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Ghid pentru utilizarea Instrumentului de 
Evaluare a Mentorilor 

 

 
Ce este Instrumentul de Evaluare a Mentorilor? 
 
Instrumentul de evaluare a Mentori (MAT) a fost dezvoltat ca parte a 
mentoratului europene în asistența socială Proiectul (EMISC). Acesta a fost 
conceput pentru a ajuta Mentori pentru a evalua lucrătorilor care se pregătesc 
să-și asume Certificatul European de îngrijire (ECC). Există două evaluări, 
care implică cel puțin doi muncitori pentru fiecare mentor - unul (sau mai 
multe), care are ca mentor și unul (sau mai multe) care nu este - care trebuie 
întreprinse și rezultatele înregistrate pentru proiect: 
 

• Prima evaluare trebuie să aibă loc înainte ca muncitorii s-au angajat de 
formare bazat pe BESCLO 

• A doua evaluare trebuie să aibă loc după formare, dar înainte de a 
efectua examenul ECC. 

 
Mentor va oferi 12 săptămâni de îndrumare sprijin lucrătorului selectat (e) 
pentru mentorat, dar va face oa doua evaluare a tuturor lucrătorilor identificate 
ca parte a acestui proiect. Aceasta este o modalitate de a arăta dacă este sau 
nu mentorat poate îmbunătăți o înțelegere lucrătorilor a abordării bazate pe 
drepturile omului pentru furnizarea de servicii medicale și de sprijin, și de a 
crește rata de succes pentru promovarea examenului ECC. 
 
Manageri și manageri de linie, care doresc să evalueze baza de valori a altor 
lucrători care sunt responsabili pentru, se pot utiliza, de asemenea, MAT în 
diferite moduri. Vor exista mai multe despre asta mai târziu. 
 

Conținutul Instrumentului de Evaluare 
 
MAT, iar acest ghid sunt stabilite pentru a acoperi fiecare dintre zonele 8 
BESCLO. MAT are cinci foi (sau file în Excel) pentru fiecare domeniu 
BESCLO. 
 
 1. Foaia de întrebări și răspunsuri BESCLO 
Această fișă tehnică oferă întrebări care Mentor poate utiliza pentru a ajuta 
pentru a evalua înțelegerea mentees și aplicarea valorilor și atitudinilor 
acoperite de fiecare zonă BESCLO. Acesta oferă, de asemenea, indicii 
despre ceea ce ar trebui să fie incluse în răspunsurile mentee lui. 
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2. Foaia de întrebări BESCLO 
Această fișă tehnică enumeră doar întrebările pentru fiecare zonă BESCLO, 
fără răspunsuri, și poate fi dat la mentee ca "foaie de test" pentru a economisi 
timp și să păstreze procesul de evaluare simplă și directă. Ele ar putea scrie 
în jos răspunsurile lor pentru Mentor pentru a verifica, sau ar putea da 
răspunsurile la mentor verbal. În cazul în care înmânat mentee, această foaie 
trebuie să fie luate înapoi înainte de a se termina sesiunea sau mentee poate 
pur și simplu utiliza pentru a îmbunătăți scorul lor la a doua evaluare. 
 
 3. Foaie de markat criterii 
Această fișă tehnică este conceput pentru a ajuta la Mentor "scor" a Mentees 
răspunsurile și să facă o hotărâre cu privire la nivelul lor de înțelegere și 
aplicare a valorilor din fiecare zonă BESCLO. Cele Mentees scorurile vor fi 
înregistrate pe graficul de progres. 
 
 4. Diagrama de autoscor. 
Această fișă tehnică este conceput pentru a oferi o înregistrare vizuală a 
progreselor realizate între prima și cea de-a doua evaluare a lucrătorilor care 
efectuează ECC. Rezultatele pentru prima evaluare apar coduri de culoare în 
albastru închis și pentru a doua evaluare în albastru deschis. Roșu apare în 
cazul în care scorurile au scăzut în a doua evaluare sau în cazul în care 
scorul este 0 (= Nu există încă!) Scorurile pentru fiecare întrebare în fiecare 
BESCLO sunt introduse în celulele galbene de pe partea stângă. Atunci când 
utilizați Excel pe un calculator diagrama de bare de pe dreapta va apărea 
automat și umple automat. 
 
 5. Diagrama de utilizare 
În cazul în care nu există nici un calculator disponibile, graficul din fila 5 poate 
fi imprimată pe iar blocurile de culoare completate manual. Unii oameni pot 
prefera sa utilizeze o metoda non-electronic. In cele din urma, cu toate 
acestea, rezultatele vor trebui să fie trimise electronic de către mentor către 
administratorul de proiect pentru compilare și revizuire, astfel încât este 
important să se țină o evidență a scorurilor. 
 

Cele opt domenii BESCLO 
 
Acest ghid va uita acum la fiecare zonă BESCLO, la rândul său, și oferă 
câteva exemple de răspunsuri care îndeplinesc fiecare dintre criteriile de 
marcare. Sistemul de clasificare 9 puncte prevede domeniul de aplicare și 
flexibilitatea de a recunoaște pași mici de îmbunătățire. Există, de asemenea, 
o zecime de grad zero / 0, ceea ce înseamnă că într-adevăr candidatul nu a 
înțeles încă subiectul, nu se poate referi la activitatea lor și / sau este confuz 
cu privire la aceasta. Punctele sunt acolo pentru a indica o "simt" de cat de 
bun este răspunsul. 
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Voința de marcare, fie în mod inevitabil, într-o anumită măsură, subiectivă, în 
care unii mentori vor fi mai "generos" decât altele, dar noi sperăm să se 
stabilească o anumită coerență în raza de acțiune a acestora. În cazul în care 
răspunsurile pentru întrebările sunt in mod necesar scurt, va fi dificil să se 
diferențieze în 9 nivele de răspuns pozitiv. Toate aceste lucruri vor fi luate în 
considerare atunci când rezultatele sunt compilate pentru proiect. 
 
Vă rugăm să înțelegeți că lucrătorii efectuează un program de formare de 
inițiere, cum ar fi "Best Practice in asistenta sociala", pentru ECC ar fi de 
așteptat doar pentru a oferi răspunsuri care se încadrează în intervalul de 
"adecvat" sau "Bună". Un răspuns "excelent" ar fi într-adevăr de așteptat doar 
de la un muncitor mai experimentat. 

 
1. Valorile Asistenței Sociale 
 
Acestea sunt principalele principii pe care orice bazată pe drepturile omului 
serviciu de îngrijire este dezvoltat în jurul valorii. Ele sunt fundațiile care sunt 
cruciale în furnizarea de sprijin de bună calitate, astfel încât indivizii să poată 
duce o viata deplina si pozitive. 
 
Atunci când se evaluează lucrătorul cu privire la acest domeniu răspunsurile / 
discuțiile trebuie să demonstreze că ei înțeleg valorile, și le pot promova în 
orice moment. Ei au nevoie să demonstreze că înțeleg necesitatea de a 
promova egalitatea de șanse pentru cei care le susțin, și că acestea respectă 
diversitatea. Ele trebuie de asemenea sa arate ca ei să înțeleagă importanța 
și limitele confidențialității. 
 
