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Introducere 

Curriculumul pentru mentorat a fost conceput pentru a răspunde obiectivelor proiectului European Mentoring in Social Care 

(EMISC). Acestea trebuie să ducă la schimbarea atitudinii personalului de îngrijire socială din cadrul organizațiilor partenere din 

țările europene implicate, înlocuind vechiul model al handicapului (modelul medical) cu modelul social, care este susținut de o 

abordare bazată pe drepturile omului asupra dizabilității. În Marea Britanie, mulți angajați consideră că fac deja acest lucru, dar 

experiența noastră în proiect a arătat că nu a fost întotdeauna așa. 

 

Proiectul a avut ca scop stabilirea capacității în cadrul organizațiilor partenere de a implementa schimbările prin introducerea 

"Curriculumului pentru mentorat". Acest curriculum oferă tuturor organizațiilor capabilitatea și capacitatea de a introduce aceste 

noi modalități de a lucra în cadrul organizațiilor lor prin utilizarea procedurilor de mentorat. 

 

Curriculumul pentru mentorat permite organizațiilor să construiască proceduri de mentorat intern care să sprijine schimbarea 

organizațională prin: 

o Recrutarea și formarea lucrătorilor cu experiență în domeniul sănătății și asistenței sociale, care sunt deja formatori. Aceștia 

vor deveni "formatori seniori" care vor putea să ofere un "Mentor Training Course" (MTC) pentru lucrătorii din sănătate și 

asistență socială cu experiență și să instruiască și alți formatori pentru a furniza și MTC. 

o Formarea lucrătorilor din frontul frontal pentru a deveni "mentori" la locul de muncă. "Mentorii" instruiți vor lucra apoi cu noii 

lucrători din front-line, care vor deveni "Mentees" în locurile lor de muncă. La finalizarea procesului de mentorat, 

reprezentanții vor finaliza o evaluare bazată pe Standardele Educaționale de Bază în Sectorul îngrijirii din Europa (BESCLO). 

Acestea sunt un set de Obiective ale învățării care au fost convenite a fi de bază (elementare) și pe care ar trebui să le 

cunoască și să le înțeleagă orice lucrător nou care începe să lucreze în serviciile de sănătate și asistență socială. Ele se 

bazează pe o abordare a drepturilor omului privind dizabilitatea. Odată finalizate, aceștia vor urma examenul ECC 
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(European Care Certificate) pentru a obține Certificatul European de Îngrijire. Acest lucru va sprijini persoanele mentorate 

să dobândească cunoștințele și înțelegerea noilor abordări bazate pe drepturile omului asupra dizabilității care sunt 

introduse prin intermediul BESCLO. ECC este o calificare la nivelul III din EQF și la nivelul II din NQF în Anglia.  

o Încurajarea celor mentorați să continue cursul "Formare în mentorat" și să îndrume mai apoi, la rândul lor, alți noi angajați. 

Astfel, organizația câștigă capabilitatea și capacitatea de a implementa o abordare bazată pe drepturile omului asupra 

dizabilității pe tot parcursul vieții. 

 

Pentru a monitoriza efectul îndrumării în cadrul acestui proiect, a fost elaborat un instrument de evaluare a celor mentorați 

(Mentor Assessment Tool - MAT), care a fost testat atât de către formatori, cât și de mentori. MAT a fost conceput pentru a măsura 

acumularea în învățare. Acesta este folosit pentru a evalua progresul mentoratului în cadrul acestui proces. Persoana mentorată 

completează MAT de două ori, mai întâi, înainte de a începe procesul de mentorat și din nou după ce l-a terminat și este pregătit 

pentru examenul ECC. 

 

Planificarea pentru Curriculumul Universal pentru mentorat a fost de 3 până la 6 luni pentru a finaliza cele 3 etape stabilite mai jos, 

dar după proiect nu este necesar să se respecte această restricție de timp. Proiectul EMISC a derulat timp de 3 ani 3 cicluri de 

instruire complete pentru formarea senior mentorilor / formarea mentorilor / selectarea și evaluarea persoanelor mentorate / 

furnizarea mentoratului / organizarea examenului ECC. 

 

Curriculumul pentru mentorat este împărțit în trei domenii principale: 

o Cursul pentru Formare de formatori în mentorat (MTTTC) 

o Cursul pentru Formare în mentorat (MTC) 

o Mentorat conform BESCLO 
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Există procese de evaluare formativă și sumativă în toate cele trei domenii care sunt enumerate în secțiunile detaliate ale fiecărei 

arii de formare. 

  

Țineți cont de: 

Va fi esențial să vă asigurați că luați în considerare legislația și orientările actuale din România și Republica Moldova cu privire la 

cerințele specifice ae muncii în acest sector. Fiecare țară variază în ceea ce privește orientările și cerințele legislative și este 

esențial ca acestea să fie luate în considerare împreună cu această formare. 

