune-mi despre ceva de care ești foarte mândră.
Descrieti un moment de învățare din viață sau o provocare pe care ați depășit-o.
Enumerați (sau pregătiți-vă pentru următoarea întâlnire) câteva domenii în care excelați
(leadership bazat pe puncte forte/bună organizatoare/stiu sa respect datele limita etc).
 Enumerați câteva domenii în care doriți să creșteți pentru a avea succes, atât personal,
cât și profesional, unde simțiți că mentorul dvs. ar putea să vă formeze și să vă
sfătuiască. Acesta devine obiectivul relației de mentor.
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Acțiune: Programează-ți următoarele trei întâlniri. Clarificați așteptările pentru relația dvs. și
cel mai bun mod de a comunica între voi.
 Mentorul va vorbi despre abilitățile asociate cu profesia sa, entreprenoriat și modul în
care acestea se referă la viziunea mentorului.
Cerinte pentru întâlnirea viitoare:
Te rog pregătește pentru următoarea întâlnire câteva domenii în care excelezi (de ex leadership
bazat pe puncte forte etc).
 Ce ai dori sa realizezi atât din punct de vedere personal, cât și professional si în ce
masură mentorul tău ar putea să te ajute și să te sfătuiască în mod special. (Acest lucru
ar putea deveni scopul relației de mentorat).

Sesiunea II
Obiective/ vise/înclinatii/exemple din familie/preferințe/nevoi.
Mentee revine la următoarea întâlnire cu foaia actualizată.
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________
4.________________________________________________________
5.________________________________________________________
Mentee: Cum măsor succesul obiectivelor/viselor/preferintelor mele?
În fiecare luna, trimite mentorului un e-mail cu două paragrafe:
 Care sunt nevoile mele?

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.
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N.B. Creați două până la cinci obiective pentru mentorata împreună cu ea care implică
învățarea și conduc la rezultate definite.
Exemple:
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 Provocări sau bariere în calea succesului meu.

- Pentru a înțelege mai bine unde sunt locurile de muncă din comunitatea noastră va trebui
să te peocupi să afli ce fel de întreprinderi sunt în orasul tau, să te gandesti la viitor, si să te
gandesti ca alegerea unei profesii este semnificativă și importantă dar ar trebui să fie si bine
plătită ceea ce va elimina asa zisă “pay gap” adica prapastia platii dintre femei si barbate.
Se poate completa impreuna cu Mentorul.

Sesiunea III
Mentees sau elevele mentorate vor vizita și vor descoperi activitățile profesionale ale
Mentorului.
Mai exact, vor asista la:
- modul în care locul de muncă este structurat și organizat
- cultura și codurile sale de conduită;
Elevele vor afla despre:
- utilizarea anumitor tipuri de tehnologie
- orice proceduri de formare la locul de muncă.
Vor vedea clar:
- modul în care lucrul de echipă este central în cadrul unei companii
- ce înseamnă să fii activ la nivel local, național, european sau internațional
- cât de important este să stăpânești diferite limbi străine într-un astfel de context.
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(PRIN CONSULTAREA MENTORULUI SI A ELEVEI MENTORATE VOR FI INCLUSE CELELALTE TREI
SESIUNI)

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

Sesiunea IV Subiectul: de stabilit
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Subiectul: de stabilit

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

Sesiunea V

optională

Sesiunea VI
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optională

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

Feedback după fiecare sesiune
Sesiunea I

Sesiunea II

Sesiunea IV (De stability impreuna cu Mentorul si mentorata).
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare, care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.
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Sesiunea III

Sesiunea V
optional

Sesiunea VI
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opțional

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicație reflectă doar opiniile autorului și Comisia nu
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Cum încetăm activitatea și ce urmează: Observații si ce nu am înțeles?
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O scrisoare de mulțumire Mentorului
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