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A Mentorálást értékelő eszköz használata 
 

 
Mi a Mentorálást értékelő eszköz? 
 
A Mentorálást értékelő eszközt (MAT) az Európai Mentorálás a Szociális 
Ellátásban (EMESE) projekt részeként fejlesztettük ki. Az a célja, hogy 
segítsen a mentornak értékelni azokat a kollégákat, akik az Európai 
Gondozási Tanúsítványt (EGT) készülnek megszerezni. Két értékelés van, 
legalább két kolléga bevonásával mentoronként: egy (vagy több), aki 
mentorált és egy (vagy több), aki nem. Ezeket az értékeléseket kell 
megvalósítani és az eredményeit a projekt részére rögzíteni: 
 

 Az első értékelésnek azelőtt kell megtörténnie, hogy a kolléga elkezdi a 
BESCLO területire alapozott tréninget 

 A második értékelésnek a képzés után, de az EGT vizsga előtt kell 
megtörténnie.   
  

A mentor 12 hetes mentori támogatás ajánl fel a mentorálásra kiválasztott 
kollégá(k)nak, de a második értékelést minden kollégát érint, aki részt vesz a 
projektben. Ezen keresztül kimutatható, hogy a mentorálás fejleszti-e vagy 
sem a munkatárs megértését a szociális ellátás emberi jogi megközelítésével 
kapcsolatban és támogatja-e és növeli-e a sikeres EGT vizsga esélyét.  
 
Vezetők és közvetlen felettesek, akik szeretnék értékelni a beosztott 
munkatársak alapvető értékét, szintén használhatják a MAT-et más módokon. 
Erről még később beszélünk. 
 

A Mentorálást értékelő eszköz tartalma 
 
A MAT és ez az útmutató azért készült, hogy mind a 8 BESCLO területet 
megtárgyalja. A MAT-nek öt lapja (vagy lapfüle az Excelben) van BESCLO 
területenként. 
 
 1. BESCLO kérdések és válaszok lap 
Ez a lap kérdéseket tartalmaz, amelyeket a mentor segítségként használhat, 
hogy értékelje a mentorált megértését, az értékek alkalmazását és attitűdjét, 
amelyet az egyes BESCLO területek tárgyalnak meg. Valamint segítséget 
nyújt abban, hogy a mentorált válaszai miket kell, hogy tartalmazzanak. 
 

2. BESCLO kérdések lap 
Ez a lap csak kérdéseket sorol fel BESCLO területenként, válaszokat nem. 
Ezt ’tesztlapként’ oda lehet adni a mentoráltnak. Ezzel időt takarítunk meg és 
segít, hogy az értékelési folyamat egyszerű és lényegre törő maradjon. A 



 

2 
 

 

 European Mentoring in Social Care is a project funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union 

under Key Action 2: Strategic Partnerships for Adult Education. Project Number: 2015-1-BE02-KA204-012282 

 

válaszokat leírhatják, vagy szóban is elmondhatják a mentornak. Ha kiosztjuk 
a mentoráltnak, akkor még a képzés befejezése előtt kérjük vissza, ellenkező 
esetben a mentorált használhatja, hogy javítsa a pontjait a második értékelés 
során.    
 3. Értékelési útmutató 
Ennek az a célja, hogy segítsen a mentornak ’pontozni’ a mentorált válaszait, 
és hogy meg tudja ítélni, hogy milyen szinten áll az egyes BESCLO területek 
megértése és az értékek alkalmazása. A mentorált ’pontjai’ az automatikus 
pontozó táblázatban lesznek rögzítve. 
 
 4. Automatikus pontozó tábla 
Ez a lap az EGT vizsgát tevő munkatárs két értékelés közötti fejlődését 
mutatja egy látványos ábrán. Az első értékelés eredményei sötétkéken 
jelennek meg, a másodiké világoskékben. A piros azt mutatja, ha csökkent az 
adott pontszám a második értékelésben, vagy ha pont 0 (=még nem tart ott!). 
Az egyes BESCLO területek kérdéseinek pontja a bal oldalon vannak, sárga 
színben. Excel használata közben a jobb oldali sor automatikusan megjelenik 
és kitöltődik.   
 
 5. Táblázat kézi kitöltés esetén 

Ha nincs elérhető számítógép, akkor az 5. lapfülön lévő táblázat 
kinyomtatható és a cellák kézzel kitölthetőek. Néhányan talán inkább egy nem 
elektronikus módszert használnának. Az eredményeket végül valahogy 
elektronikusan el kell küldeni a projekt adminisztrátorának, összegzés és 
áttekintés céljából. Tehát nagyon fontos, hogy rögzítsük a pontokat.  
 
 

A nyolc BESCLO terület 
 
Most megnézzük az egyes BESCLO területeket és megmutatunk néhány 
lehetséges választ, amelyek megfelelnek a megjelölt kritériumoknak. A 9 
pontos értékelési rendszer területet és rugalmasságot biztosít a fejlődés apró 
lépéseinek felismeréséhez. Egy tizedik pont is rendelkezésre áll, a nulla, ami 
azt jelenti, hogy a jelölt még egyáltalán nem érti a témakört, nem tudja a 
munkájához kapcsolni és/vagy zavaros számára. A pontok azt jelzik, hogy 
mennyire ’érezzük’ helyesnek a választ.  
 
Az értékelés elkerülhetetlenül szubjektív lesz néhány esetben. Néhány 
mentor ’nagyvonalúbb’ lesz, mint mások, de reméljük, hogy lesz némi 
következetesség is a pontozásukban. Rövid válaszok esetén nehéz lesz 
differenciálni a pozitív válaszok 9 szintjébe. Mindezeket számításba kell 
venni, amikor az eredményeket összesítik a projekt részére.  
 
Értsük meg, hogy a munkatársak egy bevezető tréning programban vesznek 
részt, mint például ’A legjobb gyakorlat a szociális ellátásban’ az EGT vizsga 
érdekében. Ezért elvárható, hogy a válaszok a ’Megfelelő’ vagy a ’Jó’ 
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kategóriába esnek. A ’Kiváló’ válasz csak a sokkal tapasztaltabb 
munkatársaktól várható el.  
 
 

 
 
 
1. A szociális munka értékei 
 
Vannak olyan alapelvek, amelyre bármilyen emberi jogi megközelítésen 
alapuló szociális szolgáltatás épül. Ezek az alapok, amelyek meghatározóak 
a jó minőségű szolgáltatás biztosításához, így az egyéneket teljes és pozitív 
élethez vezethetik.  
 
Amikor ezen a területen értékeljük a munkatársakat, akkor a válaszaiknak 
tükrözniük kell azt, hogy értik ezeket az értékeket és fejleszteni tudják azokat. 
Be kell mutatniuk, hogy értik az egyenlő esélyek lehetőségének fejlesztését 
és hogy tisztelniük kell a különbözőséget. Azt is be kell mutatniuk, hogy értik a 
titoktartás fontosságát és korlátait.  
 
Lehetséges válaszok a BESCLO 1. területéhez: 
 
BESCLO 1. 3. kérdés  
Hogyan fogom az általam támogatott 
személy jogait fejleszteni? 

Lehetséges 
pontok 

Elérhető szintek és a 
hozzájuk kapcsolódó 
magyarázatok 

•Úgy segítek Tamásnak a jogai 
érvényesítésében, hogy megkérdezem mit akar 
kezdeni az életével 

0 Még nem tart ott 
-Csak zavaros és nem részletes 
tudása van a témakörben 
-Nem mutat helyénvaló példát 
a munkahelyén 
-Nagyon kicsit érti csak a 
témakört és/vagy zavaros 
számára 

• Úgy segítek Tamásnak a jogai 
érvényesítésében, hogy segítek abban, hogy a 
lakóközösségi megbeszéléseken részt vegyen 
a jövőbeni tervezésekben. 
 