 

 

 

Obiectivele acestui Curriculum:  

 

Obiectivele acestui curriculum sunt strâns legate de următoarele obiective ale proiectului EMISC: 

 

o Să promoveze drepturile omului și libertățile fundamentale în serviciile de îngrijire în UE 

o Să realizeze schimbări de atitudine în rândul forței de muncă din domeniul asistenței sociale din statele membre, care vor sprijini 

furnizarea de servicii bazate pe principiile UNCRPD (Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități) 

o Să furnizeze instrumentele pentru eradicarea vechiului model medical al dizabilității și trecerea la un model social prin instruire și 

îndrumare a forței de muncă în fiecare zi (doar instruirea este insuficientă, având în vedere amploarea schimbărilor necesare) 

o Să stabilească capacitatea și capacitatea statelor partenere de a oferi îndrumare forței de muncă din domeniul asistenței sociale 

o Să utilizeze îndrumarea pentru a sprijini forța de muncă să lucreze într-o manieră centrată pe persoană prin explicații, orientări și 

demonstrații 

o Să promoveze BESCLO și ECC în UE 
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Acest curriculum se va furniza pentru 3 arii de formare: 

 

1. ”Formare de formatori în mentorat”. Acest lucru va dota formatorii seniori cu abilitățile de a instrui alți formatori pentru a oferi 

un curs de o zi ”Formare în mentorat”  

 

2. ”Formare în mentorat”. Furnizat de cei care au urmat cursul de ”Formare de formatori în mentorat”.  

 

3. ”Mentorat conform BESCLO și absolvirea examenului Certificat European în Îngrjire (ECC)” 

 

 

Cui se adresează Curriculum-ul? 

 

o Formatorilor în domeniul sănătății și asistenței sociale 

o Angajaților cu experiență din sănătate și asistență socială 

o Noilor angajați din domeniul sănătății și al asistenței sociale 

 

Calendarul pentru furnizarea Curriculum-ului: 

 

o 3-6 luni pentru acoperirea celor 3 arii de formare. În timp ce lungimea proiectului EMISC a fost de 3 ani și a inclus trei cicluri de 

formare, nu există obligația de a respecta riguros restricțiile inevitabile impuse de un calendar de proiect de 3 ani. În special, durata 
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procesului de mentorat trebuie adaptată la capacitatea forței de muncă și la disponibilitatea timpului de îndrumare și de îndrumare 

pentru a întreprinde îndrumarea 

 

Obiective ale învățării 

 
Acestea sunt împărțite în 3 arii ale formării: 

 

o Formare de formatori în mentorat  - 5 zile 

o Formare în mentorat - 1 zi 

o Mentoratul propriu-zis - 12 săptămâni (Această perioadă poate fi flexibilă) 

Cursul pentru ”Formare de formatori în mentorat”   

 

La absolvirea cursului ”Formare de formatori  în mentorat” formatorii seniori vor fi capabili să: 

 

o Identificarea scopurilor și obiectivelor proiectului EMISC 

o Listați fiecare dintre Standardele Educaționale de Bază în Sectorul îngrijirii din Europa (BESCLO) și descrieți modul în care acestea 

promovează abordările bazate pe drepturile omului asupra dizabilității la locul de muncă. 

o Descrieți arii potențiale de dificultate în înțelegerea ariilor Standardelor Educaționale de Bază în Sectorul îngrijirii din Europa 

(BESCLO) și modalități de implementare a acestora. 

o Descrieți procesul de recrutare pentru înscrierea "mentorilor" pentru cursul de formare a mentorilor. 

o Selectați angajații potriviți pentru a participa la cursul "Formare în mentorat", care va fi, de asemenea, disponibil pentru a mentora 

potențialii angajați care lucrează direct cu beneficiarii și care doresc sa dea examenul ECC 

o Să fie capabil să livreze "Formare în mentorat" către mentori recrutați în mod corespunzător. 
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o Prezentați modul de utilizare a Instrumentului de evaluare al mentorilor (MAT). 

o Descrieți modul în care MAT va fi utilizat de către mentori și de către persoanele pe care mentorate. 

o Formați alți formatori pentru a le oferi cele de mai sus. 

 

Cursul ”Formare în mentorat” 

 

La absolvirea cursului ”Formare în mentorat” mentorii vor fi capabili să: 

 

o Înțelegerea rolului mentorului în proiectul EMISC  

o Configurați programul de mentorat  

o Acordați mentorat  

o Evaluarea progresului angajaților  

o Reflectați asupra performanței proprii ca mentor  

o Descrieți MAT, folosiți MAT cu mențiunile lor și înregistrați rezultatele 

 

Metorat conform BESCLO 

 

Mentorii (care au absolvit cursul pentru ”Formare în mentorat”) vor fi capabili la locul de muncă să: 

 

o Selectați angajații potriviți pentru a se alătura programului de mentorat 

o Selectați și recrutați angajații care lucrează direct cu beneficiarii pentru a efectua orice formare de inducție (care trebuie să 

acopere toate rezultatele de învățare ale examenului ECC). 

o Aplicați MAT persoanelor metorate la începutul pregătirii ECC și înregistrați rezultatele 

o Definiți rolurile mentorului și persoanei mentorate și consimțiți-le cu acesta 

o Întocmiți sesiuni de mentorat periodic cu persoanele mentorate și faceți înregistrară folosind modelul de raportare  al mentorului  
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o Evaluarea progresului angajaților mentorați 

o Efectuați sugestii pentru îmbunătățirea performanței și progresului angajaților mentorați 

o Pregătiți persoana mentorată pentru examenul ECC 

o Completați a doua evaluare MAT cu persoanele mentorate și înregistrați rezultatele. 

o Împărtășiți rezultatele mentoratului cu persoanele mentorate și cu ceilalți, după cum s-a convenit anterior (de exemplu, managerul 

de linie). 

