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Înscriere Mentee - Change Architects
Te rugăm să completezi formularul următor pentru a-ți exprima interesul de a deveni mentee. Cu cât 
răspunsurile tale sunt mai specifice cu atât îți cresc șansele să-ți găsim un mentor pe plac.  

Programul de mentorat este dedicat copiilor cu vârste între 12 și 18 ani, ce au participat sau urmează să 
participe la programul Change Architects. 

Durează 10-20 minute să completezi acest formular.

 

* Required

Date de contact

1. 1. Nume și Prenume: *

2. 2. Adresa de email și numărul de telefon: *

3. 3. La ce școală mergi: *
Numele și adresa școlii

4. 4. Numele profesorului ce ți-a recomandat
acest program: *

5. 5. În ce clasă ești? *

6. 6. Câți ani ai? *

7. 7. Câți frați și surori ai? *

Aspirații și activități
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8. 8. Când te gândești la carieră sau la job - ce ți-
ar plăcea să faci? *

9. 9. Acest job/carieră intră în următoarea categorie: *
Mark only one oval.

 Domeniul Tehnic și Informatic

 Domeniul Arte

 Domeniul Sport

 Domeniul Medical

 Domeniul Economic și de afaceri

 Domeniul Educațional și Știință

 Domeniul Legislativ

 Domeniul Comunicare și relații umane

 Domeniul Protecția mediului

 Domeniul Social

 Domeniul Agricultură

 Domeniul Turism

 Altul

10. 10. Care sunt materiile tale preferate? *

11. 11. Ce faci în mod normal după ore? *

12. 12. La ce îți spun prietenii că ești tu cel mai
bun? *

13. 13. Câți prieteni ai? *

14. 14. Care este formația ta preferă? *

15. 15. Care este filmul tău preferat? *
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16. 16. Dacă mâine ai putea să fii oricine din istorie sau din prezent, cine ai vrea să fii? *
 

 

 

 

 

17. 17. Dacă ai putea să schimbi 3 lucruri în lume și în jurul tău, care ar fi acelea? *
 

 

 

 

 

18. 18. În ce locuri ai fost și ți-a plăcut foarte mult? *
 

 

 

 

 

19. 19. Unde ai vrea să călătorești? *
 

 

 

 

 

20. 20. Despre ce ți-ar plăcea să vorbești cu mentorul? *
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21. 21. Ce ai vrea ca mentorul să știe neaparat despre tine: *
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