• Úgy segítek Tamásnak a jogai 
érvényesítésében, hogy segítek abban, hogy 
felszólaljon a jövőbeni tervekről szóló 
lakóközösségi megbeszéléseken.  
 
• Úgy segítek Tamásnak a jogai 
érvényesítésében, hogy segítek neki megérteni 
mi hangzott el a jövőbeni tervekről szóló 
lakóközösség megbeszélésen.  

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

Megfelelő 
-A téma alapvető tudását 
mutatja 
-Legalább egyszer helyénvaló 
példát mutat a munkahelyén 
-Alapvető módon 
kommunikálja a gondolatokat 
és véleményeket, néhány 
releváns kifejezés 
használatával 

• Azzal támogatom Tamás jogait, ha 
gondoskodom arról, hogy rendelkezésre álljunk, 
hogy akkor menjen el templomba, amikor akar, 
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Jó 
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hogy képes legyen felszólalni a lakóközösségi 
megbeszéléseken a közlekedési problémával 
kapcsolatban és hogy megértse mi hagzik el.  
 
• Azzal támogatom Tamás jogait, hogy: 
- Támogatom a lakóközösségi 
megbeszéléseken való hozzászólását a 
közlekedéssel és a templomlátogatás 
problémával kapcsolatban 
- A megbeszélés előtt gyakorlom vele azt, amit 
el akar mondani 
- Segítek neki megérteni, hogy mi hangzik el az 
ülésen 
•Azzal segítek Bettinek abban, hogy válaszoljon 
azoknak, akik az utcán a nevén szólítják őt, 
hogy:  
- Elmondom neki az okokat, hogy miért 
csinálják 
- Válaszokat gyakorlunk együtt 
- Megmutatom neki, hogy reagáljon arra, ha 
valaki piszkálja őt 
- Pozitív visszajelzést adok neki, hogy segítsen 
növelni a magabiztosságát  
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-A téma jó tudását és 
megértését mutatja 
-Sokszor helyénvaló 
példátmutat a munkahelyén 
-Világos logikával, a helyes 
terminológia használatával 
kommunikálja a gondolatokat 
és véleményeket 
 

• Hogyan fejlesztem a munkám során a jogokat 
- Azzal, hogy segítek az általam támogatott 
embereknek, hogy hozzáférjenek azokhoz a 
szolgáltatásokhoz, amelyekhez joguk van 
Például úgy, hogy segítek Tamásnak abban, 
hogy részt vegyen a templom dicsőítő 
csapatában, mert ez fontos számára, annak 
ellenére, hogy a támogatói szolgálatunknak 
talán egy kicsit változtatni kell ehhez. 
- Azzal, hogy valaki érdekeit képviselem 
Például úgy, hogy felszólalok a munkatársi 
értekezleten, hogy biztos legyek benne, hogy a 
vezetők tisztában vannak Tamás problémájával 
a templomlátogatással kapcsolatban. 
 
• Hogyan fejlesztem a munkám során a jogokat: 
- Azzal, hogy segítek az általam támogatott 
embereknek, hogy hozzáférjenek azokhoz a 
szolgáltatásokhoz, amelyekhez joguk van 
Például úgy, hogy segítek Tamásnak abban, 
hogy részt vegyen a templom dicsőítő 
csapatában, mert ez fontos számára, annak 
ellenére, hogy a támogatói szolgálatunknak 
talán egy kicsit változtatni kell ehhez. 
- Azzal, hogy valaki érdekeit képviselem 
Például úgy, hogy felszólalok a munkatársi 
értekezleten, hogy biztos legyek benne, hogy a 
vezetők tisztában vannak Tamás problémájával 
a templomlátogatással kapcsolatban. 
-Azzal, hogy jó példát mutatok 
Például úgy, ahogy egy agresszív viselkedésre 
és piszkálásra reagálok. Higgadt, de egyértelmű 
módon, olyan nyelvezettek, hogy Betti is képes 
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Kiváló 
 
-A téma kimagasló tudását és 
ismeretét mutatja 
-Sokszor helyénvaló példát 
mutat a munkahelyén és más 
szociális ellátással kapcsolatos 
közegben 
-Kapcsolatot teremt az 
elmélet és a gyakorlat között  
-Hatékonyan kommunikálja az 
ötleteket és véleményeket, 
átgondolt, logikus és koherens 
módon használva a helyénvaló 
terminológiát 
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legyen használni hasonló helyzetben.  
 
• Hogyan fejlesztem a munkám során a jogokat: 
- Azzal, hogy segítek az általam támogatott 
embereknek, hogy hozzáférjenek azokhoz a 
szolgáltatásokhoz, amelyekhez joguk van 
Például úgy, hogy segítek Tamásnak abban, 
hogy részt vegyen a templom dicsőítő 
csapatában, mert ez fontos számára, annak 
ellenére, hogy a támogatói szolgálatunknak 
talán egy kicsit változtatni kell ehhez. 
Például az, hogy támogatom Júliát abban, hogy 
meglátogassa a helyi könyvtárat és művészeti 
galériát. 
- Azzal, hogy valaki érdekeit képviselem 
Például úgy, hogy felszólalok a munkatársi 
értekezleten, hogy biztos legyek benne, hogy a 
vezetők tisztában vannak Tamás problémájával 
a templomlátogatással kapcsolatban. 
Például úgy, hogy leellenőrzöm, hogy Réka 
minden olyan pénzügyi hozzájárulást megkap, 
amihez joga van és kapcsolatba lépek a 
családjával emiatt. 
-Azzal, hogy jó példát mutatok 
Például úgy, ahogy egy agresszív viselkedésre 
és piszkálásra reagálok. Higgadt, de egyértelmű 
módon, olyan nyelvezettek, hogy Betti is képes 
legyen használni hasonló helyzetben.  
-Azzal, hogy tiltakozom a diszkriminatív 
viselkedéssel szemben 
Például úgy, hogy gondoskodom arról, hogy a 
2. házban élő férfiak nem hagyják mindig a 
nőkre a mosatlant. 
Például azzal, hogy elmondom Róbertnek, hogy 
az xxxx szó használata soha nem elfogadható 
azon a módon, ahogy ő használja.  
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2. A támogatásban részesülő személyek életminőségének 
fejlesztése 
 
Ez Személyközpontú tervezésként is ismert.   
 
A múltban olyan támogatásban részesültek az ellátottak, amelyek azon 
alapultak, hogy mi a legegyszerűbb és legkényelmesebb a szolgálat és a 
munkatársak részére. Az emberi jogi megközelítés azt jelenti, hogy az ellátott 
személy az alapján kapja a támogatást, hogy mik a reményei, vágyai, 
törekvései, preferenciái és nem csak a fizikai szükségletei (például 
gyógykezelésre vagy óvintézkedésekre) alapján. Ez azt is jelenti, hogy a 
támogatott személy részt vesz a személyes támogatási tervével kapcsolatos 
döntések meghozásában. Valamint azt, hogy figyelembe veszi az életük 
minden területét, beleértve a kapcsolataikat, a tanulmányi és munkaügyi 
érdeklődésüket, a spirituális és kulturális hitüket és a szociális életüket.  
 
