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Eredmények 1. 

A „Mentorálás a szociális ellátásban” általános tanulási eredményeiről szóló első tervezet 

Szerző: Janis Blackburn  

 

Minden partnernek kiküldve 2015. október 26-án 3 kiegészítő dokumentummal együtt 

 

1. A tanulási szerződés első változata 

2. A mentorálási alkalmak feljegyzésére szolgáló sablon 

3. A mentorok és a „szenior mentorok” kiválasztásának kritériumai 

 

MINDEN partnernek az alábbiakat kell tennie ezekkel a dokumentumokkal 

1. Lefordítani és – szükség szerint - az adott helyre adaptálni az „Európai mentorálás a szociális 

ellátásban” projekt tanulási eredményeit (EMISCLO) és a mentorálási alkalmak feljegyzésére 

szolgáló sablont 

2. A mentorok és a „szenior” mentorok kiválasztásának kritériumait – a projekt tesztelésére – 

egyelőre nem kell lefordítani 

3. A fordításokat a következő ülésig kell elkészíteni, amelyre Portugáliában kerül sor 

 

 

James Churchill 

Igazgató 
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1. EMiSC terület 
Mi a mentor szerepe az EMiSC projektben? 

Tanulási eredmények. A tanuló 
képes lesz: 

Értékelési kritériumok. A tanuló képes: 

1. Megérteni az EMiSC projekt 
céljait 
 
2. Megérteni az EMiSC projekten 
belüli mentorálás fő értékeit és 
elveit 
 
3. Felismerni az EMiSC projektben 
résztvevő mentor szerepét és 
felelősségét 
 
4. Felismerni az EMiSC projekten 
belüli mentorálás korlátait 
 
 
 
5. Megismerni a szociális gondozói 
alapképzés tanulási eredményeit 
(BESCLO tanulási eredmények) 

1.i Kifejteni az EMiSC projekt céljait 
 
 
2.i Definiálni az EMiSC projekten belüli mentorálás fő 
értékeit és elveit 
 
 
3.i Meghatározni az EMiSC projektben résztvevő mentor 
szerepét és felelősségét 
 
 
4.i Körvonalazni az EMiSC projekten belüli mentorálás 
határait 
4.ii Példát hozni arra, hogy mikor és hogyan kell a nem 
megfelelő/veszélyes tevékenységet jelenteni  
 
5.ii Elmagyarázni, hogy miért játszanak fontos szerepet a 
BESCLO tanulási eredmények a fogyatékossággal élő 
emberek jogairól szóló ENSZ-egyezményen alapuló 
szolgáltatások biztosításában 
5.ii Ismertetni azt az értékrendet és magatartásformát, 
amely megalapozza a szociális ellátás emberi jogi 
megközelítését 
5.iii Sikeresen teljesíteni az EGT (Európai Gondozási 
Tanúsítvány) vizsgát 

Útmutató 

TK 1. Az EMiSC projekt céljai a következők: 

 Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelme az uniós ellátási 

szolgáltatásokban 

 A tagállamokban szociális ellátással foglalkozó szakemberek hozzáállásának 

megváltoztatása, ami segíti a fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló ENSZ-

egyezményen alapuló szolgáltatások biztosítását 

 A megfelelő eszközök biztosítása a fogyatékosság korábbi, orvosi megközelítésének 

megszüntetése és a munkaerő napi szintű képzésén és mentorálásán alapuló szociális 

megközelítésre való átállás érdekében (a szükséges változás mértéke miatt a képzés 

önmagában nem elegendő) 

 A szociális ellátásban dolgozók mentorálásának biztosításához szükséges adottságok és 

feltételek megteremtése a tagállamokban 

 A mentorálás alkalmazása a dolgozók emberközpontú munkavégzésének elősegítése 

érdekében, felvilágosításon, útmutatáson és példákon keresztül 

 A BESCLO tanulási eredmények és az EGT népszerűsítése az unióban 

 