 

 

NOTĂ IMPORTANTĂ 

Proiectul EMISC a comparat rezultatele mentoratului cu persoane nementorate prin utilizarea unui "grup de control" al angajaților 

care nu au beneficiat de mentorat. Rezultatele obținute prin compararea rezultatelor examenelor ECC și a progresului în învățare 

prin MAT între angajații mentorați și cei ne-mentorați pot fi găsite pe pagina web a proiectului EMISC pe  

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

Viitorii utilizatori ai materialelor EMISC ar putea dori să folosească o metodă similară a unui "grup de control" al angajaților ce nu 

beneficiază de mentorat, dar nu există nicio cerință obligtorie în acest sens. Este de remarcat că, la runda finală a proiectului 

EMISC, unii parteneri au renunțat la "grupul de control" al persoanelor ne-mentorate, în favoarea acordării de îndrumare tuturor 

participanților. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easpd.eu/en/content/emisc-european-mentoring-social-care
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Curs pentru Formare de formatori în mentorat 

Durata cursului: 5 zile Cursul este pentru Formatori Experimentați în domeniul sănătății și al asistenței sociale 

ZIUA 1 

Domeniul vizat Planificare  Evaluare Cine va 

aplica 

Echipament/Resurse 

L.O. 1 Înțelegerea rolului de mentor în proiectul EMISC. 

 

Cursantul va înțelege modul în care obiectivele proiectului se referă la scopul și principiile directoare ale Convenției Națiunilor 

Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD). Ei vor înțelege rolul lor de formator în cadrul proiectului și vor fi în clar 

în legătură cu scopul, rolul și responsabilitatea mentorilor, inclusiv limitele pe care mentorii ar trebui să le respecte. Aceștia ar fi 

trebuit să obțină deja certificatul ECC și să aibă o înțelegere aprofundată a modului în care BESCLO are legătură și susține 

proiectul EMISC. 

 

L.O. 1.1. Introducere în 

proiectul EMISC și obiectivele 

acestuia 

• Prezentare Power Point folosind Slides 

MTC 2 la 7 

• Utilizarea activității MTC 1 în discuții în 

grupuri mici 

• Facilitarea discuțiilor în întregul grup și 

feedback 

• Consolidare prin distribuția Handout 

MTC 1, 2 și 3 

 

Formativ:  

Întrebare și 

Răspuns 

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

Videoproiector și 

MTC  

Handout 1,2 &3 

L.O.1.2. Înțelegerea valorilor 

cheie și a principiilor de 

mentorat în proiectul EMISC 

 

• Discuție în grupuri mici pe diferite 

scenarii  utilizând Activitatea 2 a MTC 

• Facilitarea discuțiilor în întregul grup și 

feedback 

• Consolidați distribuția MTC Handout 4 

Formativ:  

Observarea 

activității în 

grup și 

feedback  

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

Foi de hârtie și 

instrumente de scris 

 

MTC Handout 4 
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L.O.1.3.  Rolul și 

responsabilitățile mentorului: 

 În proiect 

 Ca formator pentru 

cursul ”Formare în 

mentorat” 

• Discuție în grupuri mici pe diferite 

scenarii  utilizând Activitatea 3 a MTC  

• Listare pe flipchart 

• Facilitarea discuțiilor în întregul grup și 

feedback 

• Consolidare prin distribuția MTC 

Handout 5 

 

Formativ:  

Observare, 

precum și 

întrebare și 

răspuns  

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

Flipchart și marker 

 

MTC handout 5 

Domeniul vizat Planificare  Evaluare Cine va 

aplica 

Echipament/Resurse 

L.O.1.4 Recunoașterea 

barierelor mentoratului în 

proiectul EMISC 

• Utilizare Activitatea 4 a MTC pentru 

întregul grup facilitând discuția  

• Consolidare prin distribuția Handout 6 

a  MTC 

Formativ:  

Observare  

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

MTC handout 6 

L.O.1.5 Înțelegerea BESCLO • Analiza examenului ECC al fiecărui 

mentor (este o cerință ca toți mentorii să 

aibă deja certificatul ECC)  

Formativ:  

Observare  

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

Lista de verificare 

 

L.O. 2 Configurarea programului de mentorat 

 

Cursanții vor parcurge Contractul de învățare și despre modul de a lucra astfel cu persoana mentorată. Ei vor putea recunoaște 

importanța bunei planificări a acțiunilor și vor putea să identifice barierele în calea evoluției și cum să le depășească. 

 



 
 
 
EMISC RO - CURRICULUM PENTRU MENTORAT                                                               

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 
10 

L.O.2.1 Explorați obiectivele 

proiectului EMISC împreună 

cu persoana mentorată. 

 

• Lucrând în perechi cu privire la  

contractul de învățare, feedback privind 

modul în care acesta va fi utilizat. 

• Discuție cu întregul grup privind 

planificarea "SMART" 

• Lucru în perechi utilizând Activitatea 5 

a MTC 

 

Formativ:  

Observarea 

muncii în 

perechi și 

discuțiile la 

nivelul întregului 

grup. 

