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Bevezetés 

                                                     

A Mentori tanmenet az Európai Mentorálás a Szociális Ellátásban projekt keretében jött létre. A projekt célja, hogy segítse 

a szociális területen dolgozók attítűdváltását, a korábbi orvosi megközelítés irányából az ember jogi megközelítés 

irányába.  

 

A Mentori tanmenet használata lehetőséget teremt a szervezeteknek, hogy a mentorálási rendszer bevezetésével új 

munkamódszereket ismerjenek meg és alkalmazzanak.  

 

A Mentori tanmenet a mentorálási rendszer kialakításával segíti elő, támogatja a szervezeten belüli változás az alábbi 

módokon: 
 Tréneri tapasztalattal is rendelkező, szociális ellátásban dolgozó munkatársak kiválasztása és képzése. A kiválasztott 

szakemberek ‘szenior trénerként’ képesek lesznek mentori képzést tartani, illetve további trénereket felkészíteni, képezni. 

 A szociális ellátásban dolgozó munkatársak mentorképzése. A képzett mentorok új, vagy kevesebb tapasztalattal 

rendelkező munkatársakat mentorálnak a munkahelyükön. A mentorálási folyamat a BESCLO területek megismerésével és 

elsajátításával jár és az Európai Gondozási Tanúsítvány megszerzésével zárul. Ennek segítségével a mentorált megismerheti 

az emberi jogi megközelítés alapelveit.   

 A mentoráltak bátorítása a mentorképzés elvégzésére. A szervezet lehetőségei és a munkatársak készségei tovább 

fejlődhetnek a fogyatékosság emberi jogi megközelítésének alkalmazásával, megvalósításával.   

 

A mentorálás hatásának mérésre kifejlesztettük a Mentorálást Értékelő Eszközt, amelyet a szenior trénerek és a mentorok 

is teszteltek. Az eszköz célja, hogy felmérje és értékelje a mentorált fejlődését. A mentorált kétszer vesz részt az 

értékelésben: először a mentorálás előtt, majd másodszor a mentorálás végén, az EGT vizsga előtt. 

 

A Mentori tanmenet 3-6 hónap alatt valósítható meg, az alábbi három lépcsőfokban:  
 Képzők képzése 

 Mentorképzés 

 Mentorálási folyamat 

Mindegyik területhez tartozik formatív és összegző értékelés, amelyeket a későbbiekben részletesen kifejtünk.  
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A tanmenet céljai: 

 

A tanmenet céljai szorosan kapcsolódnak az EMESE projekt céljaihoz: 

 

o Az emberi jogok és az alapvető szabadsághoz való jog képviselete a szociális ellátásban 

o A szociális ellátásban dolgozók attítüdváltásának támogatása, az ENSZ Fogyatékos Személyek jogairól szóló 

Egyezményében meghatározott elvek alapján 

o Olyan eszközök biztosítása, amelyek gyökerestül megváltoztatják a korábbi, orvosi megközelítést a fogyatékos 

személyek ellátásában a szociális, emberi jogi megközelítésen alapuló ellátás, támogatás irányába 

o A munkahelyen belüli mentorálás lehetőségének megteremtése 

o A munkatársak támogatása a személyközpontú ellátás, gondozás alkalmazásában, magyarázaton, útmutatáson és 

bemutatáson keresztül 

o A BESCLO területek és az Európai Gondozási Tanúsítvány terjesztése   

 

Ez a tanmenet három területet fed le: 

 
1. Képzők képzése képzés. Ezen a tréningen a szenior trénereket készítik fel a mentorképzés megtartására.  

2. Mentorképzés. Ezen a képzésen a szenior trénerek felkészítik a jövendő mentorokat a mentorálási folyamatra. 

3. EGT képzés. A BESCLO területek bemutatása. 

 

Kiknek szól a tanmenet?  

 

o A szociális, az oktatási és az egészségügyi szférában dolgozó trénereknek 

o Tapasztalt egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó munkatársaknak 

o Új vagy kevesebb tapasztalattal rendelkező egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó munkatársaknak 
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A tanmenet időtartama: 

 

o A három terület teljesítésére 3-6 hónap áll rendelkezésre. Az EMESE projekt hároméves időtartama alatt három 

képzési ciklus valósult meg, de nem kötelező a projektben kialakított időtartamot követni. A mentorálás hosszát 

befolyásolhatják az egyedi igények, fejlesztendő területek és a munkatársak elfoglaltsága.  