Amikor ezen a területen értékeljük a munkatársakat, akkor a válaszaiknak 
tükrözniük kell azt, hogy értik annak fontosságát, hogy ténylegesen ismerjék a 
támogatott személyt: a múltjukat, preferenciáikat, vágyaikat, szükségleteiket 
és képességeiket. Be kell mutatniuk, hogy tudják hogyan gondoskodjanak 
arról, hogy a támogatott személy a lehető legnagyobb kontrollal rendelkezzen 
az élete felett és hogy támogatni tudják őt azzal, hogy megfelelően 
informálják őket a választási lehetőségeikről, különösen a szolgáltatásokkal 
kapcsolatban.  
 
Lehetséges válaszok a BESCLO 2. területéhez: 
 
BESCLO 2. 5. kérdés  
Az általam támogatott személyt képessé 
tudom tenni arra, hogy válasszon a 
lehetőségek között azzal, hogy …. 

Lehetséges 
pontok 

Elérhető szintek és a 
hozzájuk kapcsolódó 
magyarázatok 

• Választási lehetőséget nyújtok nekik azzal 
kapcsolatban, hogy mit akarnak tenni 

0 Még nem tart ott 
-Csak zavaros és nem részletes 
tudása van a témakörben 
-Nem mutat helyénvaló példát 
a munkahelyén 
-Nagyon kicsit érti csak a 
témakört és/vagy zavaros 
számára 

• Választási lehetőségeket mutatok nekik és 
ötleteket arról, hogy mit kaphatnak 
 
• Lehetőségeket és következményeket mutatok 
be, olyan módon, hogy megértsék.  
Például fényképeket mutatok Ritának 
lehetséges nyaralási úticélokról, hogy el tudja 
dönteni, hova szeretne menni.  
 
• Lehetőségeket és következményeket mutatok 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Megfelelő 
-A téma alapvető tudását 
mutatja 
-Legalább egyszer helyénvaló 
példát mutat a munkahelyén 
-Alapvető módon 
kommunikálja a gondolatokat 
és véleményeket, néhány 
releváns kifejezés 
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be, olyan módon, hogy megértsék  
Például megmutatom Ritának a megtakarítási 
számlájának kivonatát és megmutatom hogyan 
változna, ha úgy döntene költ valamennyit 
belőle a nyaralásra. 

használatával 

• Lehetőségeket és következményeket mutatok 
be, olyan módon, hogy megértsék  
Például megmutatom Ritának a megtakarítási 
számlájának kivonatát és megmutatom hogyan 
változna, ha úgy döntene költ valamennyit 
belőle a nyaralásra. 
Például segítek Györgynek, hogy részt vegyen 
a felülvizsgálatán és a közlekedési lámpa 
rendszert használatával megmutassa mikor ért 
egyet, mikor nem vagy azt, ha nem ért valamit 
az elhangzottakból.  
 
• Olyan módon mondom el az információt, a 
lehetőségeket és azok következményeit, hogy 
megértsék  
Például megmutatom Ritának a megtakarítási 
számlájának kivonatát és megmutatom hogyan 
változna, ha úgy döntene költ valamennyit 
belőle a nyaralásra. 
Lehetséges módokat találni arra, hogy segítsek 
az embereknek részt venni a döntéshozásban. 
Például segítek Györgynek, hogy részt vegyen 
a felülvizsgálatán és a közlekedési lámpa 
rendszert használatával megmutassa mikor ért 
egyet, mikor nem vagy azt, ha nem ért valamit 
az elhangzottakból.  
 
• Olyan módon mondom el az információt, a 
lehetőségeket és azok következményeit, hogy 
megértsék  
Például megmutatom Ritának a megtakarítási 
számlájának kivonatát és megmutatom hogyan 
változna, ha úgy döntene költ valamennyit 
belőle a nyaralásra. 
Például képeket mutatok Péternek arról, hogy 
mi történik vele és milyen szolgáltatásokat 
választhat.  
Lehetséges módokat találni arra, hogy segítsek 
az embereknek részt venni a döntéshozásban. 
Például segítek Györgynek, hogy részt vegyen 
a felülvizsgálatán és a közlekedési lámpa 
rendszert használatával megmutassa mikor ért 
egyet, mikor nem vagy azt, ha nem ért valamit 
az elhangzottakból.  
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Jó 
-A téma jó tudását és 
megértését mutatja 
-Sokszor helyénvaló 
példátmutat a munkahelyén 
-Világos logikával, a helyes 
terminológia használatával 
kommunikálja a gondolatokat 
és véleményeket 
 

• Gondoskodom egy világos kommunikációs 
rendszerről legalább az alapvető vágyakkal 
kapcsolatban 
Például képeket mutatok Máriának, hogy 
kitalálja, mit akar mi legyen a következő lépés. 
Időt szánok arra, hogy elmagyarázzam 
Jánosnak, hogy mi van a naplóban és hogy 
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Kiváló 
 
-A téma kimagasló tudását és 
ismeretét mutatja 
-Sokszor helyénvaló példát 
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miben akar esetleg részt venni.  
Elmagyarázom a lehetőségeket és azok 
következményeit 
Például megmutatom Ritának a megtakarítási 
számlájának kivonatát és megmutatom hogyan 
változna, ha úgy döntene költ valamennyit 
belőle a nyaralásra. 
Érthető módon magyarázom el az 
információkat az egyének részére 
Például segítek Györgynek, hogy részt vegyen 
a felülvizsgálatán és a közlekedési lámpa 
rendszert használatával megmutassa mikor ért 
egyet, mikor nem vagy azt, ha nem ért valamit 
az elhangzottakból.  
 
• Gondoskodom egy világos kommunikációs 
rendszerről legalább az alapvető vágyakkal 
kapcsolatban 
Például képeket mutatok Máriának, hogy 
kitalálja, mit akar mi legyen a következő lépés. 
Időt szánok arra, hogy elmagyarázzam 
Jánosnak, hogy mi van a naplóban és hogy 
miben akar esetleg részt venni.  
Elmagyarázom a lehetőségeket és azok 
következményeit 
Például megmutatom Ritának a megtakarítási 
számlájának kivonatát és megmutatom hogyan 
változna, ha úgy döntene költ valamennyit 
belőle a nyaralásra. 
Érthető módon magyarázom el az 
információkat az egyének részére 
Például segítek Györgynek, hogy részt vegyen 
a felülvizsgálatán és a közlekedési lámpa 
rendszert használatával megmutassa mikor ért 
egyet, mikor nem vagy azt, ha nem ért valamit 
az elhangzottakból.  
Például gondoskodom arról, hogy a szoba 
kellően világos és nincs semmilyen háttérzaj, 
amikor Simon és Klára részt vesznek a 
lakóközösségi megbeszélésen.  
 