Întrebri și 

răspunsuri. 

 

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

Contractul de 

învățare  

MTC handout 7 și 8 

L.O.2.2 Pregătirea planului de 

mentorat 

• Prezentarea PowerPoint pe întregul 

grup folosind slide 8 MTC despre 

obiectivele "SMART": 

- specific, 

- măsurabil, 

- realizabil, 

- realist, 

- legate de timp 

atunci când se planifică. 

 

• Lucrul în perechi este completat 

folosind Activitatea 6 a MTC  

• Discuție cu întregul grup a Activității 7 

din MTC listată pe flipchart 

Formativ:  

 

Observarea 

muncii în grup. 

 

Întrebri și 

răspunsuri. 

 

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

MTC PowerPoint 

slide 8, precum și 

Flipchart și markere  

ZIUA 2 

Domeniul vizat Planificare  Evaluare Cine va 

aplica 

Echipament/Resurse 
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 Recapitularea Zilei 1 

 RECAP L.O. 1 și 2  

 

• Întrebări și răspunsuri, oferind grupului 

posibilitatea de a clarifica orice aspect. 

Uitați-vă la întrebările suplimentare 

despre LO 1 și 2 

 

Formativ:  

Întrebri și 

răspunsuri. 

 

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

Întrebări 

suplimentare din 

MTC  

L.O.3 Oferiți suport pentru mentorat 

 

Participanții la curs vor înțelege modul în care alții pot fi afectați în procesul de mentorat. Ei vor dobândi cunoștințe și înțelegerea 

pentru o gamă de stiluri de învățare și cum să le folosească în munca lor pentru a se asigura că acestea răspund nevoilor 

individuale ale oamenilor. Ei vor înțelege și vor putea folosi o serie de abilități de comunicare cu mentorul. Participanții la curs vor 

înțelege cum să susțină persoanele mentorate măsură ce lucrează în fiecare capitol al BESCLO. Ei vor înțelege importanța 

furnizării feedback-ului constructiv și asigurarea faptului că persoana mentorată înțelege acest feedback.  

 

L.O.3.1 Luați în considerare 

modul în care ceilalți pot fi 

afectați în procesul de 

mentorat. 

 

 

• Completați Activitatea 8 a MTC cu 

întregul grup 

• Completați Activitatea 9 a MTC în 

grupuri mici, feedback-ul se dă către 

întregul grup.  

• Consolidare prin distribuția Handouts 

11-13 

 Din MTC  

Formativ: 

Feedback prin 

Întrebări și 

Răspunsuri  

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

Flipchart și  

MTC handouts 11-13 

L.O. 3.2 Folosiți mai multe de 

stiluri de învățare 

 

• Utilizând Activitatea 10 din MTC 

participanții își stabilesc stilul de învățare 

personal și discuta cu partenerul 

 

Formativ:  

Observare 

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

Activitatea 10 din 

MTC  



 
 
 
EMISC RO - CURRICULUM PENTRU MENTORAT                                                               

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 
12 

L.O.3.3 Folosiți mai multe de 

stiluri de comunicare 

 

• Facilitarea discuției în întregul  

Grup 

• Completați Activitatea 12a MTC în 

perechi, feedback-ul se dă către 

întregul grup.  

Formativ:  

Observarea și 

feedback în 

timpul activității 

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

Activitatea 12 din 

MTC  

L.O. 3.4 Susțineți persoana 

mentorată să aplice BESCLO 

la locul de muncă  

• Lucrul în perechi continuă cu 

activitatea 12 din MTC 12 (aceasta este 

o extensie a Activității 6 încheiată mai 

devreme), asigurând acum cuprinderea 

tuturor capitolelor BESCLO. Exemple de 

feedback pentru întregul grup. 

Formativ:  

Observarea și 

feedback în 

timpul activității 

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

MTC handouts cu 

capitolele BESCLO 

L.O. 3.5. Furnizați feedback 

constructiv persoanei 

mentorate 

 

• Discuție de grup facilitată de către 

formator și introducerea utilizării 

conceptului "BOOST" - echilibrată, 

observată, obiectivă, specifică și în timp 

util atunci când se oferă feedback. 

• Consolidare prin distribuția Handouts 

14-17 MTC  

Formativ:  

Observarea și 

feedback în 

timpul activității 

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

MTC handouts 14 - 

17 

RECAP L.O. 3 • Întrebări și răspunsuri, oferind grupului 

posibilitatea de a clarifica orice aspect. 

Uitați-vă la întrebările suplimentare 

despre LO 3 

Formativ:  

Observare 

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

Întrebări 

suplimentare din 

MTC  

 

L.O.4 Evaluarea progresului persoanei mentorate 

 

Cursanții vor înțelege ce este Instrumentul pentru evaluarea mentoratului (MAT) și pentru ce se utilizează. Ei vor explora folosind 

MAT și vor înțelege modul în care se referă fiecare dintre capitolele BESCLO. Participanții la curs vor practica uilizarea MAT și 
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modul de a evalua progresul persoanelor mentorate. Cursanții vor înțelege gama de metode pe care vor putea să le utilizeze 

pentru a evalua progresul și pentru a le putea folosi în cadrul fiecărui capitol BESCLO pentru a-i sprijini pe cei care sunt mentorați. 