Exemplul răspunsuri / discuții pentru zona BESCLO 1: 
 
BESCLO 1. Întrebarea 3. 
Modalități de voi promova drepturile 
oamenilor le susțin: 

Alocarea 
mărcilor 
de 
propoziții 

Nivelurile de realizare și 
comentarii pentru a le 
explica 

• Am ajuta pe Tony să aibă drepturile sale, 
cerându-i ce vrea să facă în viața lui 

0 Nu există încă 
• Are doar cunoștințe neclare 
și nespecifica a subiectului 
• Nu dă nici un exemplu 
adecvate la locul de muncă 
• Are puțină înțelegere clară a 
subiectului și / sau este 
amestecat și confuz cu privire 
la aceasta 

• Am ajuta pe Tony să aibă drepturile sale, 
ajutându-l să participe la întâlnirile rezidenților cu 
privire la planurile de viitor. 
 
• Am ajuta pe Tony să aibă drepturile sale, 
ajutându-l să vorbească în întâlnirile rezidenților 

1 
 
 
 
2 
 

Adecvat 
 
• Demonstrează cunoștințe de 
bază a subiectului 
• Oferă cel puțin un exemplu 
adecvat la locul de muncă 
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cu privire la planurile de viitor. 
 
• Am ajuta pe Tony să aibă drepturile sale, 
ajutându-l să înțeleagă ce se spune și de a vorbi 
în întâlnirile rezidenților cu privire la planurile de 
viitor 

 
 
3 

• Comunică idei și opinii în 
formă de bază, utilizând o 
anumită terminologie 
relevantă 

• Susțin Tony cu drepturile sale, prin asigurarea, 
suntem capabili să-l ajute să meargă la biserică 
atunci când vrea, să fie în măsură să vorbească 
în întâlnirile rezidenților cu privire la problemele 
de transport și de înțelegere a ceea ce se spune. 
 
• Am ajuta pe Tony cu drepturile sale 
- Sprijinirea-l să vorbească în întâlnirile 
rezidenților despre problemele legate de 
transport și de a ajunge la biserică 
- Exersarea ceea ce vrea să spună cu el, înainte 
de întâlnirea 
- Să-l ajute să înțeleagă ceea ce se spune 
 
• Am ajuta Beth răspund la oameni în stradă, 
care numesc numele ei de 
- Vorbind despre motivele pentru care o fac 
- Practicarea lucruri de spus 
- Arata-i cum a putut răspunde la batjocura 
acestor popoare 
- Oferirea de feedback pozitiv ei pentru a ajuta la 
creșterea încrederii ei 

4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Bun 
 
• Demonstrează cunoștințe 
solide și înțelegere a 
subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
• Comunică problemele de idei 
și opinii într-un mod logic clar 
folosind terminologia 
corespunzătoare 

• Modalități de promovare a drepturilor I în 
munca mea sunt 
- De ai ajuta pe oameni să lucrez cu serviciile 
de acces la care au dreptul 
De exemplu, prin sprijinirea cultului Tony în 
biserică, care este important pentru el, chiar dacă 
serviciul nostru de suport ar putea avea nevoie 
pentru a schimba un pic pentru a face sa se 
intample 
- Prin susținerea în numele unei persoane 
fizice 
De exemplu, vorbind în cadrul reuniunilor de 
personal pentru a vă asigura cunoștințele 
personalului de conducere al problemelor Tony 
este în obținerea având la biserică. 
 
• Modalități de promovare a drepturilor I în 
munca mea sunt: 
-prin Ajuta pe oameni să lucrez cu serviciile 
de acces la care au dreptul 
De exemplu, prin sprijinirea cultului Tony în 
biserică, care este important pentru el, chiar dacă 
serviciul nostru de suport ar putea avea nevoie 
pentru a schimba un pic pentru a face sa se 
intample 
-prin Care pledează în numele unei persoane 
fizice 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Excelent 
 
• Demonstrează o cunoaștere 
și o înțelegere a subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
precum și alte contexte de 
asistență socială 
• Face legături între teorie și 
practică 
• comunică în mod eficient 
idei, probleme și opinii într-un 
mod logic și coerent organizat, 
folosind o terminologie 
adecvată 
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De exemplu, vorbind în cadrul reuniunilor de 
personal pentru a vă asigura că personalul de 
conducere cunosc problemele Tony este în 
obținerea având la biserică 
-prin Fiind un model de rol pozitiv 
De exemplu, răspunzând la un comportament 
agresiv și numele de asteptare intr-un mod calm, 
dar ferm și prin utilizarea unui limbaj pe care 
Beth ar putea fi în măsură să se utilizeze într-o 
poziție similară. 
 
• Modalități de promovare a drepturilor I în 
munca mea sunt: 
-prin Ajuta pe oameni să lucrez cu serviciile 
de acces la care au dreptul 
De exemplu, prin sprijinirea cultului Tony în 
biserică, care este important pentru el, chiar dacă 
serviciul nostru de suport ar putea avea nevoie 
pentru a schimba un pic pentru a face sa se 
intample 
De exemplu, prin sprijinirea Jane pentru a vizita 
biblioteca locală și galerie de artă 
-prin Care pledează în numele unei persoane 
fizice 
De exemplu, vorbind în cadrul reuniunilor de 
personal pentru a vă asigura că personalul de 
conducere cunosc problemele Tony este având 
pentru a ajunge la biserică 
De exemplu, prin verificarea faptului că Rut are 
toate avantajele ea are dreptul la și asigurarea 
legăturii cu familia ei despre 
-prin Fiind un model de rol pozitiv 
De exemplu, răspunzând la un comportament 
agresiv și numele de asteptare intr-un mod calm, 
dar ferm și prin utilizarea unui limbaj pe care 
Beth ar putea fi în măsură să se utilizeze într-o 
poziție similară 
-prin Comportament discriminatoriu 
Provocatoare 
De exemplu, asigurându-vă că bărbații din casa 
2 nu lăsați în mod constant de spălat până la 
femeile din casa 
De exemplu, spune Ray că utilizarea cuvântului 
xxxx nu este acceptabilă în contextul în care el îl 
folosește. 

 
 
9 
 

 
 

2. Promovarea calității vieții pentru persoanele care le 
acceptați 
 
Acest lucru este, de asemenea, cunoscut sub numele de Planificarea axată. 
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În trecut, sprijinul unei persoane a primit a fost bazat pe ceea ce a fost cel mai 
simplu și mai convenabil pentru furnizorul de servicii și pentru personalul. O 
abordare bazată pe drepturile omului înseamnă asigurarea că serviciul 
persoana primește se bazează pe speranțele, dorințele, aspirațiile și 
preferințele, și nu doar nevoile lor fizice (de medicatie sau de siguranta 
perceputa de exemplu). Este, de asemenea, despre garantarea faptului că 
persoana este implicată în a face cu privire la planul lor de sprijin al deciziei, 
și că aceasta ia în considerare toate aspectele vieții lor, inclusiv relațiile lor, 
interesele de educație și ocuparea forței de muncă, credințe spirituale și 
culturale, precum și viața lor socială. 
 