• Gondoskodom egy világos kommunikációs 
rendszerről legalább az alapvető vágyakkal 
kapcsolatban 
Például képeket mutatok Máriának, hogy 
kitalálja, mit akar mi legyen a következő lépés. 
Időt szánok arra, hogy elmagyarázzam 
Jánosnak, hogy mi van a naplóban és hogy 
miben akar esetleg részt venni.  
Elmagyarázom a lehetőségeket és azok 
következményeit 
Például megmutatom Ritának a megtakarítási 
számlájának kivonatát és megmutatom hogyan 
változna, ha úgy döntene költ valamennyit 
belőle a nyaralásra. 
Például lehetőséget adok Ritának, hogy 
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9 
 

mutat a munkahelyén és más 
szociális ellátással kapcsolatos 
közegben 
-Kapcsolatot teremt az 
elmélet és a gyakorlat között  
-Hatékonyan kommunikálja az 
ötleteket és véleményeket, 
átgondolt, logikus és koherens 
módon használva a helyénvaló 
terminológiát 
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beszélgessen más emberekkel, akik 
csipőprotézis műtéten estek át 
Érthető módon magyarázom el az 
információkat az egyének részére 
Például segítek Györgynek, hogy részt vegyen 
a felülvizsgálatán és a közlekedési lámpa 
rendszert használatával megmutassa mikor ért 
egyet, mikor nem vagy azt, ha nem ért valamit 
az elhangzottakból.  
Például gondoskodom arról, hogy a szoba 
kellően világos és nincs semmilyen háttérzaj, 
amikor Simon és Klára részt vesznek a 
lakóközösségi megbeszélésen.  
Bátorítom a választási lehetőségek közötti 
döntéshozatalt 
Például bevonom Gizi lányait Mária kórházi 
látogatásába.  
Minden nap végén időt szánok arra, hogy 
segítsek Zalánnak abban, hogy átnézze mit 
csinált aznap. Megbeszéljük mit szeretett é smit 
nem, így a jövőben már elég információja less a 
döntéshozáshoz.  
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3. Kockázatkezelés 
 
Mindannyian naponta vállalunk kockázatot, a legtöbbnek csekély 
következménye van, például: van-e időm egy kávéra munka előtt vagy ezzel 
megkockázatom, hogy elkések, de ugyanakkor éberebben érkezem? 
 
A szociális gondoskodás körülményei között kockázatelemzést használunk, 
hogy felmérjük a pozitívumait és negatívumait annak, hogy az ellátott 
személyt képessé tesszük arra, hogy új döntéseket hozzon és új dolgokat 
tapasztaljon meg.  Azzal, hogy bevonjuk őket a kockázatelemzésbe segítünk 
nekik megérteni a kockázatokat és azt, hogy hogyan tudják csökkenteni 
azokat. Az emberek nem csak abból tanulnak, ha jól csinálják a dolgokat, 
hanem a rossz dolgok következményeiből is, ez ugyanolyan hasznos lehet. 
Azonban a munkatársakra vonatkozik a gondoskodás felelőssége, ami azt 
jelenti, hogy minden indokolt lépést meg kell tenniük, hogy gondoskodjanak 
arról, hogy a támogatott személy érti a kockázatot, amit vállal és nem 
szenved komoly kárt egy átgondolatlan döntés vagy cselekedet miatt.  
 
Amikor ezen a területen értékeljük a munkatársakat, akkor a válaszaiknak 
tükrözniük kell azt, hogy elismerik az egyén jogát a kockázatvállaláshoz és 
értik a saját felelősségüket ezen kockázatok kezelésével kapcsolatban. Meg 
kell mutatniuk azt, hogy tisztában vannak annak a dillemával aközött, hogy 
képessé tegyék a támogatott személyeket a kockázatvállaláshoz való joguk 
gyakorlásához és hogy a munkatársaknak gondoskodási felelőssége van. 
Meg kell tudniuk határozni a kokcákatkezelés fő alapelveit és hogy tudják kit 
és hogyan kell értesíteni az azonosított kockázatokkal kapcsolatban.  
 
Lehetséges válaszok a BESCLO 3. területéhez: 
 
BESCLO 3. 1. kérdés Ha valakinek soha 
nincs lehetősége arra, hogy kockázatot 
vállaljon, akkor vélhetően hatással lesz a 
következőkre: 

Lehetséges 
pontok 

Elérhető szintek és a 
hozzájuk kapcsolódó 
magyarázatok 

• Azoknak az embereknek, akik nem vállalnak 
kockázatot rosszabb életük van, mint azoknak, 
akik igen 

0 Még nem tart ott 
-Csak zavaros és nem részletes 
tudása van a témakörben 
-Nem mutat helyénvaló példát a 
munkahelyén 
-Nagyon kicsit érti csak a 
témakört és/vagy zavaros 
számára 

• Ha nem vállaljuk annak a kockázatát, hogy 
bevisszük Júliát a városba, mert fél a 
forgalomtól, akkor rosszabb lehet az élete. 
 
• Bevisszük Júliát a városba, annak ellenére, 
hogy fél a forgalomtól. Ha nem tennék, akkor 
sosem szokná meg a forgalmat.  
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 

Megfelelő 
-A téma alapvető tudását 
mutatja 
-Legalább egyszer helyénvaló 
példát mutat a munkahelyén 
-Alapvető módon kommunikálja 
a gondolatokat és 
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• Ha nem visszük be Júliát a városba a 
forgalomtól való félelem miatt, akkor sosem 
szokná meg és soha nem lenne képes új 
élményeket szerezni.  

3 véleményeket, néhány releváns 
kifejezés használatával 

• Bevisszük Júliát a városban, annak ellenére, 
hogy fél a forgalomtól. Ezáltal fokozatosan 
elmúlik a félelme és képes lesz megtenni más 
dolgokat is, helyi boltokba járni például. Ez 
fokozatosan több választási lehetőséget nyújt 
számára.   
 
• Bevisszük Júliát a városban, annak ellenére, 
hogy fél a forgalomtól. Ezáltal fokozatosan 
elmúlik a félelme és képes lesz megtenni más 
dolgokat is, helyi boltokba járni például, vagy 
egyedül meglátogatni az édesanyját vagy 
buszozni. Ez fokozatosan több választási 
lehetőséget nyújt számára.  Az embereknek, 
akik nem vállalnak kockázatot, kevesebb 
választási lehetőségük van az életben.  
 
• Bevisszük Júliát a városban, annak ellenére, 
hogy fél a forgalomtól. Ezáltal fokozatosan 
elmúlik a félelme és képes lesz megtenni más 
dolgokat is, helyi boltokba járni például. Az 
embereknek, akik nem vállalnak kockázatot, 
kevesebb választási lehetőségük van az 
életben. 
Segítünk Jánosnak eljutni bingozni, annak 
ellenére, hogy talán ez nehézséget okoz neki 
és eleshet, mert ott meredek a lépcső. Ha 
nem vállaljuk ennek a kockázatát, akkor János 
nem tud olyat tenni, amit szeret és unatkozni 
fog, talán depresszióssá válik.  

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
Jó 
-A téma jó tudását és 
megértését mutatja 
-Sokszor helyénvaló 
példátmutat a munkahelyén 
-Világos logikával, a helyes 
terminológia használatával 
kommunikálja a gondolatokat 
és véleményeket 
 

• Bevisszük Júliát a városban, annak ellenére, 
hogy fél a forgalomtól. Ezáltal fokozatosan 
elmúlik a félelme és képes lesz megtenni más 
dolgokat is, helyi boltokba járni például. Ez 
fokozatosan több választási lehetőséget nyújt 
számára.  Az embereknek, akik nem vállalnak 
kockázatot, kevesebb választási lehetőségük 
van az életben. 
Segítünk Jánosnak eljutni bingozni, annak 
ellenére, hogy talán ez nehézséget okoz neki 
és eleshet, mert ott meredek a lépcső. Ha 
nem vállaljuk ennek a kockázatát, akkor János 
nem tud olyat tenni, amit szeret és unatkozni 
fog, talán depresszióssá válik.  Az emberek, 
akik nem vállalnak kockázatot alacsony 
önbecsüléssel rendelkeznek és kevésbé 
elégedettek az életükkel.  
 