Cursanții vor înțelege cum să furnizeze feedback persoanelor mentorate în toate capitolele BESCLO despre performanța și 

progresele înregistrate. Cursanții vor înțelege importanța înregistrării folosind MAT, recum și și înregistrarea progreselor în timpul 

întâlnirilor de mentorat prin intermediul "Mentor Recording Form". 

 

Domeniul vizat Planificare  Evaluare Cine va 

aplica 

Echipament/Resurse 

L.O.4.1 Understand how to 

use the Mentors Assessment 

Tool (MAT) 

• Ce este MAT? - O introducere în 

sistemul de evaluare. Se folosesc slide-

urile de prezentare PowerPoint 11 -24 din 

MTC la întregul grup 

• Conținutul MAT - aspectul MAT. 

 

• Cele 8 capitole ale  BESCLO din MAT - 

modul în care fiecare capitol este 

BESCLO este defalcat în MAT 

• Completați activitatea 14 din MTC în 

întregul grup folosind Handouts  25 -32 

din MTC  

• Completați Activitatea 15 din MTC în 

grupuri mici folosind materiale Excel A-F 

din MTC pentru a practica  

Formativ:  

Discuție de 

grup, questions 

and answers 

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

The MTC PowerPoint 

slides 11 - 24 

Testul MAT 

MAT Handouts 20 - 

21 

 

 

 

 

MTC Slides 25-32 

 

MTC Excel Handouts 

A - F 
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ZIUA 3 

L.O.4. Evaluarea progresului persoanei mentorate (Continuare) 

 

Domeniul vizat Planificare  Evaluare Cine va 

aplica 

Echipament/Resurse 

L.O. 4.2 Evaluați progresul 

persoanelor mentorate 

folosind o serie de metode 

 

• Prezentare PowerPoint pentru întreg 

grupul Slide 33 din MTC  

• Activitatea 16 din MTC completă în 

întreaga grupă  

• În grupuri mici, completarea activității 

17 din MTC și feedback către întregul 

grup.  

• Consolidare prin distribuirea Handout 28 

& 29 din MTC 

Formativ:  

Observarea 

discuțiilor de 

grup, precum 

și întrebări și 

răspunsuri.  

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

Slide 33 din MTC 

Activity 16 din MTC 

flipchart & markere. 

Handouts 28 & 29 

din MTC  

L.O. 4.3 Oferiți feedback 

asupra progresului în 

înțelegerea BESCLO către 

persoanele mentorate 

• În grupuri mici, completați Activitatea 18 

din MTC utilizând Handout-urile 34-36 din 

MTC și dați feedback către un grup întreg 

 

Formativ:  

Observarea 

discuțiilor de 

grup, precum 

și întrebări și 

răspunsuri. 

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

Handouts 34-36 din 

MTC 

L.O.4.4 Faceți sugestii pentru 

a îmbunătății performanța și 

progresul  

• În grupuri mici, folosind scenariile 34-36 

din MTC sugerați modalități de 

îmbunătățire a performanței și a 

progresului  

Formativ:  

Observarea 

discuțiilor de 

grup, precum 

și întrebări și 

răspunsuri. 

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

Handouts 34-36 din  

MTC 

L.O.4.5 Înregistrarea sesiunilor 

de mentorat  

• Întregul grup, folosind Handout 37 din 

MTC – Formularul de înregistrare a 

Formativ:  

Întrebări și 

Formator 

senior EMISC 

Slides 34 -36 din 

MTC 
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sesiunilor de mentorat 

• Utilizarea Handout-urilor 34-36 din MTC 

pentru a informa grupul cum să utilizeze 

"SMART" atunci când stabilește planuri de 

acțiune și "BOOST" atunci când oferă 

feedback. 

răspunsuri sau Formator 

consultant 

SCT  

Handouts 37 – 40 

din MTC 

RECAP L.O.4 • Participanții la curs vor petrece timp să 

se familiarizeze cu MAT. Utilizați întrebările 

suplimentare pentru LO4 

Formativ:  

Întrebări și 

răspunsuri 

Formator 

senior EMISC 

sau Formator 

consultant 

SCT  

MAT din MTC  

 

L.O.5 Reflectați asupra performanței proprii ca mentor 

Elevii vor explora practica reflectorizantă și vor înțelege "ciclul reflectorizant" și modul în care aceasta sprijină învățarea și 

progresul personal. Ei vor învăța cum pot obține cunoștințe de la alții despre practica lor. Cum pot folosi acest lucru pentru a 

pune în aplicare un plan de acțiune pentru a-și continua și / sau îmbunătăți rolul. 