Atunci când se evaluează muncitorii de pe acest domeniu au nevoie pentru a 
vă arăta că ei înțeleg importanța cunoașterii într-adevăr persoana pe care o 
susțin - istoria lor, preferințele, dorințele, nevoile și abilitățile. răspunsurile și 
discuția lor trebuie să demonstreze că ei știu cum să se asigure că 
persoanele care le susțin sunt capabili de a avea un control cât mai mult 
posibil asupra propriei lor vieți și că ei le pot sprijini să facă alegeri în 
cunoștință de cauză ori de câte ori este posibil, în special cu privire la 
serviciile pe care le primesc . 
 
raspunsuri proba / discutii pentru zona BESCLO 2: 
BESCLO 2. Întrebarea 5. 
Pot permite unui individ sprijin pentru a face 
alegeri în cunoștință de cauză (cu privire la 
serviciile pe care le primesc) prin 

Alocarea 
mărcilor 
de 
propoziții 

Nivelurile de realizare și 
comentarii pentru a le 
explica 

• Oferind oamenilor posibilitatea de a alege în 
ceea ce doresc să facă 

0 Nu există încă 
• Are doar cunoștințe neclare 
și nespecifica a subiectului 
• Nu dă nici un exemplu 
adecvate la locul de muncă 
• Are puțină înțelegere clară a 
subiectului și / sau este 
amestecat și confuz cu privire 
la aceasta 

• Oferirea oamenilor posibilitatea de a alege de 
opțiuni și idei cu privire la ceea ce pot avea 
 
• opțiuni și consecințe într-un mod pe care 
persoana poate înțelege Giving. 
De exemplu poze cu destinații de vacanță pentru 
a ajuta la Rita face o alegere cu privire la cazul în 
care ea ar vrea să meargă. 
 
• opțiuni și consecințe într-un mod pe care 
persoana poate înțelege Giving. 
De exemplu, care arată Rita o imagine a ei 
economii declarație și care arată modul în care s-
ar schimba dacă ea alege să-și petreacă ceva 
într-o vacanță de cont 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

 
Adecvat 
 
• Demonstrează cunoștințe de 
bază a subiectului 
• Oferă cel puțin un exemplu 
adecvat la locul de muncă 
• Comunică idei și opinii în 
formă de bază, utilizând o 
anumită terminologie 
relevantă 

• Oferirea de opțiuni și consecințe într-un mod ca 4  
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persoana să poată înțelege 
De exemplu, care arată Rita o imagine a ei 
economii cont de declarația și modul în care s-ar 
schimba daca ea alege sa-si petreaca unele 
vacanta 
De exemplu, ajutând George să participe la 
revizuirea sa, folosind sistemul de lumină de 
trafic pentru a arăta atunci când el este de acord, 
nu este de acord, sau nu înțelege ceva ce a fost 
spus. 
 
• Prezentarea de informații și opțiuni și 
consecințe într-un mod în care oamenii să poată 
înțelege 
De exemplu, care arată Rita o imagine a ei 
economii cont de declarația și modul în care s-ar 
schimba daca ea alege sa-si petreaca unele 
vacanta 
Gasirea unor modalitati de a ajuta oamenii să 
interacționeze și să contribuie la o decizie 
De exemplu, ajutând George să participe la 
revizuirea sa, folosind sistemul de lumină de 
trafic pentru a arăta atunci când el este de acord, 
nu este de acord, sau nu înțelege ceva ce a fost 
spus. 
 
• Prezentarea de informații și opțiuni și 
consecințe într-un mod în care oamenii să poată 
înțelege 
De exemplu, care arată Rita o imagine a ei 
economii cont de declarația și modul în care s-ar 
schimba daca ea alege sa-si petreaca unele 
vacanta 
De exemplu, folosind imagini pentru a arăta lui 
Petru ceea ce se întâmplă cu el și ceea ce poate 
oferi servicii 
Gasirea unor modalitati de a ajuta oamenii să 
discute și să contribuie la o decizie 
De exemplu, ajutând George să participe la 
revizuirea sa, folosind sistemul de lumină de 
trafic pentru a arăta atunci când el este de acord, 
nu este de acord, sau nu înțelege ceva ce a fost 
spus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Bun 
 
• Demonstrează cunoștințe 
solide și înțelegere a 
subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
• Comunică problemele de idei 
și opinii într-un mod logic clar 
folosind terminologia 
corespunzătoare 

• Asigurarea unui sistem clar de a comunica 
cu cel puțin dorințele de bază 
De exemplu, folosind imagini cu Maria pentru a 
afla ce ea vrea să facă în continuare 
Luând timp pentru a explica pe Jack ce este în 
jurnalul și ce doresc apr sa fie implicate 
Opțiunile și consecințele lor explicând 
De exemplu, Rita care arată o imagine a ei 
economii cont de declarația și modul în care s-ar 
schimba daca ea alege sa-si petreaca unele 
vacanta 
Prezentarea de informații în moduri accesibile 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Excellent 
 
•Demonstrates a thorough 
knowledge and understanding 
of the topic 
•Gives a range of examples 
appropriate to the work place 
as well as other social care 
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individual 
De exemplu țărm în a ajuta George să ia 
revizuirea lui, folosind sistemul de lumină de 
trafic pentru a arăta Când el este de acord, nu 
este de acord, sau nu face rău înțelege ceva a 
fost spus. 
 
• Asigurarea unui sistem clar de a comunica 
cu cel puțin dorințele de bază 
De exemplu, folosind imagini cu Maria pentru a 
afla ce ea vrea să facă în continuare 
Luând timp pentru a explica pe Jack ce este în 
jurnalul și ce doresc apr sa fie implicate 
Opțiunile și consecințele lor explicând 
De exemplu, Rita care arată o imagine a contului 
său bancar și modul în care s-ar schimba daca 
ea alege sa-si petreaca o vacanta pe unele 
Prezentarea de informații în moduri accesibile 
individual 
De exemplu țărm în a ajuta George să ia 
revizuirea lui, folosind sistemul de lumină de 
trafic pentru a arăta Când el este de acord, nu 
este de acord, sau nu face rău înțelege ceva a 
fost spus. 
De exemplu, asigurându-vă că încăperea este 
bine luminată și nu există nici un zgomot de fond, 
atunci când au întâlniri cu Sid Rezidenții și Claire. 
 