TK 2. Az alábbi fő értékek és elvek tükrözik az emberi jogi megközelítéssel dolgozó mentort: 

 munkája során példát mutat, emberi jogi megközelítéssel dolgozik a BESCLO tanulási 
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eredmények elérése érdekében  

 empátiát, érzékenységet, együttérzést és tiszteletet mutat a mentorált iránt 

 nem ítélkező, nyitott, őszinte és erkölcsös módon viselkedik, valamennyi érintett féllel 
egyeztet az etikai elvekről 

 tudatos és hajlandó megkérdőjelezni saját felfogó képességét, feltételezéseit, hitét és 
értékeit 

  mindenkiben meglátja a tanulási és fejlődési lehetőséget 

  a sokszínűség minden fajtáját nagyra értékeli: beleértve a kort, nemet, származást, vallást 
és nemi hovatartozást. 

 nem él vissza a mentor szereppel járó hatáskörével 
 
TK 3. Az EMiSC projektben résztvevő mentor szerepe és felelősségei a következők: 

 a tanulás és fejlődés elősegítése 

 bátorításon, motiváción és önbizalom-építésen keresztül a mentoráltak támogatása 
abban, hogy felismerjék és kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket 

  a mentoráltak támogatása abban, hogy a BESCLO tanulási eredményekkel kapcsolatos 
tudásukat és készségeiket fejlesszék 

 a mentoráltak támogatása abban, hogy olyan hozzáállást és értékrendszert sajátítsanak el, 
amely a szociális ellátás emberi jogi megközelítését segíti 

  a mentoráltak támogatása abban, hogy munkájukat jobban végezzék 

 a mentoráltak támogatása abban, hogy felismerjék és megszüntessék a fejlődésüket 
akadályozó tényezőket 

 a mentoráltak fejlődésének értékelése a BESCLO tanulási eredmények tükrében 

 a tényleges változás elősegítése egy nagyobb ívű átalakulási folyamaton belül  
 

A projekt a „mentort” az alábbiak szerint definiálja: 
„olyan tapasztalt személy, aki bizalmon alapuló pozitív kapcsolaton keresztül segíti a kevésbé 
tapasztaltakat, hogy fejlesszék tudásukat, megértőbbé váljanak, és kialakítsák 
értékrendszerüket a mindennapi munkavégzés során”. 

 
TK 4. A korlátok közé tartozik a titoktartás, az információk megosztása, a hatásköri határok, a 
mentorált felelőssége saját tetteiért, valamint a nem megfelelő vagy veszélyes gyakorlat 
kezelése/jelentése.  

2. EMiSC terület  
A mentorprogram felállítása 

Tanulási eredmények. A tanuló 
képes lesz: 

Értékelési kritériumok. A tanuló képes: 

1. A mentorálttal közösen 
megismerni az EMiSC projekt 
céljait 
 
 
 
2. Mentorálási tervet készíteni 
 
 
 
 
3. Egyeztetni az egységes 

1.i Kifejteni az EMiSC projekt céljait a mentoráltnak 
1.ii Megmutatni, hogyan kell alkalmazni egyes módszereket, 
és ezáltal ellenőrizni, hogy a mentorált megértette-e az 
EMiSC projekt céljait 
 
2.i Lehetőségeket találni a munkahelyi mentorálásra 
2.ii Mentorálási tervet készíteni a tanulási szerződés 
segítségével 
2.iii Megmutatni, hogy a mentorálási terv miként fedi le a 
BESCLO tanulási eredmények valamennyi szempontját 
 
3.i Ismertetni a tanulási szerződést a mentorálttal 



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 

 

formátumú  
tanulási szerződésről a 
mentorálttal 
 
4. Meghatározni a fejlődés 
esetleges akadályait és azok 
megoldásait 

3.ii Tárgyalni a tanulási szerződés tartalmáról a mentorálttal 
3.iii Az egységes formátumú tanulási szerződést kitöltetni a 
mentorálttal 
 
4.i Felsorolni a fejlődés esetleges akadályait a mentorálási 
folyamat alatt 
4.ii Az egyes mentoráltakkal közösen meghatározni 
fejlődésük esetleges akadályait és azok megoldásait  

Útmutató 

TK 1. A projekt céljainak meghatározásáért lásd: EMiSC 1. terület, TK 1. 
TK 2. A mentorálási tervet a tanulási szerződés tartalmazza (lásd: 3. TK) 

TK 3. A tanulási szerződés egységes formátumú és az alábbiakat foglalja magában: a program 
hosszát és céljait, a mentorálási tervet, a találkozók beosztását, a mentorálás legfontosabb 
pontjait (BESCLO tanulási eredmények középpontban az értékrenddel és a hozzáállással), az 
alkalmazandó módszertant, valamint a mentor és a mentorált szerepeit és felelősségeit. 
 