L.O.5.1. Reflectati pe propria 

voastră practică ca și mentor 

 Grup întreg MTC 37 

 În perechi, completați Activitatea 20 

Întrebări și 

răspunsuri 

Emisc trainer 

seniori sau 

consultant 

training 

MTC slide 37 

Flip chart & 

creioane 

Recapitulare  Completare adtitională a activităților  Formative: 

Întrebări și 

răspunsuri 

Emisc trainer 

seniori sau 

consultant 

training 

MTC Add’ 

Activities 

 

Ziua 4 

LO 1 până la 5 și MAT  

Elevii vor lucra împreună cu un coleg sau colegi pentru a pregăti o prezentare către întregul grup care să arate modul în care 

aceștia prezintă un domeniu al cursului de pregătire a mentorilor către mentorii din cadrul cursului de pregătire pentru mentori. 
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Fiecare grup de elevi va prezenta zona lor întregului grup, iar feedback-ul va fi oferit de grup și formatori. 

Zona acoperită Experiența de învățare planificată Evaluare Cine va livra Echipamente 

L.O 1 to 5 and MAT 

 

 

 Learners in country pairs or small groups 

prepare a 20-minute presentation each 

covering one of the Mentor Training 

Course Learning Outcomes. 

 

 Each group deliver their presentation 

followed by a short peer review.   

Summative: 

Peer and 

trainer 

observation 

and feedback 

Emisc trainer 

seniori sau 

consultant 

training 

PowerPoint 

Projector Flip 

Chart and 

pens  

Post-it’s as 

required by 

learners 

DAY 5 

LO 1 până la 5 și MAT 

Continuarea prezentărilor elevului către întregul grup și sesiune de feedback. 

 

Zona acoperită Experiența de învățare planificată Evaluare Cine va livra Echipamente 

LO 1 până la 5 și MAT • Elevii din perechi de țări sau grupuri mici 

pregătesc o prezentare de 20 de minute, 

fiecare acoperind unul dintre rezultatele 

învățării cursului Mentor. 

 

• Fiecare grup își prezintă prezentarea, 

urmată de o scurtă evaluare colegială. 

  

• Feedbackul general al secțiunii 

Prezentare și revizuire cu critici și 

îndrumări constructive 

 

• Feedback privind MAT Ghidarea și 

Observarea și 

feedbackul 

colegilor și 

formatorilor 

 

Observații și 

comentarii de 

la cursanți 

 

Observații și 

comentarii de 

la cursanți 

Emisc trainer 

seniori sau 

consultant 

training 

PowerPoint 

Projector Flip 

Chart and 

pens  

Post-it’s as 

required by 

learners 
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utilizarea MAT 

 

• Toate zonele cu probleme potențiale și 

rezolvarea oricăror probleme 

 

 

Curs de mentorat traineri 

Durata cursului:2 zile pe MAT Cursul este destinat lucrătorilor cu experiență în domeniul sănătății și asistenței sociale 

ZIUA 1 

Curs de mentorat traineri 

Rezultatele învățării 1 până la 5 și înțelegerea Instrumentului de evaluare mentor (MAT) 

Cursanții vor înțelege rolul mentorului în proiectul EMISC și vor înțelege principiile Convenției Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap (UNCRPD). Conducătorii vor înțelege rolurile și responsabilitățile unui mentor și vor putea să 

recunoască limitele mentorat în proiectul EMISC Elevii vor avea cunoștințe și înțelegere în cele 8 domenii BESCLO și vor fi 

finalizat cu succes examenul ECC obținând certificatul. 

Elevii vor putea să creeze un program de mentorat, să pregătească un plan de mentorat, să încheie un contract de învățare 

cu mentorul. Aceștia vor putea identifica obstacole potențiale în calea progresului mentorului și vor oferi soluții și sprijin 

potențial. Elevii vor avea cunoștințe despre diferite stiluri de învățare și abilități de comunicare și vor putea pune în practică 

aceste cunoștințe. Ei vor înțelege cum să ofere un feedback constructiv și să facă sugestii pentru a îmbunătăți performanța 

prestatorului. Elevii vor putea înțelege cum să folosească și să înregistreze utilizarea Instrumentului de evaluare a mentorilor 

(MAT) și alte modalități în care evaluarea poate avea loc. Elevii vor putea să folosească "ciclul reflectorizant" și să reflecteze 

asupra propriilor progrese, performanțe și practici în calitate de mentor și să utilizeze această reflecție în planul de acțiune 

pentru menținerea sau îmbunătățirea acestuia. 

Zona acoperită Experiența de învățare planificată Evaluare Cine va livra Echipamente 

Introducere 

 

• Introducerea reciprocă și a formatorilor, 

• Dezumidificator de gheață 

• Setul întreg de grup "Reguli de bază" 

• Introducere în rezultatele învățării 

Observare Senior Trainers 

sau traineri 

care au 

participat la 

Powerpoint 

flipchart 

proiector și 

pixuri 
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MTTTC în 

fiecare țară 

L.O.1.Înțelegerea 

rolului de mentor 

• Slide-uri de prezentare de la 2 la 7 

• Grupul mic completează Activitatea 1 și 2 și 

feedback-ul către întregul grup 

• Distribuiți manualul 1 până la 4 

• Grupurile mici completează Activitatea 3 și 

feedback-ul către întregul grup 

• Distribuiți manualul 5 

• Activitatea 4 Discuție deschisă întregului grup 

• Distribuiți manualul 6 

• Colectați dovezi ale certificatelor ECC pentru 

examene 

• Distribuiți suplimentar (în pachetul de pregătire 

MTC) Activitatea 1 pentru ca cursanții să termine în 

timpul lor sau să le distribuie la sfârșitul sesiunii de 

instruire. 