Tudáskimenetek:  

 

Ezeket az alábbi három területre lehet osztani: 

 

o Képzők képzése képzés - 5 nap 

 

o Mentorképzés - 2 nap 

 

o Mentorálási folyamat - 12 hét (Rugalmasan kezelhető) 

Képzők képzése képzés  

 

A képzők képzése képzés elvégzésével a résztvevők képesek lesznek: 

 

o Meghatározni az EMESE projekt céljait 

o Felsorolni a BESCLO területeket és azt, hogyan képviselik az emberi jogi megközelítést a szociális ellátásban 

o Megnevezni azokat a BESCLO területeket, amelyek nehézséget okozhatnak és ismerni azokat a módokat, amelyek 

segíthetnek az elsajátításukban 

o Megnevezni azokat a kiválasztási szempontokat, amelyek alapján valaki elvégezheti a mentorképzést 

o Kiválasztani a megfelelő munkatársakat a mentorképzés elvégzésére, a mentorálásra 

o Képesek lesznek megtartani a mentorképzést 

o Bemutatni a mentorálást értékelő eszköz használatát 

o További képzőket képezni 
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Mentorképzés 

 

A mentorképzés elvégzésével az új mentorok képesek lesznek: 

 

o Megérteni a mentor szerepét 

o Mentorprogramot felállítani 

o Mentori támogatást nyújtani 

o Értékelni a mentorált fejlődését 

o Mentorként önértékelést végezni 

o Használni a mentorálást értékelő eszközt, rögzíteni az eredményeket 

 

Mentorálási folyamat 

 

A mentorképzést elvégzett mentorok képesek lesznek: 

 

o Kiválasztani a megfelelő munkatársakat a mentoráláshoz 

o A mentorálást értékelő eszközt használni a mentorálttal 

o A mentorálttal közösen meghatározni a mentor és a mentorált szerepét 

o Rendszeres mentori alkalmakat tartani és azokat a megfelelő módon rögzíteni 

o Értékelni a mentorált fejlődését 

o Javaslatokat tenni a mentorált fejlődése, teljesítményének javítása érdekében 

o Felkészíteni a mentoráltat az EGT vizsgára 

o Lebonyolítani a második mentori értékelést és rögzíteni az eredményeket 

o Segíteni a mentoráltat az EGT vizsgára való jelentkezésben 

o Megosztani a mentorálás eredményét a mentorálttal és azok a munkatársakkal, akik számára ez releváns (pl. 

ügyvezető) 
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FONTOS KIEGÉSZÍTÉS 

Az EMESE projekten belül az eredményeket összehasonlítjuk egy kontrollcsoport, a nem mentorált munkatársak 

bevonásával. Az eredmények az EMESE projekt weboldalán találhatóak meg: http://www.easpd.eu/en/content/EMISC-

european-mentoring-social-care#.   

Az EMESE projekt tananyagainak további használata során javasolt a kontrollcsoport bevonása, de nem kötelező 

feltétel. Érdemes megjegyezni, hogy az utolsó mentorálási ciklusra több projektpartner mellőzte a kontrollcsoport 

bevonását és helyette több munkatársnak nyújtottak mentori támogatást.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easpd.eu/en/content/emisc-european-mentoring-social-care
http://www.easpd.eu/en/content/emisc-european-mentoring-social-care


MENTORI TANMENET 

7 
 

 

KÉPZŐK KÉPZÉSE KÉPZÉS 
A képzés hossza: 5 nap Tréneri tapasztalattal rendelkező, egészségügyi vagy szociális területen dolgozó 

munkatársak részére 

1. NAP 
Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Értékelés Ki tartja Segédeszközök 

TK. 1 A mentor szerepének megértése 
A résztvevők képesek lesznek megérteni a projekt céljait és megismerni az ENSZ Fogyatékos Személyek jogairól Szóló 

Egyezményének alapelveit. Megértik a saját tréneri szerepüket és világossá válik számukra a mentorok célja, szerepe és 

felelőssége, valamint a mentorálás lehetséges akadályai. A képzés elkezdéséig már sikeresen teljesítették az EGT vizsgát és 

tisztában vannak azzal, hogy a BESCLO területek ismerete hogyan kapcsolódik az EMESE projekthez.  

TK. 1.1. Az EMESE projekt 

céljainak megértése 

 Powerpoint prezentáció - Mentorképzés 

tananyag 2 -7. dia 

 Mentorképzési tananyag 1. kiscsoportos 

feladata 

 Beszélgetés vezetése az egész csoport 

részvételével 

 1,2,3 jegyzet kiosztása  

Formatív – 

kérdések és 

válaszok 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

PowerPoint 

projektor és 

Mentorképzés 

1,2,3 jegyzet 

TK.1.2. A mentorálás főbb 

értékeinek és alapelveinek 

megértése 

 Esetleírások kiscsoportos megbeszélése 

- Mentorképzés tananyag 2. gyakorlat 

 Beszélgetés vezetése az egész csoport 

résztvételével 

 4. jegyzet kiosztása 

Formatív -  

A csoport 

megfigyelése és 

visszajelzés 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

Papírok, tollak 

 

Mentorképzés 

4. jegyzet 

TK.1.3.  A mentor szerepének és 

felelősségének megértése: 