• Asigurarea unui sistem clar de a comunica 
cu cel puțin dorințele de bază 
De exemplu, folosind imagini cu Maria pentru a 
afla ce ea vrea să facă în continuare 
Luând timp pentru a explica pe Jack ce este în 
jurnalul și ce doresc apr sa fie implicate 
Opțiunile și consecințele lor explicând 
De exemplu, Rita care arată o imagine a ei 
economii cont de declarația și modul în care s-ar 
schimba daca ea alege sa-si petreaca unele 
vacanta 
De exemplu, Rita obtinerea pentru a vorbi cu alte 
persoane care au de înlocuire de șold în armată, 
prin intervenție chirurgicală de medici 
Prezentarea de informații în moduri accesibile 
individual 
De exemplu țărm în a ajuta George să ia 
revizuirea lui, folosind sistemul de lumină de 
trafic pentru a arăta Când el este de acord, nu 
este de acord, sau nu face rău înțelege ceva a 
fost spus. 
De exemplu, asigurându-vă că încăperea este 
bine luminată și nu există nici un zgomot de fond, 
atunci când au întâlniri cu Sid și Claire Rezidenții 
Încurajarea discuțiilor despre alegeri 
De exemplu, care implică fiica lui Gill in vizita la 
spital Mary 
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contexts 
•Makes links between theory 
and practice  
•Effectively communicates 
ideas, issues and opinions in an 
organised logical and coherent 
manner using appropriate 
terminology 
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Luând timp la sfârșitul fiecărei zile pentru a ajuta 
Zak recenzie ceea ce a făcut și ce ia plăcut și nu-
i plăcea, astfel încât el să poată face alegeri 
informate mai mult rău în viitor. 
 
 

3.Lucratul cu risk 
 
Cu toții își asume riscuri în fiecare zi, cele mai multe dintre care au doar 
consecințe mici, de exemplu: n-am avut timp să se oprească pentru o cafea 
pe drum spre locul de muncă și riscă să fie cu întârziere, dar ajunge la 
destinație mai treaz? 
 
In setarile de asistenta sociala folosim evaluari de risc pentru a cântări 
pozitive și negative de a permite oamenilor care îi sprijinim pentru a face noi 
alegeri și să aibă experiențe noi. Implicarea acestora în evaluarea acestor 
riscuri îi ajută să înțeleagă riscurile și să încerce să le reducă. Oamenii nu 
învață numai de la obtinerea lucrurile; ei învață din consecințele de a obține 
lucruri greșite prea, iar acest lucru poate fi la fel de valoroase. Cu toate 
acestea, lucrătorii beneficiază de o "taxă de îngrijire", ceea ce înseamnă că 
trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că persoana pe 
care o susțin înțelege riscurile pe care le iau, și nu este rănit grav dintr-o 
alegere sau o acțiune neglijent. 
 
Atunci când se evaluează lucrătorilor cu privire la acest domeniu BESCLO au 
nevoie pentru a vă arăta că ei recunosc indivizii dreptul să își asume riscuri și 
să înțeleagă propriile responsabilități în ceea ce privește gestionarea acestor 
riscuri. Ei au nevoie să demonstreze conștientizarea de dilema dintre care să 
permită celor care le susțin să își exercite dreptul de a-și asuma riscuri și 
datoria de lucrători de îngrijire. Ei au nevoie să fie în măsură să identifice 
principalele principii de evaluare a riscurilor și să știe cum și care să 
informeze cu privire la riscurile identificate. 
 
Raspunsuri proba / discutii pentru zona BESCLO 3: 
BESCLO 3. Întrebarea 1. Exemple de efecte 
negative asupra unei persoane care nu iau 
riscuri sunt: 

Marcă 
eșantion 
gol 

Nivelurile de realizare și 
comentarii pentru a le explica 

• Persoanele care nu își asumă riscuri au o viață 
mai rea decât cei care fac 

0 Nu există încă 
• Are doar cunoștințe neclare și 
nespecifica a subiectului 
• Nu dă nici un exemplu 
adecvate la locul de muncă 
• Are puțină înțelegere clară a 
subiectului și / sau este 
amestecat și confuz cu privire la 
aceasta 

• Dacă nu am acceptat riscurile de a lua Julie la 
oraș, din cauza fricii de trafic, ea ar avea o viață 

1 
 

Adecvat 
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mai rău. 
 
• Luăm Julie în oraș, chiar dacă ea se teme de 
trafic. Dacă n-am făcut-o ea nu s-ar obișnui cu 
trafic. 
 
• Dacă nu ne-am luat pe Julie în oraș, chiar dacă 
ea se teme de trafic, ea nu s-ar obișnui cu 
traficul și astfel nu s-ar putea să aibă alte 
experiențe noi. 

 
 
 
2 
 
 
 
3 

• Demonstrează cunoștințe de 
bază a subiectului 
• Oferă cel puțin un exemplu 
adecvat la locul de muncă 
• Comunică idei și opinii în formă 
de bază, utilizând o anumită 
terminologie relevantă 

• Noi luăm pe Julie în oraș, chiar dacă ea se 
teme de trafic. Făcând acest lucru, ea devine 
treptat peste frica si astfel suntem capabili să 
facem și alte lucruri, cum ar fi mers pe jos de 
magazine la nivel local. Acest lucru dă treptat 
mai multe opțiuni pentru ei de a alege. 
 
• Noi luăm pe Julie în oraș, chiar dacă ea se 
teme de trafic. Făcând acest lucru, ea devine 
treptat peste frica si astfel suntem capabili să 
facem și alte lucruri, cum ar fi mers pe jos de 
magazine la nivel local, du-te pentru a vizita 
mama ei singur și prinde un autobuz. Acest 
lucru dă treptat mai multe opțiuni pentru ei de a 
alege. Oamenii care nu își asumă riscuri au mai 
ales în viața lor. 
 
• Noi luăm pe Julie în oraș, chiar dacă ea se 
teme de trafic. Făcând acest lucru, ea devine 
treptat peste frica si astfel suntem capabili să 
facem și alte lucruri cum ar fi mers pe jos de 
magazine la nivel local. Oamenii care nu își 
asumă riscuri au mai ales în viața lor. 
Noi ajuta pe Jack merge la bingo, chiar dacă el 
poate lupta și cădea ca treptele sunt abrupte. În 
cazul în care nu ne-am luat acest risc Jack nu ar 
face ceva ce el se bucură și el s-ar fi plictisit si 
simt stresat.  

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
Bun 
 
• Demonstrează cunoștințe 
solide și înțelegere a subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
• Comunică problemele de idei și 
opinii într-un mod logic clar 
folosind terminologia 
corespunzătoare 

• Noi luăm pe Julie în oraș, chiar dacă ea se 
teme de trafic. Făcând acest lucru este treptat a 
scăpa de temerile ei si astfel suntem capabili să 
facem și alte lucruri cum ar fi mers pe jos de 
magazine la nivel local. Acest lucru dă treptat 
mai ales ei. Oamenii care nu își asumă riscuri au 
mai ales în viața lor. 
Noi ajuta pe Jack merge la bingo, chiar dacă el 
poate lupta și cădea ca treptele sunt abrupte. În 
cazul în care nu ne-am luat acest risc Jack nu ar 
face ceva ce el se bucură și el s-ar fi plictisit si 
simt stresat. Oamenii care nu își asumă riscuri 
mai puțin au valoare de sine și împlinirea în 
viața lor. 
 