• Az emberek, akik nem vállalnak kockázatot: 
Korlátozott lehetőségeik és tapasztalataik 
vannak 
Például azzal, hogy Júliát bevisszük a városba 
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Kiváló 
 
-A téma kimagasló tudását és 
ismeretét mutatja 
-Sokszor helyénvaló példát 
mutat a munkahelyén és más 
szociális ellátással kapcsolatos 
közegben 
-Kapcsolatot teremt az elmélet 
és a gyakorlat között  
-Hatékonyan kommunikálja az 
ötleteket és véleményeket, 
átgondolt, logikus és koherens 
módon használva a helyénvaló 
terminológiát 
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és kockázatatjuk a forgalomtól való félelmét 
segíthet neki, hogy megszokja. Emiatt több 
más dolgot is jobban csinálhat meg.  
Alacsony az önbecsülésük és hiányzik az 
elégedettségük 
Például segítünk Jánosnak eljutni bingozni, 
annak ellenére, hogy talán ez nehézséget 
okoz neki és eleshet, mert ott meredek a 
lépcső. Ha nem vállaljuk ennek a kockázatát, 
akkor János nem tud olyat tenni, amit szeret 
és unatkozni fog, talán depresszióssá válik.  
Az emberek, akik nem vállalnak kockázatot 
alacsony önbecsüléssel rendelkeznek és 
kevésbé elégedettek az életükkel.  
Félnek a kockázattól 
Az emberek, akik nem vállalnak kockázatot 
több mindentől félnek az életben és emiatt 
kevesebb dolgot tesznek meg. Például Zalán 
szülei nem akarták, hogy kimenjen, mert féltek 
a fertőzésektől. Ez félelmet teremtett Zalánban 
attól, hogy egyáltalán elmenjen bárhova és 
emiatt az életminősége rosszabb.  
 
• Az emberek, akik nem vállalnak kockázatot: 
Korlátozott lehetőségeik és tapasztalataik 
vannak 
Például azzal, hogy Júliát bevisszük a városba 
és kockázatatjuk a forgalomtól való félelmét 
segíthet neki, hogy megszokja. Emiatt több 
más dolgot is jobban csinálhat meg.  
Hiányzik a választási lehetőségük 
A kockázat miatt nem megtenni valamit azt 
jelenti, hogy kevesebb lehetőség közül 
választhatnak. Például Zita fél olyan helyre 
elmenni, ahol láthat egy kutyát. Ez rendkívül 
lecsökkenti azokat a helyeket, ahova el tud 
menni. Jobb lenne, ha segítenénk neki 
legyőzni a félelmét, mintsem, hogy kerülje a 
helyeket, ahol kutyákat láthat.  
Alacsony az önbecsülésük és hiányzik az 
elégedettségük 
Például segítünk Jánosnak eljutni bingozni, 
annak ellenére, hogy talán ez nehézséget 
okoz neki és eleshet, mert ott meredek a 
lépcső. Ha nem vállaljuk ennek a kockázatát, 
akkor János nem tud olyat tenni, amit szeret 
és unatkozni fog, talán depresszióssá válik.  
Az emberek, akik nem vállalnak kockázatot 
alacsony önbecsüléssel rendelkeznek és 
kevésbé elégedettek az életükkel.  
Félnek a kockázattól 
Az emberek, akik nem vállalnak kockázatot 
több mindentől félnek az életben és emiatt 
kevesebb dolgot tesznek meg. Például Zalán 
szülei nem akarták, hogy kimenjen, mert féltek 
a fertőzésektől. Ez félelmet teremtett Zalánban 
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attól, hogy egyáltalán elmenjen bárhova és 
emiatt az életminősége rosszabb. 
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4. A szociális gondozói szerep megértése  
 

Ez a BESCLO terület azt igényli a munkatársaktól, hogy megértsék a 
munkakörük korlátait és felelősségeit, az irányelveket és alapelveket, 
amelyek keretein belül a munkájukat végezniük kell. Be kell tudniuk 
mutatni, hogy tisztában vannak a munkáltatójuk céljaival és értékeivel 
és tudják kihez fordulhatnak támogatásért és tanácsért. Meg kell 
érteniük, hogy mennyire fontos hogy jól dolgozzanak együtt másokkal, 
akik részt vesznek a támogatott egyén életében. Képesnek kell lenniük 
beszélni a jó munkatárs tulajdonságairól és követelményeiről.  

 
Lehetséges válaszok a BESCLO 4. területéhez: 
 
BESCLO 4. 1. kérdés  
Fontos, hogy a családtagokkal, családi 
segítőkkel együttműködésben dolgozzunk, 
mert … 

Lehetséges 
pontok 

Elérhető szintek és a 
hozzájuk kapcsolódó 
magyarázatok 

• A család fontos az általam támogatott 
személy számára. 

0 Még nem tart ott 
-Csak zavaros és nem részletes 
tudása van a témakörben 
-Nem mutat helyénvaló példát 
a munkahelyén 
-Nagyon kicsit érti csak a 
témakört és/vagy zavaros 
számára 

• A család gyakran a legjobban ismeri a 
személyt.  
 
• A család gyakran jól ismeri a személyt és 
tisztában van a múltjával is. 
 
• A család gyakran jól ismeri a személyt és 
tisztában van a múltjával is. Mindannyian 
tanulhatunk egymástól.  

1 
 
 
2 
 
 
3 

Megfelelő 
-A téma alapvető tudását 
mutatja 
-Legalább egyszer helyénvaló 
példát mutat a munkahelyén 
-Alapvető módon kommunikálja 
a gondolatokat és 
véleményeket, néhány releváns 
kifejezés használatával 

• Ez tiszteletet mutat a család felé és elősegíti 
a személy múltjával kapcsolatos információk 
megosztását.  
 
• Ez tiszteletet mutat a család felé és 
megmutatja, hogy értékeljük a tőlük kapott 
információkat. Másfelől elősegíti a személy 
múltjával kapcsolatos információk 
megosztását.  
 
• Ez tiszteletet mutat a család felé és 
megmutatja, hogy értékeljük a tőlük kapott 
információkat. Másfelől elősegíti a személy 
múltjával kapcsolatos információk 
megosztását és mindannyiunknak segít, hogy 
tanuljunk egymástól.  

4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 

 
Jó 
-A téma jó tudását és 
megértését mutatja 
-Sokszor helyénvaló 
példátmutat a munkahelyén 
-Világos logikával, a helyes 
terminológia használatával 
kommunikálja a gondolatokat 
és véleményeket 
 

• Ez tiszteletet mutat a család felé és 7 
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megmutatja, hogy értékeljük a tőlük kapott 
információkat. Másfelől elősegíti a személy 
múltjával kapcsolatos információk 
megosztását és mindannyiunknak segít, hogy 
tanuljunk egymástól.  
A családi segítők gyakran fontos szerepet 
játszanak az emberek életében. A segítők és a 
szakemberek közötti jó kapcsolat a legjobb 
lehetőséget biztosítja az ellátott számára.  
 
• Tiszteletet mutat 
Ez tiszteletet mutat a család felé és elősegíti a 
személy múltjával kapcsolatos információk 
megosztását.  
Lehetőséget ad a tanulásra 
Ez elősegíti a személy múltjával kapcsolatos 
információk megosztását és mindannyiunknak 
segít, hogy tanuljunk egymástól.  
A lehető legjobb támogatásra ad 
lehetőséget  
A családi segítők gyakran fontos szerepet 
játszanak az emberek életében. A segítők és a 
szakemberek közötti jó kapcsolat a legjobb 
lehetőséget biztosítja az ellátott számára.  
 