 A projektben 

 Trénerként, a 

mentorképzés 

megtartása során 

 Kiscsoportos feladat – Mentorképzés 

tananyag 3. gyakorlat 

 Post-it jegyzetek készítése 

 Beszélgetés vezetése az egész csoport 

részvételével  

 5. jegyzet kiosztása 

Formatív 

A csoport 

megfigyelése és 

kérdések és 

válaszok 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

Flipchart tábla 

és tollak 

 

Mentorképzés 

5. jegyzet 
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Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Értékelés Ki tartja Segédeszközök 

TK.1.4 A mentorálás korlátainak 

felismerése 

 Beszélgetés vezetése az egész csoport 

bevonásával – Mentorképzés tananyag 

4. gyakorlat 

 6. jegyzet kiosztása 

Formatív 

Megfigyelés 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

Mentorképzés 

6. jegyzet 

TK.1.5 BESCLO területek 

megismerése, megértése 

 EGT Tanúsítványok, eredmények 

értékelése, megfigyelése (a képzés 

kezdetére már minden mentor sikeres 

EGT vizsgát tett) 

Formatív 

Megfigyelés, 

elemzés 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

Ellenőrző lista 

 

TK. 2 Mentorprogram felállítása 
A résztvevők megismerik a mentorálási szerződést és a mentorálttal való együttműködés kereteit. Képesek lesznek felismerni a jó 

akcióterv fontosságát és megnevezni a fejlődés lehetséges akadályait és legyőzésének módjait.  

TK.2.1 A mentorálttal közösen 

megismerni az EMESE projekt 

céljait 

 Kettes csoportokban a mentorálási 

szerződés tanulmányozása és 

visszajelzése 

 Beszélgetés vezetése az egész csoport 

bevonásával a SMART tervezésről 

 Mentorképzés tananyag 5. gyakorlat 

teljesítése párokban   

Formatív: 

A párok 

megfigyelése, 

csoportos 

beszélgetés, 

kérdések és 

válaszok 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

Mentorálási 

szerződés 

7, 8 jegyzet 

TK.2.2 Mentorálási terv készítése  Mentorképzés tananyag 8. dia 

használata: SMART tervezés 

bemutatása:  

- Speciális, Mérhető, Alkalmi, Reális, 

Teljesíthető 

 Páros munka – Mentorképzés tananyag 

6. gyakorlat teljesítése 

Formatív: 

A csoport 

megfigyelése és 

kérdések és 

válaszok 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

Mentorképzés 

tananyag, 

PowerPoint 

prezentáció 8. 

dia, Flipchart 

tábla, tollak 
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 Beszélgetés vezetése az egész csoport 

bevonásával – Mentorképzés tananyag 

7. gyakorlat  

2. NAP 

Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Értékelés Ki tartja Segédeszközök 

 Előző nap összefoglalása 

 TK. 1 és 2  

 

 Kiegészítő kérdésekkel lehetőséget 

biztosítani a csoportnak, hogy teljesen 

megértsék a TK1 és TK2 témaköreit 

Formatív: 

Kérdések és 

válaszok 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

Mentorképzés 

tananyag 

kiegészítő 

kérdések 

TK.3 Mentori támogatás nyújtása 
A résztvevők meg fogják érteni, hogy a mentorálás hogyan érinthet másokat. Megismernek és megértenek különböző tanulási 

stílusokat, és hogy hogyan használják azokat a munkájuk során a mentorált igényeinek megfelelően. Különböző kommunikációs 

készségeket ismernek meg és alkalmaznak a mentorálttal. A BESCLO területek megtanulása során megismerik azokat a 

lehetőségeket, ahogyan a mentoráltat támogathatják a munkája során. Megértik a konstruktív visszajelzés fontosságát és azt, 

hogy a mentorált megértse azt.  

TK.3.1 Átgondolni, hogy érinthet 

másokat a mentorálási 

folyamat 

 Mentorképzés tananyag 8. gyakorlat 

teljesítése 

 Kiscsoportos munka – Mentorképzés 

tananyag 9. gyakorlat teljesítése és 

visszajelzés 

 Mentroképzés 11-13. jegyzet kiosztása 

Formatív: 

A visszajelzések 

elemzése. 

Kérdések és 

válaszok 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

Flipchart tábla 

és tollak. 