TK 4. a lehetséges akadályok közé tartoznak:  

 Váltott műszakok 

 A BESCLO tanulási eredmények alkalmazására nyíló lehetőségek hiánya 

 Az emberi jogi megközelítést nem segítő, rögzült értékrend és hozzáállás 

 Fogyatékosság (pl. diszlexia, érzékszervi fogyatékosság)  

 Alacsony szintű olvasási és számolási készség 

 Kulturális különbségek 

3. EMiSC terület 
Mentori támogatás nyújtása 

Tanulási eredmények. A tanuló 
képes lesz: 

Értékelési kritériumok. A tanuló képes: 
  

1. Átgondolni, hogyan érinthet 
másokat a mentorálási folyamat 
 
 
 
 
 
 
2. Különböző tanulási 
módszereket alkalmazni 
 
 
3. Különböző kommunikációs 
készségeket bevetni  
 
 
4. Segíteni a mentoráltat, hogy 
alkalmazza a BESCLO tanulási 
eredményeket a munkahelyén  
 
5. Építő jellegű visszajelzéseket 
adni a mentoráltnak 

1.i Felsorolni mindazokat, akiket érinthet a mentorálási 
folyamat 
1.ii Elmagyarázni, hogy a mentorálási folyamat soha nem 
veszélyeztetheti a szolgáltatásban résztvevők iránti 
gondossági kötelezettséget  
1.iii Megbeszélni, hogy a szervezet igényeit hogyan veszik 
figyelembe a mentorálási folyamat során 
 
2.i Elsajátítani számos tanulási módszert 
2.ii Kiválasztani a mentorálthoz és a tevékenységhez illő 
tanulási módszert 
 
3.i Elsajátítani számos kommunikációs készséget 
3.ii A különböző kommunikációs készségek alkalmazásával 
kommunikálni a mentorálttal 
 
4.i Információt, tanácsot és útmutatást adni a BESCLO 
tanulási eredmények munkahelyi alkalmazásáról 
 
5.i Teljesítményt értékelő visszajelzést adni a mentoráltnak  
5.ii Kihívásokra összpontosító visszajelzést adni a 
mentoráltnak 
5.iii Fejlődést motiváló visszajelzést adni a mentoráltnak 
5.iv A mentorálttal közösen meghatározni, hogyan tud 
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fejlődni 
5.v Egyeztetni a mentorálttal a fejlődési tervről 

Útmutató 

TK 1.i A mentorálási folyamat által érintett emberek közé tartozhatnak a szolgáltatást igénybe 
vevők és családjaik/segítőik, a szervezet, a mentorált és a személyzet egyéb tagjai  
TK 2. A mentornak képesnek kell lennie választani a tanulási módszerek skálájából, figyelembe 
véve azt, hogy a mentoráltak különböző módszerek (vizuális, auditív, kinesztetikus) segítségével 
tanulnak majd 
TK 3. A skálának tartalmaznia kell az aktív és empatikus hallgatást, az összefoglalást és a reflektív 
kérdezést 
TK 5. Az építő jellegű visszajelzésnek rá kell mutatnia a pozitívumokra és a kihívásokra, valamint 
meg kell határoznia a fejlődési lehetőségeket 

4. EMiSC terület 
A mentorált fejlődésének értékelése 

Tanulási eredmények. A tanuló 
képes lesz: 

Értékelési kritériumok. A tanuló képes: 

1. Megérteni, hogyan működik a 
MAT (mentorálást értékelő eszköz)  
 
2. Értékelni a mentorált fejlődését 
különböző módszerek 
alkalmazásával 
 
 
 
 
3. Visszejelzést adni a 
mentoráltnak a BESCLO tanulási 
eredmények elérése érdekében 
mutatott fejlődéséről 
 
4. Javaslatokat tenni a teljesítmény 
és a fejlődés javítása érdekében 
 
 
 
 
5.  Feljegyzést készíteni a 
mentorálási alkalmakról 

1.i Ismertetni a MAT-et és használatát 
1.ii Meghatározni, hogy mikor kell használni a MAT-et 
 
2.i A megfelelő pontokon használni a MAT-et a mentorált 
értékelése során 
2.ii A mentorálási időszak alatt, különböző módszerek 
alkalmazásával a BESCLO tanulási eredmények tükrében 
értékelni a fejlődést  
2.iii Objektív és igazságos értékelést adni  
 