• Tiszteletet mutat 
Ez tiszteletet mutat a család felé és elősegíti a 
személy múltjával kapcsolatos információk 
megosztását.  
Lehetőséget ad a tanulásra 
Ez elősegíti a személy múltjával kapcsolatos 
információk megosztását és mindannyiunknak 
segít, hogy tanuljunk egymástól.  
A lehető legjobb támogatásra ad 
lehetőséget  
A családi segítők gyakran fontos szerepet 
játszanak az emberek életében. A segítők és a 
szakemberek közötti jó kapcsolat a legjobb 
lehetőséget biztosítja az ellátott számára.  
 
Például mindent elkövetek, hogy Zita szülai 
tudják mikor van a felülvizsgálata és minden 
megteszek, hogy részt is tudjanak rajta venni. 
Időt adunk nekik, hogy hozzászóljanak és 
emlékeztetjük őket arra, mennyi értékes az 
számunkra. Mindig elmagyarázzuk nekik, hogy 
mit tettünk az alapján, amit mondtak és ha 
nem úgy tettük, akkor miért nem. Ez azt 
jelenti, hogy mindig hajlandóak hozzászólni és 
hogy fontos információt kapunk azokról az 
indokokról, hogy Zita viselkedése miért 
nehézkes néha.  
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Kiváló 
 
-A téma kimagasló tudását és 
ismeretét mutatja 
-Sokszor helyénvaló példát 
mutat a munkahelyén és más 
szociális ellátással kapcsolatos 
közegben 
-Kapcsolatot teremt az elmélet 
és a gyakorlat között  
-Hatékonyan kommunikálja az 
ötleteket és véleményeket, 
átgondolt, logikus és koherens 
módon használva a helyénvaló 
terminológiát 
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5. Munkahelyi biztonság 
 
Ez egy nagy terület és sok témával foglalkozik a veszélyes vegyszerek 
kezelésétől kezdve a személyek és tárgyak kezeléséig, mozgatásáig. Ez a 
terület azzal foglalkozik hogyan tartsuk biztonságban az embereket, 
munkatársakat, az épületet. Azt is igényli, hogy a munkatársak ismerejenek 
néhány elsősegélynyújtó technikát.  
 
Amikor ezen a területen értékeljük a munkatársakat, akkor a válaszainknak 
tükrözniük kell azt, hogy értik a biztonságos tárolást és a veszélyes 
vegyszerek kezelését. Tudniuk kell, hogyan reagáljanak a tűzre, betegségre, 
balesetre és hogy felemelhetnek és elmozdíthatnak embereket és tárgyakat 
bármilyen szükségtelen kockázat nélkül. Be kell tudniuk mutatni, hogy ismerik 
a képzés ezen szintjén megengedett tevékenységeik korlátait a mozgatással, 
emeléssel, elsősegéllyel kapcsolatban. Ismerniük kell a felelősségüket is a 
fertőzések terjedésének csökkentésével kapcsolatban.  
 
Lehetséges válaszok a BESCLO 5. területéhez: 
 
BESCLO 5. 1. kérdés  
Példa veszélyes vegyszerekre 

Lehetséges 
pontok 

Elérhető szintek és a 
hozzájuk kapcsolódó 
magyarázatok 

• Bármi, ami veszélyes. 0 Még nem tart ott 
-Csak zavaros és nem részletes 
tudása van a témakörben 
-Nem mutat helyénvaló példát a 
munkahelyén 
-Nagyon kicsit érti csak a 
témakört és/vagy zavaros 
számára 

• Bármi, ami veszélyes, mint például a 
fehérítő.  
 
• Fehérítő és só 
 
• Fehérítő és egyéb tisztítószerek. Só. 

1 
 
 
2 
 
3 

Megfelelő 
-A téma alapvető tudását 
mutatja 
-Legalább egyszer helyénvaló 
példát mutat a munkahelyén 
-Alapvető módon kommunikálja 
a gondolatokat és 
véleményeket, néhány releváns 
kifejezés használatával 

• Tisztítószerek, például fehérítő, 
mosogatószer, felmosófolyadék.  
Kertészeti szerek, például gyomirító, 
műtrágya, rovarirtó.  
 
• Tisztítószerek, például a munkahelyünkön a 
fehérítő.  
Kertészeti szerek, például a munkahelyünkön 
a gyomirtó.  
Gyógyszerek, például a munkahelyünkön a 
paracetamol.  

4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

 
Jó 
-A téma jó tudását és 
megértését mutatja 
-Sokszor helyénvaló 
példátmutat a munkahelyén 
-Világos logikával, a helyes 
terminológia használatával 
kommunikálja a gondolatokat 
és véleményeket 
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• Tisztítószerek, például a munkahelyünkön a 
fehérítő, mosogatószer, felmosófolyadék.  
Kertészeti szerek, például a munkahelyünkön 
a gyomirtó, műtrágya, rovarirtó. 
Gyógyszerek, például a munkahelyünkön a 
paracetamol, nátha elleni orvosság. 

 
6 

• Vegyszerek 
Például a munkahelyünkön a fehérítő, 
mosogatószer, felmosófolyadék.  
Vegyszertartalmú termékek 
Például a munkahelyünkön a paracetamol, 
nátha elleni orvosság. 
Füst 
Például a mi munkahelyünkön az autófüst, 
vagy a bojlerből származó füst.  
Porok 
Például a mi munkahelyünkön a tyúkólból 
származó por.  
Gőzök és porködök 
Például a mi munkahelyünkön a fehér tábla 
krétából adódó porköd.  
Gáz 
Például a mi munkahelyünkön a gázfőzőből 
származó gáz.  
Betegséget okozó baktériumok  
Például a mi munkahelyünkön a használt 
zsebkendőkből és mocskos ágyneműből 
származó baktériumok.  
 
• Vegyszerek 
Például a munkahelyünkön a fehérítő, 
mosogatószer, felmosófolyadék.  
Vegyszertartalmú termékek 
Például a munkahelyünkön a paracetamol, 
nátha elleni orvosság. 
A habtöltelék a kanapékban.   
Füst 
Például a mi munkahelyünkön az autófüst, 
vagy a bojlerből származó füst.  
Porok 
Például a mi munkahelyünkön a tyúkólból 
származó por.  
Gőzök és porködök 
Például a mi munkahelyünkön a fehér tábla 
krétából adódó porköd.  
Gáz 
Például a mi munkahelyünkön a gázfőzőből 
származó gáz.  
Betegséget okozó baktériumok  
Például a mi munkahelyünkön a használt 
zsebkendőkből és mocskos ágyneműből 
származó baktériumok.  
 
• Vegyszerek 
Például a munkahelyünkön a fehérítő, 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

 

Kiváló 
 
-A téma kimagasló tudását és 
ismeretét mutatja 
-Sokszor helyénvaló példát 
mutat a munkahelyén és más 
szociális ellátással kapcsolatos 
közegben 
-Kapcsolatot teremt az elmélet 
és a gyakorlat között  
-Hatékonyan kommunikálja az 
ötleteket és véleményeket, 
átgondolt, logikus és koherens 
módon használva a helyénvaló 
terminológiát 
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mosogatószer, felmosófolyadék.  
Kertészeti vegyszerek, például a mi 
munkahelyünkön a gyomirtó, a műtrágya, 
rovarirtó.  
Vegyszertartalmú termékek 
Például a munkahelyünkön a paracetamol, 
nátha elleni orvosság. 
A habtöltelék a kanapékban.   
Füst 
Például a mi munkahelyünkön az autófüst, 
vagy a bojlerből származó füst.  
Porok 
Például a mi munkahelyünkön a tyúkólból 
származó por.  
Gőzök és porködök 
Például a mi munkahelyünkön a fehér tábla 
krétából adódó porköd.  
Gáz 
Például a mi munkahelyünkön a gázfőzőből 
származó gáz.  
Betegséget okozó baktériumok  
Például a mi munkahelyünkön a használt 
zsebkendőkből és mocskos ágyneműből 
származó baktériumok.  
 