Mentorképzés 

11-13 

jegyzetek 

TK. 3.2 Különböző tanulási 

stílusokat használata 

 Mentorképzés 10. gyakorlat 

teljesítésével a személyes tanulási stílus 

megismerése és megvitatása 

Formatív: 

Megfigyelés 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

Mentorképzés 

tananyag 10. 

gyakorlat 

TK.3.3 Különböző 

kommunikációs készségek 

használata 

 Beszélgetés vezetése az egész csoport 

bevonásával 

 

Formatív: 

A visszajelzések 

és a 

csoportmunka 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

Mentorképzés 

tananyag 12. 

gyakorlat 
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 Páros munka – Mentorképzés tananyag 

12. gyakorlat 

elemzése, 

megfigyelése 

Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Értékelés Ki tartja Segédeszközök 

TK. 3.4 Segíteni a mentoráltat, 

hogy alkalmazza a BESCLO 

tanulási eredményeket a 

munkahelyén 

 Páros munka – Mentorképzés 12. 

gyakorlat folytatása, minden BESCLO 

terület megvitatása. Visszajelzés 

nyújtása.  

Formatív: 

A visszajelzések 

és a 

csoportmunka 

megfigyelése 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

BESCLO 

területek 

TK. 3.5. Konstruktív visszajelzés a 

mentoráltnak 

 Beszélgetés vezetése az egész csoport 

bevonásával, az ÉPÍTŐ kritika 

bemutatása: Élmény-alapú, példákkal 

alátámasztott, időszerű, tárgyilagos, 

ösztönző. 

 14 és 17 jegyzet kiosztása 

Formatív: 

A visszajelzések 

és a 

csoportmunka 

megfigyelése 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

Mentorképzés 

14 és 17. 

jegyzet 

TK. 3. Összefoglalása  Kiegészítő kérdésekkel lehetőséget 

biztosítani a csoportnak, hogy teljesen 

megértsék a TK3 témakörét 

Formatív: 

Megfigyelés 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

Mentorképzés 

tananyag 

kiegészítő 

kérdések 

 

TK.4 A mentorált fejlődésének értékelése 

A résztvevők megismerkednek a Mentorálást értékelő eszközzel. Megtanulják a használatát és azt, hogy kapcsolódik az 

egyes BESCLO területekhez. Gyakorlatot szereznek a mentorált fejlődésének értékelésében. A résztvevők különböző 

módszereket ismernek meg, amelyek segítségével értékelni tudják a mentorált fejlődését. Megtanulják, hogyan 

adjanak visszajelzést a mentorált teljesítményéről és fejlődéséről az egyes BESCLO területeken. Megértik a Mentorálást 

értékelő eszköz használatának és a mentornapló rendszeres vezetésének a fontosságát.  
Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Értékelés Ki tartja Segédeszközök 

TK.4.1 A Mentorálást értékelő 

eszköz használatának 

megértése 

 Mi a Mentorálást értékelő eszköz? – 

Bevezetés az értékelési rendszerbe. 

Formatív: 

Csoportos 

megbeszélés, 

EMESE szenior 

trénerek vagy 

SCT trénerek 

Mentorképzés 

tananyag 11-

24 dia 
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Mentorképzés tananyag 11-24. dia az 

egész csoport bevonásával 

 

 A Mentorálást értékelő eszköz tartalma, 

formája 

 

 A 8 BESCLO terület a Mentorálást 

értékelő eszközben – hogyan jelennek 

meg az egyes területek az eszközben 

 
 Mentorképzés tananyag 14. gyakorlat 

teljesítése az egész csoport 

bevonásával, 25-32. dia használatával 

 
 Mentorképzés tananyag 14. gyakorlat 

teljesítése kiscsoportokban, A-F 

jegyzetek használata, értékelés 

gyakorlása 

kérdések és 

válaszok 

Mentorálást 

értékelő 

eszköz 

Mentorképzés 

20-21. jegyzet 

 

 

 

 

 

 

Mentorképzés 

tananyag 25-

32. dia 

 

 

 

Mentorképzés 

tananyag A-F 

jegyzetek 
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3. NAP 

TK.4. A mentorált fejlődésének értékelése - folytatás 

 
Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Értékelés Ki tartja Segédeszközök 

TK. 4.2 A mentorált 

fejlődésének értékelése 

különböző módszerek 

használatával  

 Mentorképzés tananyag 33. dia az 

egész csoport bevonásával 

 Mentorképzés tananyag 16. gyakorlat 

teljesítése az egész csoport 

bevonásával  

 Kiscsoportos munka – Mentorképzés 

tananyag 17. gyakorlat teljesítése és 

visszajelzés az egész csoport számára 

vezetett beszélgetés keretében 

Mentorképzés 28-29. jegyzet kiosztása 

 

Formatív: 

Csoportos 

megbeszélés 

megfigyelése, 

kérdések és 

válaszok 

 

EMESE szenior 

trénerek 

vagy SCT 

trénerek 

Mentorképzés 

tananyag 33. 

dia 

Mentorképzés 

tananyag 16. 