 
• Oamenii care nu își asumă riscuri au: 
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Excelent 
 
• Demonstrează o cunoaștere și 
o înțelegere a subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
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Oportunități limitate și experiențe 
De exemplu, luând Julie în oraș și riscând ei 
temându-se de trafic ajută-o să se obișnuiască 
cu ea. Ea poate face apoi o mulțime de alte 
lucruri mai bune de asemenea. 
în valoare de sine scăzută și lipsa de 
împlinire 
De exemplu, vom ajuta pe Jack merge la bingo, 
chiar dacă el poate lupta și cădea ca treptele 
sunt abrupte. În cazul în care nu ne-am luat 
acest risc Jack nu s-ar face ceva ce el sa 
bucurat și el s-ar fi plictisit și se simt stresat. 
Oamenii care nu își asumă riscuri mai puțin au 
valoare de sine și împlinirea în viața lor. 
Teama de risc 
Oamenii care nu se tem să își asume riscuri mai 
multe lucruri în viață și așa face mai puțin. De 
exemplu, părinții lui Zak nu au vrut ca el să iasă 
din cauza riscului de infecție. Acest lucru face ca 
Zak înfricoșătoare de a merge la toate și 
calitatea sa de viata sa diminuat. 
• Oamenii care nu își asumă riscuri au: 
Oportunități limitate și experiențe 
De exemplu, luând Julie în oraș și riscând ei 
temându-se de trafic ajută-o să se obișnuiască 
cu ea. Ea poate face apoi o mulțime de alte 
lucruri mai bune de asemenea. 
Lipsa de alegere 
Nu face ceva din cauza riscului înseamnă că 
oamenii au mai puține opțiuni pot alege de la. 
De exemplu, Zara se teme să iasă la locurile 
unde se poate vedea un câine. Acest lucru a 
redus drastic alegerea de locuri în care ea poate 
merge. Ar putea fi mai bine să ne ajute sa 
trecem peste teama de a vedea un câine, mai 
degrabă decât să evite locurile în care pot exista 
câini. 
În valoare de sine scăzută și lipsa de 
împlinire 
De exemplu, vom ajuta pe Jack merge la bingo, 
chiar dacă el poate lupta și cădea ca treptele 
sunt abrupte. În cazul în care nu ne-am luat 
acest risc Jack nu ar face ceva ce ii place si el 
ar fi plictisit si simt stresat. Oamenii care nu își 
asumă riscuri mai puțin au valoare de sine și 
împlinirea în viața lor. 
Teama de risc 
Oamenii care nu se tem să își asume riscuri mai 
multe lucruri în viață și așa face mai puțin. De 
exemplu, părinții lui Zak nu au vrut ca el să iasă 
din cauza riscului de infecție. Acest lucru face 
Zak înfricoșătoare de a merge la toate și 
calitatea sa de viata si s-au înrăutățit mai rău 
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precum și alte contexte de 
asistență socială 
• Face legături între teorie și 
practică 
• comunică în mod eficient idei, 
probleme și opinii într-un mod 
logic și coerent organizat, 
folosind o terminologie adecvată 

4. Să înțeleagă rolul dumneavoastră ca lucrător suport 
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Aceasta zona BESCLO impune lucrătorului să înțeleagă limitele și 
responsabilitățile rolului acestora, precum și politicile și principiile în care ele 
trebuie să funcționeze. Ele trebuie să demonstreze conștientizarea lor 
scopurile, obiectivele și valorile angajatorului și știu cui să se adreseze pentru 
sprijin și consiliere. Ele trebuie să înțeleagă cât de important este de a lucra 
bine cu ceilalți (plătite și neplătite) care sunt implicate persoanele cărora le 
oferă îngrijire și sprijin. Acestea ar trebui să fie în măsură să vorbească 
despre calitățile și cerințele unui muncitor bun. 
 
răspunsuri probă / discuție pentru zona BESCLO 4: 
BESCLO 4. Întrebarea 1. 
Este important să se lucreze în parteneriat cu 
membrii familiei, deoarece 

Marcă 
eșantion 
gol 

Nivelurile de realizare și 
comentarii pentru a le explica 

• Familia sunt importante pentru oamenii care îi 
sprijinim 

0 Nu există încă 
• Are doar cunoștințe neclare și 
nespecifica a subiectului 
• Nu dă nici un exemplu 
adecvate la locul de muncă 
• Are puțină înțelegere clară a 
subiectului și / sau este 
amestecat și confuz cu privire la 
aceasta 

• Familia știu de multe ori persoana cea mai 
bună. 
 
• Familia știu de multe ori persoana bine și să 
aibă înțelegere a istoriei lor de viață. 
 
• Familia știu de multe ori persoana bine și să 
aibă înțelegere a istoriei lor de viață. Noi putem 
învăța unii de la alții. 

1 
 
2 
 
 
3 

Adecvat 
• Demonstrează cunoștințe de 
bază a subiectului 
• Oferă cel puțin un exemplu 
adecvat la locul de muncă 
• Comunică idei și opinii în formă 
de bază, utilizând o anumită 
terminologie relevantă 

• Acesta arată ceea ce privește familia și 
promovează schimbul de informații cu privire la 
istoria de viață a persoanei. 
 
• Acesta arată ceea ce privește familia și ne 
arată că valoarea de intrare a acestora. 
Aceasta, la rândul său, promovează schimbul de 
informații cu privire la istoria de viață a 
persoanei. 
 
• Acesta arată ceea ce privește familia și ne 
arată că valoarea de intrare a acestora. 
Aceasta, la rândul său, promovează schimbul de 
informații cu privire la istoria de viață a 
persoanei și ne ajută pe toți să învețe unii de la 
alții. 

4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

 
 
Bun 
 
• Demonstrează cunoștințe 
solide și înțelegere a subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
• Comunică problemele de idei și 
opinii într-un mod logic clar 
folosind terminologia 
corespunzătoare 
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• Acesta arată ceea ce privește familia și ne 
arată că valoarea de intrare a acestora. 
Aceasta, la rândul său, promovează schimbul de 
informații cu privire la istoria de viață a 
persoanei și ne ajută pe toți să învețe unii de la 
alții. 
membrii familiei joacă adesea un rol foarte 
important în viața oamenilor. O relație bună între 
membrii familiei și personalul profesionist 
asigură cel mai bun sprijin posibil pentru 
persoana. 
 
• Arată respect 
Acesta arată ceea ce privește familia și ne arată 
că valoarea de intrare a acestora. 
Oportunități de a învăța 
Aceasta, la rândul său, promovează schimbul de 
informații cu privire la istoria de viață a 
persoanei și ne ajută pe toți să învețe unii de la 
alții. 
Cel mai bun sprijin posibil 
membrii familiei joacă adesea un rol foarte 
important în viața oamenilor. O relație bună între 
membrii familiei și personalul profesionist 
asigură cel mai bun sprijin posibil pentru 
persoana. 
 