 



 

19 
 

 

 European Mentoring in Social Care is a project funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union 

under Key Action 2: Strategic Partnerships for Adult Education. Project Number: 2015-1-BE02-KA204-012282 

 

6. Együttműködő (asszertív) és hatékony kommunikáció 
 
Mindenkinek kommunikálnia kell, hogy kifejezze a szükséget, vágyakat, 
választási lehetőségeket, stb, bár nem mindenki használ szavakat a 
kommunikációjoz.    
 
A munkatársaknak ismerniük kell a kommunikáció különböző fajtáit, mi 
motiválja az embereket kommunikációra és mik akadályozhatják a jó és 
hatákonyan kommunikációt. Az érintés és viselkedés szintén a kommunikáció 
formái és a munkatársaknak ismerniük kell a korlátait és azt, hogy mely 
érintés lehet nem megfelelő.  
 
Tudniuk kell hogy és hova rögzítsék megfelelően az információkat a 
folyamatosság érdekében és hogy a legjobb gondoskodást nyújthassák a 
támogatott személynek.   
 
Amikor ezen a területen értékeljük a munkatársakat, akkor biztosnak kell 
lennünk abban, hogy mindezeket a területeket ismerik.  
 
Lehetséges válaszok a BESCLO 6. területéhez: 
 
BESCLO 6. 4. kérdés  A szóbeli 
kommunikáció azt jelenti, hogy…. 

Lehetséges 
pontok 

Elérhető szintek és a 
hozzájuk kapcsolódó 
magyarázatok 

• Szóbeli kommunikáció 0 Még nem tart ott 
-Csak zavaros és nem részletes 
tudása van a témakörben 
-Nem mutat helyénvaló példát a 
munkahelyén 
-Nagyon kicsit érti csak a 
témakört és/vagy zavaros 
számára 

• Beszéd 
 
• Beszéd szavak használatával 
 
• Beszélt szavak használata az üzenet 
átadásához.  
 

1 
 
2 
 
3 

Megfelelő 
-A téma alapvető tudását 
mutatja 
-Legalább egyszer helyénvaló 
példát mutat a munkahelyén 
-Alapvető módon kommunikálja 
a gondolatokat és 
véleményeket, néhány releváns 
kifejezés használatával 

• Beszélt szavak és hang használata az 
üzenet átadásához.  
 
• Beszélt szavak és hang használata az 
üzenet átadásához, például: “Nem, nem fogok 
holnap dolgozni.!” 
 
• Beszélt szavak és hang használata az 
üzenet átadásához 

4 
 
 
5 
 
 
 
6 

 
Jó 
-A téma jó tudását és 
megértését mutatja 
-Sokszor helyénvaló 
példátmutat a munkahelyén 
-Világos logikával, a helyes 
terminológia használatával 
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Például: 
"Nem, nem fogok holnap dolgozni." 
"Szomorú vagyok, holnap nem fogunk 
találkozni" 
 

kommunikálja a gondolatokat 
és véleményeket 
 

• Beszélt szavak és hang használata az 
üzenet, ötletek, gondolatok és érzések 
átadásához. Például: 
"Nem, nem fogok holnap dolgozni.” 
"Szomorú vagyok, holnap nem fogunk 
találkozni" 
 
• Beszélt szavak és hang használata az 
üzenet, ötletek, gondolatok és érzések 
átadásához. Ez magába foglalja az írást és 
a jelnyelvet is. Például:  
"Nem, nem fogok holnap dolgozni." 
"Szomorú vagyok, holnap nem fogunk 
találkozni" 
 
• Beszélt szavak és hang (beleértve a 
hanglejtsét, hangerőt és sebességet) 
használata az üzenet, ötletek, gondolatok 
és érzések átadásához. Ez magába foglalja 
az írást és a jelnyelvet is. Például: 
"Nem, nem fogok holnap dolgozni." 
"Nem, NEM fogok holnap dolgozni!” 
(hangosan és lassan a NEM-et hangsúlyozva) 
"Nem találkozunk holnap" 
"Nem találkozunk holnap?” (A hangsúlyt a 
végén felemelve) 

7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

 

Kiváló 
 
-A téma kimagasló tudását és 
ismeretét mutatja 
-Sokszor helyénvaló példát 
mutat a munkahelyén és más 
szociális ellátással kapcsolatos 
közegben 
-Kapcsolatot teremt az elmélet 
és a gyakorlat között  
-Hatékonyan kommunikálja az 
ötleteket és véleményeket, 
átgondolt, logikus és koherens 
módon használva a helyénvaló 
terminológiát 
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7.  A bántalmazás és elhanyagolás felismerése és kezelése 
 
A gondozó munkatársak olyan pozícióban vannak, hogy a munkájuk során 
sebezhető emberekkel dolgoznak együtt és túl könnyű átlépni a határt. Ez a 
munka vonzhat olyan embereket, akik élvezik a hatalomgyakorlását.  
A munkatársaknak fel kell ismerniük az abúzus különböző típusainak jeleit és 
tudniuk kell reagálni rá. Tudniuk kell mikor és kinek jelentsék a feltételezett 
bántalmazást és hogy reagáljanak, ha egy támogatott személy leleplez egy 
bántalmazást számukra. 
 
Amikor értékeljük ezt a területet, akkor meg kell győzödnünk arról, hogy a 
munkatársak tudják-e hogyan és kinek kell jelenteni, ha egy kolléga nem 
követi a munkáltatói irányelveket vagy a személyes gondozási tervet. 
Tisztában kell lenniük a saját felelősségükkel a működési nehézségek 
jelentésével kapcsolatban, amelyek a bántalmazás veszélyébe sodorhatják az 
embereket és tudniuk kell hogyan jelentsék azt.  
 
Lehetséges válaszok a BESCLO 7. területéhez: 
 
BESCLO 7. 1. kérdés A fizikai 
bántalmazás azt jelenti, hogy... (példákkal) 

Lehetséges 
pontok 

Elérhető szintek és a 
hozzájuk kapcsolódó 
magyarázatok 

• Fizikailag bántalmazni valakit, például 
zúzódást okozni. 
 

0 Még nem tart ott 
-Csak zavaros és nem részletes 
tudása van a témakörben 
-Nem mutat helyénvaló példát a 
munkahelyén 
-Nagyon kicsit érti csak a 
témakört és/vagy zavaros 
számára 

• Fizikai sérülés okozásal, például verés 
 
• Fizikai sérülés okozása, például verés, 
ütés, boxolás.  
 
• Fizikai sérülés okozása, például verés, 
ütés, boxolás, erőszakos fogvatartás.  

1 
 
2 
 
 
3 

Megfelelő 
-A téma alapvető tudását 
mutatja 
-Legalább egyszer helyénvaló 
példát mutat a munkahelyén 
-Alapvető módon kommunikálja 
a gondolatokat és 
véleményeket, néhány releváns 
kifejezés használatával 

• Fizikai sérülés okozása, a test megsértése 
által. Például: verés, ütés, boxolás.  
 
• Fizikai sérülés okozása, a test megsértése 
által. Például: verés, ütés, boxolás, 
erőszakos fogvatartás.  
 
• Fizikai sérülés okozása, a test megsértése 
által. Például: verés, ütés, boxolás, 
erőszakos fogvatartás, erőszakos etetés.  