és 17. 

gyakorlat, 

Flipchart 

tábla és tollak 

Mentorképzés 

28 és 29. 

jegyzet  

TK. 4.3  

Visszajelzés adása a 

mentoráltnak a BESCLO 

tudáskimenetek elérése 

érdekében mutatott 

fejlődéséről  

  

 Kiscsoportos munka, Mentorképzés 

tananyag 18. gyakorlat teljesítése a 

Mentorképzés tananyag 34-36. 

jegyzeteinek használatával. Az egyes 

esetleírások megbeszélése és visszajelzés 

az egész csoport számára. 

Formatív: 

Csoportos 

megbeszélés 

megfigyelése, 

kérdések és 

válaszok 

 

EMESE szenior 

trénerek 

vagy SCT 

trénerek 

Mentorképzés 

tananyag 34-

36. jegyzet  

TK.4.4 Javaslatokat tenni a 

teljesítmény és a fejlődés 

javítása érdekében   

 Kiscsoportos munka, Mentorképzés 

tananyag 34-36. esetleírások Javaslatokat 

tenni a teljesítmény és a fejlődés javítása 

érdekében. 

Formatív: 

A visszajelzések 

megfigyelése, 

kérdések és 

válaszok  

EMESE szenior 

trénerek 

vagy SCT 

trénerek 

Mentorképzés 

tananyag 34-

36. jegyzet 

TK.4.5 Feljegyzés készítése a 

mentorálási alkalmakról 

 Az egész csoport bevonásával a 

Mentorképzés tananyag 37. jegyzet 

használata. 

Formatív: 

Kérdések és 

válaszok 

EMESE szenior 

trénerek 

vagy SCT 

trénerek 

Mentorképzés 

tananyag 34-

36. dia 
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A mentorálási alkalmak feljegyzésére 

szolgáló sablon  

 Mentorképzés tananyag 34-36. dia – a 

csoport tájékoztatása arról, hogy a 

„SMART-ot” a tervezéshez, az „ÉPÍTŐ-t” a 

visszajelzésekhez használjuk.  

Mentorképzés 

tananyag 37 

-40. jegyzet 

A mentorálási 

alkalmak 

feljegyzésére 

szolgáló 

sablon 

TK. 4. Összefoglalása  A résztvevők házi feladatként 

ismerkedjenek meg közelebbről a 

Mentorálást Értékelő Eszközzel (MAT). 

 Kiegészítő kérdésekkel lehetőséget 

biztosítani a csoportnak, hogy teljesen 

megértsék a TK4 témakörét  

Formatív: 

Kérdések és 

válaszok 

EMESE szenior 

trénerek 

vagy SCT 

trénerek 

Mentorképzés 

tananyag 

Mentorálást 

Értékelő 

Eszköz (MAT) 

TK.5 A mentor saját teljesítményének értékelése 

A résztvevők megismerkednek az önértékelés gyakorlatával és megértik az önértékelési kör modelljét és azt, hogy ez 

hogyan tudja segíteni a tanulási folyamatot és a személyes fejlődést. Megtanulják, hogyan tanulhatnak másoktól az 

általuk alkalmazott gyakorlatot illetően és ezt a tudást hogyan tudják arra használni, hogy akciótervet dolgozzanak ki 

maguk számára a saját területükön való fejlődés érdekében.  
TK.5.1. Elgondolkodni saját 

mentori tevékenységéről  

 

 Az egész csoport bevonásával a 

Mentorképzés tananyag 37. dia 

használata  

 Párokban a Mentorképzés tananyag 20. 

gyakorlatának elvégzése  

Formatív: 

Kérdések és 

válaszok 

EMESE szenior 

trénerek 

vagy SCT 

trénerek 

Mentorképzés 

tananyag 

37. dia 

Flipchart 

tábla és tollak 

 

TK. 5. Összefoglalása  

 

 

 

 

 

 Kiegészítő gyakorlatok végzése  Formatív: 

Kérdések és 

válaszok 

EMESE szenior 

trénerek 

vagy SCT 

trénerek 

Mentorképzés 

tananyag 

kiegészítő 

gyakorlatok  
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4. NAP 

TK 1-5 és a MAT  

A résztvevők párokban vagy kisebb csoportokban prezentációkat készítenek, amellyel egy-egy területet mutatnak a 

mentorképzés tananyagából. Az egész csoport számára tartják meg az előadást, a csoporttagok és az oktatók 

visszajelzést adnak.  
Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Értékelés Ki tartja Segédeszközök 

TK. 1-5 és a MAT 

 

 

 A résztvevők országonként párokban 

vagy kisebb csoportokban 20 perces 

előadást készítenek a mentorképzés 

anyagából.  

 Előadást tartanak a csoport többi tagja 

részére, amelyet aztán a csoporttagok és 

az oktatók visszajelzése követ.    