Observere, 

intrebări și 

răspunsuri 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

certificatelor 

ECC pentru 

mentorii care 

încep 

programul 

Senior Trainers 

sau trainers 

care au 

participat la 

MTTTC în 

fiecare țară 

Powerpoint 

flipchart 

proiector și 

pixuri post-

ituri 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

aditionala 

L.O 2. Planificarea 

programului de 

mentorat 

• Lucrul în perechi completează Activitatea 5 

utilizând manualul 7 și 8 Șablonul contractului de 

învățare 

• Prezentare slide 8 planuri SMART 

• În grupuri mici, completați Activitatea 6, utilizând 

fișele 9 la 17 care acoperă toate materialele 

BESCLO 

• În perechi, completați Activitatea 7 și feedback-

ul către întregul grup 

• Probleme și soluții de introducere a instructorului 

• Distribuiți buletinele 17 și 18 

Întrebări și 

răspunsuri la 

întrebări 

 

Senior Trainers 

sau trainers 

care au 

participat la 

MTTTC în 

fiecare țară 

Exemple 7 și 

8 Șablon 

contract de 

învățare 

Proiectoare 

PowerPoint 

Fișele 9 

până la 16 

Flip chart și 

pixuri 

Fișele 17 și 
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• Distribuie activitatea suplimentară 2 pentru ca 

elevii să-și finalizeze propriul timp sau să le distribuie 

la sfârșitul sesiunii de instruire. 

18 

Activitate 

suplimentară 

L.O.3. Oferiți suport 

pentru mentorat 

• Activitatea completă a întregii grupe 8 

• În 3 grupe, completați Activitatea 9 privind 

scenariile și răspunzând la întrebarea adresată 

folosind fișele 19-20 

• Completați chestionarul scurt în mod individual, 

22-25 

• Slide de prezentare 9 

• În trei grupe, completați Activitatea 11, discuție 

între grupuri 

• Slide de prezentare 10 

• În perechi, completați Activitatea 12 

• Distribuiți materialul 26 

• În perechi, completați Activitatea 13, care se 

bazează pe Activitatea 6 finalizată mai devreme. 

Folosind materialele BESCLO de la 9 la 16 

• Feedback constructiv pentru feedback-ul 

trainerului și folosirea acronimului BOOST 

• Distribuiți Activitatea suplimentară 3 pentru ca 

elevii să-și finalizeze propriul timp sau să le distribuie 

la sfârșitul sesiunii de instruire. 

Observarea 

feedback-ului și 

a muncii în grup 

Întrebări și 

răspunsuri 

Senior Trainers 

sau trainers 

care au 

participat la 

MTTTC în 

fiecare țară 

Flip chart și 

pixuri 

Fapte 19-20 

Fisete 22-25 

Proiectoare 

PowerPoint 

Flip chart și 

pixuri 

 

 

Manualul 26 

 

Fișele 9 

până la 16 

 

 

 

Activitate 

suplimentară 

L.O.4. Evaluați 

progresul Mentee 

• Prezentări de diapozitive 11 până la 24 

Înțelegerea modului de utilizare a MAT 

Conținutul MAT 

Demonstrarea diagramei de scoruri auto 

Distribuie ghidul MAT 

Observarea 

feedback-ului și 

a muncii în grup 

Întrebări și 

răspunsuri 

Senior Trainers 

sau trainers 

care au 

participat la 

MTTTC în 

Proiectoare 

PowerPoint 

Dosarele 

Excel de la 

A la F 
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• Întreaga grupă completează Activitatea 14, 

făcând judecăți folosind 4 zone ale camerei și 

afirmațiile de pe diapozitivele 25-32 

• În 3 grupe, completați Activitatea 15 utilizând Foi 

de la A la F 

• Lucrări la domiciliu pentru a citi ghidul MAT 

• Prezentarea diapozitivului 33 evaluare formativă și 

sumativă 

• În aceleași 3 grupuri, completați Activitatea 17 

utilizând exemplele A și B din fișele 28 și 29 

• În aceleași 3 grupuri, completați Activitatea 18, 

utilizând fișele 34 și 36, care văd 3 scenarii 

• Utilizând aceleași scenarii și în aceleași grupuri, 

completați Activitatea 19 

• Folosind Manualul 37 și diapozițiile de prezentare 

34 până la 37 discută sesiunile de mentorat de 

înregistrare 

• Distribuiți Activitatea suplimentară 4 pentru ca 

elevii să-și finalizeze propriul timp sau să le distribuie 

la sfârșitul sesiunii de instruire. 

fiecare țară Ghidul 

paginilor 3-

18 

Fișele 31 

până la 33 

 

 

 

 

 

 

Fisete 34-36 

 

 

 

 

Fisete 37-40 

 

Activitate 

suplimentară 

L.O.5. Reflectă 

asupra 

performanței proprii 

ca mentor 

• Prezentați diapozitivul 37 și distribuiți suportul 41 

• În grup ca întreg, completați Activitatea 20 

• Distribuiți Activitatea suplimentară 5 pentru ca 

elevii să-și finalizeze propriul timp sau să le distribuie 

la sfârșitul sesiunii de instruire. 