4 
 
 
 
5 
 
 
6 

 
Jó 
-A téma jó tudását és 
megértését mutatja 
-Sokszor helyénvaló 
példátmutat a munkahelyén 
-Világos logikával, a helyes 
terminológia használatával 
kommunikálja a gondolatokat 
és véleményeket 
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• Fizikai sérülés okozása, a test megsértése 
által, az erőfölényt használva sérülést 
okozni. Például: pofozás, csipkedés, verés, 
rúgás. 
 
• Fizikai sérülés okozása, a test megsértése 
által, az erőfölényt használva sérülést 
okozni. Például: pofozás, csipkedés, verés, 
rúgás, leforrázás, erőszakos etetés.  
 
• Fizikai sérülés okozása, a test megsértése 
által, az erőfölényt használva sérülést 
okozni. Például: pofozás, csipkedés, verés, 
rúgás, leforrázás, erőszakos etetés, 
erőszakos fogvatartás, általánosan durva 
bánásmód.  

7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 

 

Kiváló 
 
-A téma kimagasló tudását és 
ismeretét mutatja 
-Sokszor helyénvaló példát 
mutat a munkahelyén és más 
szociális ellátással kapcsolatos 
közegben 
-Kapcsolatot teremt az elmélet 
és a gyakorlat között  
-Hatékonyan kommunikálja az 
ötleteket és véleményeket, 
átgondolt, logikus és koherens 
módon használva a helyénvaló 
terminológiát 
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8. Szakmai fejlődés 
 
A szolgáltatások fenntartása és fejlesztése érdekében mind a munkáltatónak, 
mind a munkavállalónak folyamatosan értékelniük kell a gyakorlatukat. Nem 
elszigetelten, hanem úgy, hogy megnézik mi történik a szolgáltatásuk során 
és jó példák után kutatnak.  
Amikor ezen a területen értékeljük a munkatársakat, akkor elköteleződést kell 
mutatniuk abban, hogy naprakészen maradjanak bármilyen normabeli vagy 
irányelvi változással kapcsolatban. Hajlandónak kell lenniük, hogy részt 
vegyenek a megfelelő képzéseken és hogy számba tudják venni annak 
hatását a munkájukra. Tudniuk kell hogy legyenek aktív részesei egy 
szupervíziós alkalomnak és hogyan készítsék el a saját fejlesztési tervüket. 
Tisztában kell lenniük a stressz jeleivel és hogy a negatív stressz milyen 
hatással lehet rájuk.  
 
Lehetséges válaszok a BESCLO 8. területéhez: 
 

 
BESCLO 8. 4. kérdés A szupervízió 
céljai, a stressz kezelésén túlmenően a 
következők: 

Lehetséges 
pontok 

Elérhető szintek és a 
hozzájuk kapcsolódó 
magyarázatok 

 
• Hogy segítsen a munkámban 
 

0 Még nem tart ott 
-Csak zavaros és nem részletes 
tudása van a témakörben 
-Nem mutat helyénvaló példát a 
munkahelyén 
-Nagyon kicsit érti csak a 
témakört és/vagy zavaros 
számára 

• Hogy megnézzem mit csináltam és mit 
tervezek csinálni 
 
• Hogy megnézzem mit csináltam és mit 
tervezek csinálni és hogy előre tervezzek 
 
• Hogy megnézzem mit csináltam és 
felülvizsgáljam azt, aztán megnézzem, 
hogy mit tervezek tenni 
 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Megfelelő 
-A téma alapvető tudását 
mutatja 
-Legalább egyszer helyénvaló 
példát mutat a munkahelyén 
-Alapvető módon kommunikálja 
a gondolatokat és 
véleményeket, néhány releváns 
kifejezés használatával 

• Hogy visszajelzést kapjak arról, hogy mit 
csináltam és megegyezzünk abban, milyen 
céljaim legyenek a jövőben.  
 
• Hogy visszajelzést kapjak és megvitassuk 
mit csinálhatnék jobban. Hogy 
megegyezzünk a személyes céljaimban.  
 
• Hogy visszajelzést kapjak, megünnepeljük 
a sikert és megvitassuk mit kell másképpen 
tennem. Hogy megegyezzünk a személyes 
céljaimban. 

4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

 
Jó 
-A téma jó tudását és 
megértését mutatja 
-Sokszor helyénvaló 
példátmutat a munkahelyén 
-Világos logikával, a helyes 
terminológia használatával 
kommunikálja a gondolatokat és 
véleményeket 
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• Hogy visszajelzést kapjak a munkahelyi 
teljesítményemről, megünnepeljük a sikert, 
megvitassuk az aggodalmakat, és azt, hogy 
mit kéne máshogy tennem. Megegyezzünk 
a személyes céljaimban és ebből adódóan 
a képzési és fejlesztési szükségleteimben.  
 
• Hogy visszajelzést kapjak a munkahelyi 
teljesítményemről, megünnepeljük a sikert, 
megvitassuk az aggodalmakat és azt, hogy 
mit kellett volna másképp tennem. 
Megegyezzünk a személyes céljaimban, 
meghatározzuk a képzési és fejlesztési 
igényeimet és ebből adódóan adaptáljuk és 
fejlesszük a képzési tervemet.  
 
• Hogy visszajelzést kapjak a munkahelyi 
teljesítményemről: ez magába foglalja a 
siker megünneplését, az aggodalmak 
megvitatását mindkét oldalról és azt, hogy 
mit tehettem volna másképp.  
Megegyezzünk a személyes céljaimban: 
Ez magába foglalja a képzési és fejlesztési 
igényeim meghatározását és ebből 
adódóan adaptáljuk és fejlesztjük a 
személyes munkahelyi és képzési 
tervemet, időbeli meghatározásokkal 
együtt.  
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Kiváló 
 
-A téma kimagasló tudását és 
ismeretét mutatja 
-Sokszor helyénvaló példát 
mutat a munkahelyén és más 
szociális ellátással kapcsolatos 
közegben 
-Kapcsolatot teremt az elmélet 
és a gyakorlat között  
-Hatékonyan kommunikálja az 
ötleteket és véleményeket, 
átgondolt, logikus és koherens 
módon használva a helyénvaló 
terminológiát 

 

 
 
MAT használata az EMESE projekten kívül 
 
Bár a MAT az EMESE project keretén belül került kidolgozásra, a mentorálási 
tevékenységhez a partnerszervezetek részére, de a MAT egy használható 
eszköz lehet bármilyen vezető vagy szupervízor számára, akik felelősek 
terepen dolgozó munkatársakért.  
 
Segíthet, hogy értékeld a munkatárs alapértékeit és ellenőrizd, hogy ismeri-e 
azok alapvető jogait, akiket mindennapi munkája során támogatnak. Ez 
segíthet meghatározni a képzési igényeket és azokat a lehetséges kockázati 
területeket, ahol a munkatársak kudarcot vallhatnak az ENSZ Fogyatékos 
Emberek Alapvető Jogairól szóló Egyezményének való megfelelés közben.   
 
A MAT arra is használható, hogy mérje, hogy a képzés mennyire hatékonyan 
alapozta meg a a jó értékek fejleszését a munkatársakban vagy hogy 
megnevezze egy potenciális jövendőbeli munkatárs helyes értékeit az 
interjúztatási folyamat során.  
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Lehet használni arra, amire eredetileg kifejlesztették, de az EMESE projekten 
kívül. Ez azt jelenti, hogy azok a szervezetek, országok, akik nincsenek 
benne az EMESE projektben, de elkötelezettek ez EGT-vel kapcsolatban 
szintén használhatják a MAT-et, a mentorálási folyamat részeként. Ezzel 
sikeresebb eredményeket érhetnek az EGT vizsga során.  