Szummatív: 

A csoporttagok 

és az oktatók 

megfigyelései 

és visszajelzései 

EMESE szenior 

trénerek 

vagy SCT 

trénerek 

Projektor, 

Flipchart 

tábla és 

tollak, post-it 

papírok a 

résztvevők 

igénye szerint 

5. NAP 

TK 1-5 és a MAT 

A résztvevők előadásainak folytatása az egész csoport számára.  
Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Értékelés Ki tartja Segédeszközök 

TK 1-5 és a MAT  A résztvevők országonként párokban 

vagy kisebb csoportokban 20 perces 

előadást készítenek a mentorképzés 

anyagából.  

 Előadást tartanak a csoport többi tagja 

részére, amelyet aztán a csoporttagok és 

az oktatók visszajelzése követ.    

 

Szummatív: 

A csoporttagok 

és az oktatók 

megfigyelései 

és visszajelzései 

EMESE szenior 

trénerek 

vagy SCT 

trénerek 

Projektor, 

Flipchart 

tábla és 

tollak, post-it 

papírok a 

résztvevők 

igénye szerint 
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Mentorképzés 
A képzés hossza: 3 nap Kapcsolati és szakmai fejlődést támogató mentori munkára felkészítő képzés szociális 

ágazatban dolgozó munkatársak részére 

A továbbképzés célja a szociális ellátás területén dolgozó mentorok felkészítése. A mentorok olyan tapasztalt 

személyek, akik bizalmon alapuló pozitív kapcsolaton keresztül segítik a kevésbé tapasztalt munkatársakat, hogy 

fejlesszék tudásukat, megértőbbé váljanak, és kialakítsák értékrendszerüket a mindennapi munkavégzés során.  

a résztvevők képesek lesznek eleget tenni a mentori szerepnek és az ezzel járó felelősségnek: 

1. a tanulás és fejlődés elősegítése;  

2. a bátorításon, motiváción és önbizalom-építésen keresztül a mentoráltak támogatása abban, hogy felismerjék 

és kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket;  

3. a mentoráltak támogatása abban, hogy olyan hozzáállást és értékrendszert sajátítsanak el, amely a szociális 

ellátás emberi jogi megközelítését segíti;  

4. a mentoráltak támogatása abban, hogy munkájukat jobban végezzék;  

5. a mentoráltak támogatása abban, hogy felismerjék és megszüntessék a fejlődést akadályozó tényezőket;  

6. a mentoráltak fejlődésének értékelése egységes európai sztenderdek alapján (BESCLO).  

A leendő mentorok a képzés során  

1. megismerik a mentor szerepét, a mentorálás fő értékeit és alapelveit, a mentorálás korlátait.  

2. Képesek lesznek önállóan felállítani egy mentorprogramot saját intézményük sajátosságaira alapozva, képesek 

lesznek mentorálási tervet készíteni.  

3. A képzés végére a mentorok megismerik a támogatás nyújtásának lehetséges formáit, képesek lesznek különböző 

tanulási módszereket alkalmazni és építő jellegű, a fejlődést elősegítő visszajelzéseket adni a mentoráltaknak.  

4. A mentorok elsajátítják a mentoráltak fejlődésének értékelési rendszerét, képesek lesznek értékelni a mentorált 

fejlődését különböző módszerek alkalmazásával.  

5. A mentorok a képzés során megtanulják saját teljesítményüket értékelni, önreflexiós képességük fejlődik.  

1. NAP 
Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Módszerek/munkaforma 

  

Bevezetés, 

ismerkedés 

 

 A résztvevők megismerkednek egymással, megismerik egymás 

szakmai hátterét, tapasztalatait.   

Csoportmunka, előadás 
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 Előzetes tájékozódás a képzésen résztvevők céljairól, elképzeléseiről 

a képzést illetően.   

 A képzés tematikája, menetrend és kontakt órák rendje.   

 A képzésen való részvétel kereteinek és szabályainak 

megbeszélése (szünetek rendje, hiányzások stb.)   

A mentori szerep  A mentorálási program célja, fő értékei és alapelvei. Az emberi 

jogok és az alapvető szabadságjogok védelme az uniós ellátási 

szolgáltatásokban.   

 A fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló ENSZ egyezményen 

alapuló szolgáltatásnyújtás.    

 Értékek és attitűdök: milyen alapvető értékeket képvisel a mentor, 

és milyen attitűddel közelít a mentoráltak felé.   

 A mentor szerepe és felelőssége: a tanulás és fejlődés támogatása, 

a mentoráltak támogatása a motiváción, önbizalom-építésen 

keresztül, annak érdekében, hogy olyan értékrendszert sajátítsanak 

el, amely a fenti alapelvekkel összhangban van.    

 A mentorálás korlátai: közösen meghatározzuk az egyéni 

tapasztalatok alapján az esetleges korlátokat (titoktartás, 

információk megosztása, kompetencia, veszélyek).   

Előadás, csoportmunka, 

helyzetgyakorlat 

  

  

A mentorálási 

program elkészítése 

 Mentorálási terv és tanulási szerződés készítésének alapjai. Tartalmi 

követelmények, elvárások.   