• Arată respect 
Acesta arată ceea ce privește familia și ne arată 
că valoarea de intrare a acestora. 
Oportunități de a învăța 
Aceasta, la rândul său, promovează schimbul de 
informații cu privire la istoria de viață a 
persoanei și ne ajută pe toți să învețe unii de la 
alții. 
Cel mai bun sprijin posibil 
membrii familiei joacă adesea un rol foarte 
important în viața oamenilor. O relație bună între 
membrii familiei și personalul profesionist 
asigură cel mai bun sprijin posibil pentru 
persoana 
 
De exemplu, mă asigur că părinții Zara știu când 
recenzia ei este și de a face tot ce pot pentru a 
se asigura că sunt în măsură să participe. Noi le 
dăm timp să vorbească și să le reamintească 
cât de valoroasă este contribuția lor. Noi 
întotdeauna explicăm modul în care am acționat 
asupra a ceea ce au spus sau dacă nu de ce nu. 
Acest lucru a însemnat că sunt întotdeauna 
dispuși să vorbească și am aflat informații 
importante cu privire la motivele de 
comportament, uneori, provocator și confuz Zara 
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Excelent 
 
• Demonstrează o cunoaștere și 
o înțelegere a subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
precum și alte contexte de 
asistență socială 
• Face legături între teorie și 
practică 
• comunică în mod eficient idei, 
probleme și opinii într-un mod 
logic și coerent organizat, 
folosind o terminologie adecvată 
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5. Safety at work 
 
Această zonă este mare și acoperă multe subiecte din manipularea în condiții 
de siguranță a substanțelor potențial dăunătoare pentru manipularea în 
condiții de siguranță și deplasarea obiectelor și a oamenilor. Este vorba de 
pastrarea oameni, inclusiv alți lucrători, în condiții de siguranță, și păstrarea 
spațiilor în condiții de siguranță și securitate. De asemenea, le cere să aibă 
unele cunoștințe de prim ajutor și abilități. 
 
Atunci când se evaluează lucrătorilor cu privire la acest domeniu trebuie să se 
asigure că înțeleg depozitarea în condiții de siguranță și eliminarea 
substanțelor nocive. Ele trebuie să arate că ei știu cum să reacționeze în caz 
de incendiu, boli și accidente, și că acestea pot ridica mișcare și poziție de 
oameni și obiecte, fără riscuri inutile pentru ei sau pentru alții. Important, ei 
trebuie să arate, de asemenea, ei înțeleg limitele la ceea ce li se permite să 
facă în acest stadiu incipient al formării lor în ceea ce privește ridicarea și 
deplasarea și de prim ajutor. De asemenea, ei trebuie să înțeleagă 
responsabilitățile lor în reducerea răspândirii infecției. 
 
răspunsuri probă / discuție pentru zona BESCLO 5: 
BESCLO 5. Întrebarea 1. 
Exemple de substanțe sau obiecte 
periculoase sunt 

Marcă 
eșantion 
gol 

Nivelurile de realizare și 
comentarii pentru a le explica 

• Tot ceea ce este periculos. 0 Nu există încă 
• Are doar cunoștințe neclare și 
nespecifica a subiectului 
• Nu dă nici un exemplu 
adecvate la locul de muncă 
• Are puțină înțelegere clară a 
subiectului și / sau este 
amestecat și confuz cu privire la 
aceasta 

• Orice este periculos ca și înălbitor 
 
• Bleach și Sare 
 
• înălbitor și alte fluide de curățare. 
Sare 

1 
 
2 
 
3 

Adecvat 
• Demonstrează cunoștințe de 
bază a subiectului 
• Oferă cel puțin un exemplu 
adecvat la locul de muncă 
• Comunică idei și opinii în formă 
de bază, utilizând o anumită 
terminologie relevantă 

• Lichide de curatare, de exemplu inalbitor, praf 
de mașină de spălat vase, detergent lichid. 
Gradinarit SIDA, de exemplu ierbicid, 
îngrășăminte, acoperi ucigaș 
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Bun 
 
• Demonstrează cunoștințe 
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• lichide de curățare, de exemplu, în înălbitor 
nostru la locul de muncă 
Gradinarit SIDA, de exemplu, în nostru ierbicid 
la locul de muncă 
Medicație, de exemplu, la locul nostru de 
muncă, paracetamol 
 
• lichide de curățare, de exemplu, în înălbitor 
nostru la locul de muncă, praf de spălat vase, 
lichid de spălat. 
Gradinarit SIDA, de exemplu în nostru ierbicid la 
locul de muncă, îngrășăminte, zbura ucigaș. 
Medicație, de exemplu, în paracetamol noastră 
la locul de muncă, remediu rece 

5 
 
 
 
 
 
 
6 

solide și înțelegere a subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
• Comunică problemele de idei și 
opinii într-un mod logic clar 
folosind terminologia 
corespunzătoare 

• Produse chimice 
De exemplu, la locul de muncă bleach, praf de 
spălat vase, lichidul de spălare noastre în sus. 
Produsele care conțin substanțe chimice 
De exemplu, la locul de muncă paracetamol, 
remediul nostru rece 
fumuri 
De exemplu, în fumul mașinii noastre la locul de 
muncă, fum de la cazan 
prafurile 
De exemplu, în praful nostru de la locul de 
muncă din incinta găină 
Vaporii și ceață 
De exemplu, în vaporii noștri la locul de muncă 
din țarcurile de bord alb 
Gaze 
De exemplu, în gazele noastre la locul de 
muncă de la aragaz. 
Germeni care cauzeaza boli 
De exemplu, în germenii noștri la locul de 
muncă din țesuturi utilizate, iar lenjeria de pat 
murdare. 
 
• Produse chimice 
Lichide de curățare, de exemplu, în înălbitor 
nostru la locul de muncă, praf de spălat vase, 
lichid de spălat. 
Produsele care conțin substanțe chimice 
Medicație, de exemplu, în paracetamol noastră 
la locul de muncă, și remediu la rece. 
Spuma de umplutură în canapele. 
fumuri 
De exemplu, în gazele de la locul de muncă 
noastre de masina sau de fum de la cazan 
prafurile 
De exemplu, în praful nostru de la locul de 
muncă din incinta găină 
Vaporii și ceață 
De exemplu, în vaporii noștri la locul de muncă 
din țarcurile de bord alb 
Gaze 
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Excelent 
 
 
 
 
 
 
• Demonstrează o cunoaștere și 
o înțelegere a subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
precum și alte contexte de 
asistență socială 
• Face legături între teorie și 
practică 
• comunică în mod eficient idei, 
probleme și opinii într-un mod 
logic și coerent organizat, 
folosind o terminologie adecvată 
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De exemplu, în sectorul gazelor noastre la locul 
de muncă de aragaz cu gaz 
Germeni care cauzeaza boli 
De exemplu, în germenii noștri la locul de 
muncă din țesuturi utilizate și lenjerie de pat 
murdare 
 
• Produse chimice 
Lichide de curățare, de exemplu, în înălbitor 
nostru la locul de muncă, praf de spălat vase, 
Spalare 
Gradinarit SIDA, de exemplu, în nostru ierbicid 
la locul de muncă, îngrășăminte, acoperi ucigaș 
Produsele care conțin substanțe chimice 
Medicație, de exemplu, în paracetamol noastră 
la locul de muncă, remediu rece 
Spuma de umplutură în canapele 
fumuri 
De exemplu, în fumul mașinii noastre la locul de 
muncă, fum de la cazan 
prafurile 
De exemplu, în praful nostru de la locul de 
muncă din incinta găină 
Vaporii și ceață 
De exemplu, în vaporii noștri la locul de muncă 
din țarcurile de bord alb 
Gaze 
De exemplu, în sectorul gazelor noastre la locul 
de muncă de aragaz cu gaz 
Germeni care cauzeaza boli 
De exemplu, în germenii noștri la locul de 
muncă din țesuturi utilizate și lenjerie de pat 
murdare 

 
 
 
 
9 
 

 
 

6. Comunicare pozitivă 
 
Toată lumea are nevoie să comunice pentru a stabili nevoi, dorințe, alegeri 
etc., cu toate acestea, nu toată lumea comunică folosind cuvinte. 
 