3.i Ismertetni a fejlődést a mentorálttal a BESCLO tanulási 
eredmények tükrében 
3.ii Ismertetni a mentorálttal azokat a területeket, 
amelyeken további fejlődésre van szükség 
 
4.i A mentorálttal közösen felülvizsgálni a mentorálási 
tervet, és beépíteni a teljesítmény és fejlődés javítását célzó 
lehetőségeket 
4.ii A teljesítmény javítása érdekében egyeztetni a 
mentorálttal a tevékenységekről 
 
5.i Feljegyezni valamennyi mentorálási alkalom fő elemeit 
5.ii Biztosítani, hogy a feljegyzések tisztán olvashatók 
legyenek 
Az egységes sablon használatával feljegyezni a mentorálási 
tevékenységeket 

Útmutató 

TK 1. Az értékelésre a mentorálás kezdetén, az EGT tanfolyam előtt, majd a mentorálás végén, az 
EGT vizsgát megelőzően kerül sor. 
TK 2.i A megfelelő pontok megegyeznek a TK1-ben említettekkel. 
TK2.ii A módszerek között szerepel a gyakorlati megfigyelés, a kérdések és válaszok, valamint a 
beszélgetésekre készített forgatókönyvek használata 
LO5.iii A mentorok megkapják az egységes sablont 

5. EMiSC terület 
A mentor saját teljesítményének értékelése 
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Tanulási eredmények. A tanuló 
képes lesz: 

Értékelési kritériumok. A tanuló képes: 

1. Elgondolkodni saját mentori 
tevékenységéről 

1.i Meghatározni a saját mentori tevékenység felülvizsgálata 
szempontjából releváns információkat 
1.ii Elgondolkodni a saját mentori tevékenységére kapott 
visszajelzésekről 
1.iii Elgondolkodni azon, hogy mit tanult a mentorálttól 
1.iv Értékelni saját mentori tevékenységét a kívánt 
eredmények fényében 

Útmutató 

TK 1.i A releváns információk közé tartozik mentoráltja vagy főnöke visszajelzése, a mentorálási 
alkalmakon készített feljegyzés, valamint a mentorált fejlődésének értékelése. 
TK 1.iv A kívánt eredmény a mentorált fejlődése a BESCLO tanulási eredmények tükrében 
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A mentorálási alkalmak feljegyzésére szolgáló sablon az „Európai mentorálás a szociális ellátásban” c. 

(EMiSC) projekthez  

A mentornak az alábbi sablon segítségével valamennyi mentorálási alkalomról feljegyzést kell készítenie. 

A mentoráltnak minden egyes találkozóról ki kell fejtenie gondolatait és észrevételeit, amelyekt az erre 

megadott helyen tud rögzíteni. Minden találkozó alkalmával új dokumentumot kell használni. A projekt 

értékelése céljából az EMiSC szakemberei és az európai partnerek számára a feljegyzések elérhetők. A 

személyes fejlődés elősegítése érdekében a feljegyzések a mentor és a mentorált főnöke(i) számára is 

elérhetők.  Saját mentorálási tevékenységük értékeléséhez a mentoroknak is használniuk kell a 

feljegyzéseket. 

Minden olyan információ, amely a kliensekre vonatkozik a tevékenységek rögzítése során, olyan módon 

kell, hogy rögzítésre kerüljön, hogy a kliensek személyazonossága külső személy számára ne lehessen 

beazonosítható. Ennek érdekében kerülni kell a tevékenységek rögzítése során a kliensek és 

hozzátartozóik/gondviselőik teljes nevének és  egyéb személyes adatainak rögzítését, illetve az 

események körülményeit rögzítő leírások során helyszínek pontos nevesítését. 