 Mentorálási terv és tanulási szerződés részterületei, a saját 

gyakorlathoz, szakterülethez és intézménytípushoz igazítottan.   

 A fejlődés lehetőségei, esetleges akadályai és azok megoldásának 

módjai.   

 A fejlődés lehetőségei, esetleges akadályai és azok megoldása – 

saját példák és tapasztalatok megosztása.   

 

 

Előadás, csoportmunka, 

helyzetgyakorlat 

 

  

  



MENTORI TANMENET 

17 
 

2. NAP 
Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Módszerek/munkaforma 

  

A mentori 

támogatás 

 A mentorálási folyamatban érintett szereplők azonosítása. A 

mentorálálsi folyamat lehetséges hatásai a különböző szereplőkre.  

 Különféle tanulási módszerek alkalmazása a mentorálási 

folyamatban. Egyéni tanulási stílus, egyéni különbségek az 

információ-szerzésben.    

 A kommunikáció jelentősége a hétköznapi munkánk során. 

Kommunikációs stílusok. Aktív és empatikus hallgatás, összefoglalás 

és reflektív kérdezés.   

 Kommunikációs készségek a mentorálási folyamatban.   

 A tanulási eredmények munkahelyi alkalmazása, spontaneitás a 

mentorálásban.   

 Az építő jellegű, fejlődést elősegítő visszajelzések nyújtása a 

mentoráltak számára.   

 Fejlődést elősegítő visszajelzés.   

Előadás, csoportmunka, 

páros munka, 

helyzetgyakorlat 

  

  

A mentorált 

fejlődésének 

értékelése 

 Mentorálást Értékelő Eszköz módszertanának és használatának 

megismerése. Pontozási és értékelési rendszer. 

 A Mentorálást Értékelő Eszköz használatának kipróbálása a 

gyakorlatban.   

 A mentorált fejlődésének értékelése a teljesítmény javítása 

érdekében. Objektivitás az értékelésben. Változatos módszerek 

alkalmazása (megfigyelés, kérdések és válaszok, beszélgetési 

forgatókönyvek).    

 Visszajelzés nyújtása a fejlődésről.   

 Javaslatok a teljesítmény és a fejlődés javítása érdekében.  

 A mentorálási alkalmak dokumentálása. Kötelező dokumentáció és 

feljegyzések.   

 

Előadás, csoportmunka, 

helyzetgyakorlat 
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3. NAP 
Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Módszerek/munkaforma 

  

A mentor saját 

teljesítményének 

értékelése 

 A saját tevékenységünk szempontjából releváns információk 

összegyűjtése, saját tevékenység értékelése a kívánt eredmények 

fényében.   

 Önértékelés és önreflexiós képesség a mentorálásban. A mentor, mint 

modell.  

 A mentor helye az intézményben, az intézményi struktúrában.    

 Problémahelyzetek és megoldások a saját gyakorlatban. 

Esetfeldolgozás.   

Előadás, csoportmunka, 

helyzetgyakorlat, 

esetfeldolgozás 

  

A képzésen 

tanultak összegzése 

 A fő területek átismétlése 

 Lehetőség a további kérdések megbeszélésére, a felmerülő 

problémák megvitatására, saját tapasztalatok megosztására. 

Előadás, megbeszélés, vita, 

csoportmunka 
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Mentorálási folyamat 
A javasolt időtartam 12 hét, de ez 

módosulhat az adott szervezet igényei 

szerint 

A tevékenységeket a mentorok végzik, a mentorálási folyamat 

részeként 

1-3 hét, vagy az igények szerinti időmennyiség keretében 
A szociális ellátásban dolgozó munkatársak toborzása és kiválasztása 

 
Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Értékelés Ki tartja  Segédeszközök 

A szociális és 

egészségügyi 

ellátásban új 

munkatársak toborzása 

és kiválasztása  

 A Mentorképzési tananyagból 

elsajátított tudás alapján olyan 

munkatársak kiválasztása, akik 

nyitottak az emberi jogi 

megközelítés alkalmazására a 

szociális és egészségügyi 

ellátásban az EMESE program 

keretében.  

Új munkatársak felvétele  Mentor  

A mentorálási programban részt vevő munkatársak kiválasztása  

Az új munkatársak 

felének kiválasztása az 

EMESE programban 

való részvételre  

 A Mentorképzési tananyagból 

elsajátított tudás alapján azon 

munkatársak kiválasztása, akik 

számára a legelőnyösebb az 

EMESE programban való részvétel.  