Lucrătorii trebuie să înțeleagă diferitele forme de comunicare, ceea ce îi 
motivează pe oameni să comunice și ce bariere pot preveni comunicarea 
bună și eficientă. Atingere și comportament poate fi de asemenea folosite 
pentru a comunica, iar lucrătorii trebuie să înțeleagă limitările și contextul în 
care se atinge pot fi utilizate în mod corespunzător. 
 
De asemenea, ei trebuie să știe cum și în cazul în care pentru a înregistra 
informații în mod corespunzător, pentru a asigura continuitatea și cea mai 
buna ingrijire si sprijin pot fi oferite acelor persoane care le susțin. 
 
Atunci când se evaluează lucrătorii din acest domeniu trebuie să asigure toate 
aceste subiecte sunt acoperite. 



 

 

 

 

 

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 

 

 
raspunsuri proba / discutii pentru zona BESCLO 6: 
BESCO 6. Intrebare 1. mijloace de 
comunicare verbala 

Marcă 
eșantion 
gol 

Nivelurile de realizare și 
comentarii pentru a le explica 

• comunicare verbală 0 Nu există încă 
• Are doar cunoștințe neclare și 
nespecifica a subiectului 
• Nu dă nici un exemplu 
adecvate la locul de muncă 
• Are puțină înțelegere clară a 
subiectului și / sau este 
amestecat și confuz cu privire la 
aceasta 

• Vorbitor 
 
• rostiți folosind cuvinte 
 
• Folosirea cuvintelor rostite pentru a transmite 
un sens. 

1 
 
2 
 
3 

Adecvat 
• Demonstrează cunoștințe de 
bază a subiectului 
• Oferă cel puțin un exemplu 
adecvat la locul de muncă 
• Comunică idei și opinii în formă 
de bază, utilizând o anumită 
terminologie relevantă 

• Folosirea cuvintelor rostite și voce pentru a 
transmite un sens. 
 
• Folosirea cuvintelor rostite și voce pentru a 
transmite un sens, de exemplu spunând: "Nu Eu 
nu va fi mâine de lucru" 
 
• Comunicarea folosind cuvântul vorbit și voce 
pentru a transfera mesajul 
De exemplu, spunând 
"Nu mă voi nu fi mâine de lucru" 
"Sunt trist că nu te voi vedea mâine" 

4 
 
 
5 
 
 
 
6 

 
Bun 
 
• Demonstrează cunoștințe 
solide și înțelegere a subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
• Comunică problemele de idei și 
opinii într-un mod logic clar 
folosind terminologia 
corespunzătoare 

• Comunicarea folosind cuvântul rostit și voce 
pentru a transfera mesajul, idei, gândire și 
simțire. De exemplu, spunând 
"Nu mă voi nu fi mâine de lucru" 
"Sunt trist că nu te voi vedea mâine" 
 
• Comunicarea folosind cuvântul rostit și voce 
pentru a transfera mesajul, idei, gândire și 
simțire. Aceasta include, de asemenea, scris și 
limbajul semnelor. De exemplu, spunând 
"Nu mă voi nu fi mâine de lucru" 
"Sunt trist că nu te voi vedea mâine". 
 
• Comunicarea cu ajutorul cuvintelor și de 
vorbire (inclusiv smoală, volum și viteză) pentru 
a transfera mesaje, idei, gândire și simțire. 
Aceasta include, de asemenea, scris și limbajul 
semnelor. 
De exemplu, spunând 

7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

 
 

Excelent 
 
• Demonstrează o cunoaștere și 
o înțelegere a subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
precum și alte contexte de 
asistență socială 
• Face legături între teorie și 
practică 
• comunică în mod eficient idei, 
probleme și opinii într-un mod 
logic și coerent organizat, 
folosind o terminologie adecvată 
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"Nu mă voi nu fi mâine de lucru" 
"Nu mâine nu voi mai fi de lucru" (cu voce tare și 
lent, cu accent pe NOT) 
"Nu te voi vedea mâine" 
"Nu te voi vedea mâine?" (Ridicarea pitch la 
sfârșitul frazei) 
 

 

7.  Recunoașteți și de a răspunde la abuzuri și neglijare. 
 
lucrătorii de îngrijire sunt într-o poziție puternică atunci când se lucrează cu 
oameni care sunt vulnerabili, și poate fi prea ușor de depășirea limitelor. 
Această lucrare a poate atrage, uneori, oameni care se bucura inarmati cu 
putere asupra altora. 
Lucrătorii trebuie să poată să recunoască semnele și simptomele diferitelor 
tipuri de abuz, și să știe cum să răspundă. Ele trebuie să înțeleagă când și cui 
trebuie să raporteze un abuz suspectat, și cum să reacționeze în cazul în care 
o persoană le susține dezvăluie abuz pentru ei. 
 
La evaluarea acestui domeniu trebuie să ne amintim că ei trebuie să 
înțeleagă, de asemenea, modul în care și cui trebuie să raporteze practica 
altor lucrători în cazul în care nu respectă politicile angajatorului, sau planul 
de îngrijire a persoanei. Aceștia trebuie să înțeleagă chiar și responsabilitatea 
lor de a raporta resurse sau operaționale dificultăți care pot fi punerea 
persoanelor expuse riscului de abuz și să știe cum să raporteze acest lucru. 
 
Raspunsuri proba / discutii pentru zona BESCLO 7: 
BESCLO 7. Întrebarea 1. Abuzul fizic 
înseamnă, de exemplu: 

Marcă 
eșantion 
gol 

Nivelurile de realizare și 
comentarii pentru a le explica 

• Abuzeze cineva fizic, de exemplu, echimoze 0 Nu există încă 
• Are doar cunoștințe neclare și 
nespecifica a subiectului 
• Nu dă nici un exemplu 
adecvate la locul de muncă 
• Are puțină înțelegere clară a 
subiectului și / sau este 
amestecat și confuz cu privire la 
aceasta 

• provoca daune fizice, de exemplu lovirea. 
 
• provoca daune fizice, de exemplu: 
  lovirea, lovirea, perforare 
 
• provoca daune fizice, de exemplu: 
  lovind, lovind, perforare, lipsirea de forță. 

1 
 
2 
 
 
3 

Adecvat 
• Demonstrează cunoștințe de 
bază a subiectului 
• Oferă cel puțin un exemplu 
adecvat la locul de muncă 
• Comunică idei și opinii în formă 
de bază, utilizând o anumită 
terminologie relevantă 

• provoca daune fizice prin doare corpul, de 
exemplu: 
  lovind, lovind, perforare. 

4 
 
 

Bun 
• Demonstrează cunoștințe 
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• provoca daune fizice prin doare corpul, de 
exemplu: 
lovind, lovind, perforare, lipsirea de forță. 
 
• provoca daune fizice prin doare corpul, de 
exemplu: 
lovind, lovind, perforare, reținere forțată, forță 
de hrănire. 