 

Szervezet:  

A mentorálási alkalom 
időpontja: 

 

A mentor neve: Munkaköre: 

A mentorált neve: Munkaköre: 

Az alkalom jellege (pl. 
megfigyelt munka, 
megvitatott 
témák/anyagok, felhasznált 
forgatókönyvek, megadott 
információ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az alkalom során lefedett 
tanulási eredmény 
(BESCLO): 
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 A mentor megjegyzései a 
mentorált tevékenységéről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mentor tanácsai és 
útmutatása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mentorált megjegyzései 
az alkalomról: 
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Az alkalom során 
kölcsönösen elfogadott 
tevékenységek: 

Mentor: 
 
 
 
 
 
 
Mentorált: 
 
 
 
 

Aláírás: 
Mentor: 
 
Dátum: 
 
Mentorált: 
 
Dátum: 
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EMiSC projekt 

A mentorok és a szenior mentorok kiválasztásának kritériumai 

Mentorok: 

A mentor:  „olyan tapasztalt személy, aki bizalmon alapuló pozitív kapcsolaton keresztül segíti a 

kevésbé tapasztaltakat, hogy fejlesszék tudásukat, megértőbbé váljanak, és kialakítsák 

értékrendszerüket a mindennapi munkavégzés során”. 

A mentor kiválasztásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

 milyen az adott személy munkához való hozzáállása (pozitív) 

 milyen a stressztűrő képessége (nem adja fel könnyen) 

 mennyire rendezett és megbízható 

 mennyire rugalmas és alkalmazkodó 

 milyen a kommunikációs és empátiás készsége 

 munkavégzése során mennyire látszik a BESCLO tanulási eredmények ismerete 

 teljesítette-e az EGT vizsgát 

 képes-e eleget tenni a mentori szerepnek és az ezzel járó felelősségeknek, amelyek a 

következők:  

✓ a tanulás és fejlődés elősegítése 

✓ bátorításon, motiváción és önbizalom-építésen keresztül a mentoráltak 

támogatása abban, hogy felismerjék és kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket 

✓ a mentoráltak támogatása abban, hogy a BESCLO-val kapcsolatos tudásukat és 

készségeiket fejlesszék 

✓ a mentoráltak támogatása abban, hogy olyan hozzáállást és értékrendszert 

sajátítsanak el, amely a szociális ellátás emberi jogi megközelítését segíti 

✓ a mentoráltak támogatása abban, hogy munkájukat jobban végezzék 

✓ a mentoráltak támogatása abban, hogy felismerjék és megszüntessék a fejlődést 

akadályozó tényezőket 

✓ a mentoráltak fejlődésének értékelése a BESCLO tanulási eredmények tükrében 

✓ a tényleges változás elősegítése annak érdekében, hogy nagyobb ívű átalakulási 

folyamatok valósulhassanak meg  

 

 meg tudja-e mutatni a mentorálás emberi jogi megközelítését tükröző fő értékeket és 

elveket, ami azt jelenti, hogy: 
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✓ munkája során példát mutat, emberi jogi megközelítéssel dolgozik a BESCLO tanulási 

eredmények elérése érdekében 

✓ empátiát, érzékenységet, együttérzést és tiszteletet tanúsít a mentorált iránt 

✓ nem ítélkezik, nyitott, őszinte és erkölcsös módon viselkedik, valamennyi érintett 

féllel egyeztet az etikai elvekről 

✓ tudatos és hajlandó megkérdőjelezni saját felfogó képességét, feltételezéseit, hitét 

és értékeit 

✓  mindenkiben meglátja a tanulási és fejlődési potenciált 

✓ a sokszínűség minden fajtáját nagyra értékeli: beleértve a kort, nemet, származást, 

vallást és nemi hovatartozást  

✓ nem él vissza a mentor szereppel járó hatáskörével 

Ne felejtsük el, hogy az itt felsoroltak a tökéletes mentorjelöltet írják le. A gyakorlatban azonban 

számos területen van lehetőség arra, hogy fejlődjünk, a mentorképzés célja pedig éppen az, hogy 

azokat segítse és fejlessze, akikben van potenciál. 

 

Szenior mentorok: 

A szenior mentorok olyan személyek, akik: 

✓ megfelelnek a mentorálás (fent említett) valamennyi kritériumának 

✓ képesek világosan magyarázni  

✓ kellő vezetői önbizalommal rendelkeznek.  

Bármilyen korábbi tanítási vagy képzési tapasztalat előnyt jelent, de nem feltétel. Itt is igaz, 

hogy a „Képzők képzése” tanfolyam célja a szenior mentorok segítése és fejlesztése. A projekt 

előrehaladtával azok a személyek, akik elvégezték a mentori képzést, és kellő mentorálási 

tapasztalattal rendelkeznek, további képzések után szenior mentorrá válhatnak. 

 

 

 