A mentorált munkatársak 

kiválasztása megtörténik  

Mentor  

A Mentorálást Értékelő Eszköz (MAT) használata a folyamat kezdetén 

A MAT (Mentorálást 

Értékelő Eszköz) 

kitöltése a 

mentoráltakkal az 

EMESE projekt 

indulásakor  

 A MAT (Mentorálást Értékelő 

Eszköz) kitöltése a mentoráltak 

pontszámainak rögzítésével  

 Szummatív; 

A MAT-ben (Mentorálást 

Értékelő Eszköz) az elért 

pontszámok rögzítésre 

kerülnek  

 

 

Mentor A MAT 

(Mentorálást 

Értékelő Eszköz) 

pontszámokat 

rögzítő 

táblázati 

rendszere  
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3-11 hét, vagy az igények szerinti időmennyiség keretében 
A mentorálttal való munka mentorként  

 
Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Értékelés Ki tartja Segédeszközök 

A mentori szerep 

meghatározása  

 A tanulmányi szerződés 

nyomtatványának kitöltése a 

mentorálttal   

(Mentorképzési tananyag, 7-8 

jegyzet) 

Kitöltött tanulmányi 

szerződés nyomtatvány  

Mentor  A tanulmányi 

szerződés 

nyomtatvány 

Mentorképzési 

tananyag, 7-8 

jegyzet 
A mentorálási 

alkalmak megtartása 

a mentorálttal  

 

 

 Rendszeres mentorálási alkalmak 

tartása a mentorálttal ‘SMART’ 

tervezés alapján, a mentorálási 

alkalmak feljegyzésére szolgáló 

sablon alkalmazásával  

 Mentor és a 

mentorált  
Mentorálási 

alkalmak 

feljegyzésére 

szolgáló sablon 

A mentorált 

fejlődésének értékelése  

 A mentorált munkavégzésének 

rendszeres megfigyelése  

 A mentorálttal való egyeztetés és 

visszajelzés adása  

 A mentorálási alkalmak 

feljegyzésére szolgáló sablonban 

feljegyzések rögzítése   

Formatív; 

A mentorálási alkalmak 

feljegyzésére szolgáló 

sablon kitöltésre kerül 

Mentor és a 

mentorált 
Mentorálási 

alkalmak 

feljegyzésére 

szolgáló sablon 

Javaslattétel a 

mentorált 

teljesítményének 

javítására és 

felkészítése az EGT 

vizsgára  

 ÉPÍTŐ visszajelzések adása és ezek 

rögzítése a mentorálási alkalmak 

feljegyzésére szolgáló sablonban  

 Annak biztosítása, hogy a 

mentorált érti a BESCLO területek 

mindegyikét, és számára igény 

szerinti támogatás nyújtása. 

Formatív; 

A mentorálási alkalmak 

feljegyzésére szolgáló 

sablon kitöltésre kerül  

A mentorált fejlődési 

területeinek kifejtése  

Mentor és a 

mentorált 
Mentorálási 

alkalmak 

feljegyzésére 

szolgáló sablon 
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A mentorálási folyamat lezárása  
A Mentorálást Értékelő Eszköz (MAT) használata a folyamat végén és az EGT vizsga 

Megbeszélt témakörök Tervezett tevékenységek Értékelés Ki tartja Segédeszközök 

A MAT (Mentorálást 

Értékelő Eszköz) 

kitöltése a 

mentoráltakkal a 

program végén  

 A MAT (Mentorálást Értékelő 

Eszköz) kitöltése a mentoráltak 

teljesítményének végső 

értékeléséhez  

Szummatív; 

MAT (Mentorálást Értékelő 

Eszköz) eredmények 

Mentor és a 

mentorált 

MAT 

(Mentorálást 

Értékelő Eszköz) 

Annak biztosítása, hogy 

a szociális ellátásban 

dolgozó minden új 

munkatárs részt vegyen 

az EGT vizsgán 

 Az EGT vizsga megszervezése és 

annak biztosítása, hogy minden új 

munkatárs részt vegyen az EGT 

vizsgán 

 Az EGT vizsga eredményeinek 

rögzítése  

Szummatív: 

EGT vizsga eredmények  

Mentor, 

mentorált és  

nem 

mentorált 

munktársak 

EGT vizsga 
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Rövidítések 
Rövidítések Jelentésük 

BESCLO Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvető Európai Szociális Gondozói 

Tudáskimenetek 

EGT Európai Gondozási Tanúsítvány 

EMESE Európai Mentorálás a Szociális Ellátásban - az ERASMUS+ által támogatott 3 éves 

projekt neve 

ÉPÍTŐ „ÉPÍTŐ” (Élmény-alapú, Példákkal alátámasztott, Időszerű, Tárgyilagos, Ösztönző) 

jellegű visszajelzések adása a mentoráltnak  

MAT Mentor Assessment Tool – Mentorálást Értékelő Eszköz 

SCT Social Care Training – angol partnerszervezet az EMESE projektben 

SMART  Tervezési módszer, amely Speciális, Mérhető, Alkalmi, Reális, Teljesíthető 

TK. Tudáskimenetek 

 
 