 
5 
 
 
 
 
6 

solide și înțelegere a subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
• Comunică problemele de idei și 
opinii într-un mod logic clar, 
folosind terminologia 
corespunzătoare. 

• care dăunează unui individ prin doare corpul, 
folosind o poziție de putere de a răni corpul 
unui individ, de exemplu: 
pălmuirea, ciupit, lovind, lovind. 
 
• care dăunează unui individ prin doare corpul, 
folosind o poziție de putere de a răni corpul 
unui individ, de exemplu: 
palmuirea, ciupit, lovirea, lovirea, opărire, 
hrănire forțată 
 
• care dăunează unui individ prin doare corpul, 
folosind o poziție de putere de a răni corpul 
unui individ, de exemplu: 
palmuirea, ciupit, lovirea, lovirea, opărire, forța 
de hrănire, de reținere forțată, manipulare 
generală aspră 

7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 

Excelent 
• Demonstrează o cunoaștere și 
o înțelegere a subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
precum și alte contexte de 
asistență socială 
• Face legături între teorie și 
practică 
• comunică în mod eficient idei, 
probleme și opinii într-un mod 
logic și coerent organizat, 
folosind o terminologie adecvată. 

 
 
 

8. Dezvoltă-te ca muncitor 
 
Pentru a menține și de a îmbunătăți serviciile atât angajatorul cât și angajații 
trebuie să reflecte în mod continuu asupra practicii lor; nu în mod izolat, ci se 
uită la ceea ce se întâmplă în alte servicii și de cercetare bune practici. 
Atunci când se evaluează lucrătorilor cu privire la acest domeniu trebuie să 
dovedească angajamentul de a se menține la curent cu orice modificări ale 
standardelor sau orientări. Ei au nevoie să arate că sunt dispuși să urmeze o 
formare adecvată și poate examina impactul acesteia asupra rolului lor de 
locuri de muncă, iar ei ar trebui să știe cum să facă o contribuție activă la 
sesiunile de supraveghere și propriul plan de dezvoltare. De asemenea, ei 
trebuie să demonstreze conștientizarea semnelor și simptomelor de stres, si 
stiu ce declanseaza de stres negativ pentru ei. 
 
 
răspunsuri și discuții pentru zona BESCLO 8 Eșantion: 

 
BESCLO 8. Întrebarea 4. Două scopuri de 
supraveghere, în plus față de managementul 
stresului, sunt: 

Marcă 
eșantion 
gol 

Nivelurile de realizare și 
comentarii pentru a le explica 

 0 Nu există încă 



 

 

 

 

 

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 

 

• Să mă ajute în munca mea • Are doar cunoștințe neclare și 
nespecifica a subiectului 
• Nu dă nici un exemplu 
adecvate la locul de muncă 
• Are puțină înțelegere clară a 
subiectului și / sau este 
amestecat și confuz cu privire la 
aceasta 

• Pentru a vedea ceea ce am făcut și ce am de 
gând să fac 
 
• Pentru a vedea ceea ce am făcut și ce am de 
gând să fac și să facă un plan înainte 
 
• Pentru a vedea ceea ce am făcut și să 
revizuiască acest lucru și apoi uita-te la ceea ce 
am de gând să fac 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Adecvat 
• Demonstrează cunoștințe de 
bază a subiectului 
• Oferă cel puțin un exemplu 
adecvat la locul de muncă 
• Comunică idei și opinii în 
formă de bază, utilizând o 
anumită terminologie relevantă 

• Pentru a obține feedback cu privire la ceea ce 
am făcut în munca mea și să fie de acord ce 
obiectivele mele ar trebui să fie în viitor. 
 
• Pentru a primi feedback-ul și pentru a discuta 
ceea ce am fi putut face mai bine 
Să fie de acord obiectivelor personale 
 
• Pentru a primi feedback-ul, sărbători succesul 
și de a discuta ceea ce am fi putut face diferit 
Să fie de acord obiectivelor personale 

4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

Bun 
• Demonstrează cunoștințe 
solide și înțelegere a subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
• Comunică problemele de idei 
și opinii într-un mod logic clar, 
folosind terminologia 
corespunzătoare. 

• Pentru a primi feedback cu privire la 
performanța de muncă, sărbători succesul, 
ridica probleme și de a discuta ceea ce ar putea 
să fi făcut în mod diferit 
Pentru a accepta obiectivele personale, și de la 
aceasta, nevoile mele de formare și dezvoltare. 
• Pentru a primi feedback cu privire la 
performanța de muncă, sărbători succesul, 
ridica probleme și de a discuta ceea ce am fi 
putut face diferit 
• Pentru a accepta obiectivele personale, de a 
identifica nevoile mele de formare și de 
dezvoltare și de această adaptare și de a 
dezvolta planul meu de formare 
 
• Pentru a primi feedback cu privire la 
performanța de lucru: acest lucru implică 
sărbători succes, ridicând orice probleme de pe 
ambele părți și a discuta ceea ce am fi putut 
face diferit. 
• Să fie de acord obiectivelor personale: 
Aceasta implică identificarea nevoilor mele de 
formare și de dezvoltare și de la această 
adaptare și dezvoltarea planului de instruire 
munca mea personală și, inclusiv scale de timp 
și obiective. 

7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 

Excelent 
• Demonstrează o cunoaștere și 
o înțelegere a subiectului 
• Oferă o serie de exemple 
adecvate la locul de muncă 
precum și alte contexte de 
asistență socială 
• Face legături între teorie și 
practică 
• comunică în mod eficient idei, 
probleme și opinii într-un mod 
logic și coerent organizat, 
folosind o terminologie 
adecvată. 
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Cu ajutorul MAT și acest ghid în afara proiectului EMiSC. 
 
Cu toate că această MAT și acest ghid au fost produse prin proiectul EMISC 
pentru Mentorii care lucrează în organizațiile partenere ale proiectului, MAT 
poate fi un instrument util pentru orice manager sau supraveghetor 
responsabil pentru lucrătorii din prima linie. 
 
Acesta vă poate ajuta să vă evaluați baza de valori a lucrătorilor și să verifice 
înțelegerea lor a drepturilor omului ale celor care le susțin în activitatea lor de 
zi cu zi. Acest lucru poate ajuta la identificarea nevoilor de formare și a 
posibilelor zone de risc în cazul în care lucrătorii nu reușesc să respecte 
Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. 
 
MAT poate fi folosit, de asemenea, pentru a stabili modul în care formarea 
eficientă a fost în dezvoltarea valorilor corecte în lucrătorilor, sau pentru a 
identifica potențiali lucrători cu valorile corecte în timpul unui proces de 
interviu. 
 
Acesta poate fi de asemenea utilizat pentru scopul pentru care a fost elaborat, 
dar în afara proiectului EMISC. Acest lucru înseamnă țări sau organizații care 
nu au fost implicate în proiect, dar s-au angajat la ECC, se poate utiliza MAT 
ca parte a unui proces de mentorat pentru a obține rate mai bune de succes 
pentru a lucrătorilor cu privire la a efectua examenul ECC. 
 
 
 