Observarea 

feedback-ului și 

a muncii în grup 

Întrebări și 

răspunsuri 

Senior Trainers 

sau trainers 

care au 

participat la 

MTTTC în 

fiecare țară 

Proiectoare 

PowerPoint 

Fișa 41 

Flip chart și 

pixuri 

 

Activitate 

suplimentară 
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Rezumat al tuturor 

L.O și MAT 

• Oferiți elevilor posibilitatea de a pune întrebări 

 

 

• Dacă ați ales să distribuiți activități suplimentare la 

sfârșitul cursului, distribuiți-le acum, dacă alegeți 

acestea pot fi returnate și marcate de către 

formatori. 

Sumar: întrebare 

și răspunsuri 

 

Sumar: 

Marcarea 

răspunsurilor la 

activități 

suplimentare 

Senior Trainers 

or trainers 

who have 

attended the 

MTTTC in 

each Country 

 

 

Mentorat conform BESCLO 

 

Aproximativ 12 

săptămâni 

Activitățile întreprinse de mentori în procesul de mentorat 

Săptămânile 1 - 3 

Selectați și recrutați angajați care lucrează direct cu beneficiarii 

Domeniul vizat Planificare  Evaluare Cine va 

aplica 

Echipament/Resurse 

Selectarea și 

recrutarea de 

angajaților care 

lucrează direct cu 

beneficiarii în 

domeniul asistenței 

medicale și sociale 

• Utilizarea cunoștințelor dobândite în 

cadrul MTC pentru a alege acei 

angajați care vor fi dispuși să învețe și 

să participe la abordările bazate pe 

drepturile omului în domeniul asistenței 

medicale și sociale 

Identificarea noilor 

angajați  

Mentorul  

Inculderea angajaților care lucrează direct cu beneficiarii în programul de mentorat 

Selectarea și 

recrutarea de 

angajaților în 

• Utilizarea cunoștințelor dobândite în 

cadrul MTC pentru a alege acei 

angajați care vor fi dispuși să învețe și 

Finalizarea selecției 

persoanelor ce vor fi 

mentorate  

Mentorul  
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programul de 

mentorat din 

cadrul proiectului 

EMISC 

să participe la abordările bazate pe 

drepturile omului în domeniul asistenței 

medicale și sociale  

 

Completarea primului MAT de către noii angajați care lucrează direct cu beneficiarii 

Completarea MAT 

de către 

persoanele 

mentorate în 

cadrul proiectului 

EMISC  

• Completarea MAT de către 

persoanele mentorate și evauarea 

răspunsurilor date. 

Summativă 

Evaluarea și înregistrarea 

scorururilor la MAT  

 

 

Mentorul Sistemul de 

evaluare și 

înregistrarea a 

rezultatelor MAT  

Săptămânile 3 – 11 

Munca ca mentor cu persoana mentorată 

Domeniul vizat Planificare  Evaluare Cine va 

aplica 

Echipament/Resurse 

Definirea rolului 

mentorului  

• Folosiți formularul Contractul pentru 

mentorat  

• Și completați-l cu persoana 

mentorată (Handout 7-8 din MTC) 

Competarea 

Contractului pentru 

mentorat 

Mentor  Contract pentru 

mentorat din MTC 

Handouts 7 - 8 

Organizarea 

sesiunilor de 

mentorat regulate 

cu persoana 

mentorate 

 

• Organizați sesiuni de mentorat 

regulate cu persoanele mentorate 

planificate SMART folosind  Formularul 

de evidență al mentorului 

 

 Mentor și 

persoana 

mentorată 

Formularul de 

evidență al 

mentorului  

Evaluarea 

progresului 

persoanei 

• Observarea regulată a persoanei 

mentorate la locul de muncă  

•  Întâlniți-vă regulat cu persoana 

Formativă; 

Prin completarea 

Formularului de evidență 

Mentor și 

persoana 

mentorată 

Formularul de 

evidență al 

mentorului  
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mentorate  mentorată șă dați-i feedback la cee 

ace ați observat  

• Face-ți înregistrări folosind Formularul 

de evidență al mentorului 

 

al mentorului 

Realizarea 

sugestiilor pentru 

îmbunătățirea 

performanței și 

progresuui 

persoanelor 

mentorate în 

vederea 

examenului ECC  

• Dați feedback constructive folosind 

BOOST and faceți înregistrări folosind 

Formularul de evidență al mentorului  

• Asigurați-vă că persoana mentorată 

înțelege fiecare capitol al BESCLO și 

oferiți-i suport în acest demers 

Formativă; 

Prin completarea 

Formularului de evidență 

al mentorului  

 

Mentor și 

persoana 

mentorată 

Formularul de 

evidență al 

mentorului  

Săptămâna 12 

Persoanele mentorate și cele ne-mentorate completează MAT final și examenul ECC  

Domeniul vizat Planificare  Evaluare Cine va 

aplica 

Echipament/Resurse 

Completarea MAT 

final  

• Utilizați MAT pentru a finaliza 

evaluarea progresului persoanelor 

mentorate 

 

Sumativ: 

Rezultatele MAT  

Mentor și 

persoana 

mentorată 

MAT 

Completarea ECC 

final 

• Asigurați-vă că examenul ECC este 

organizat și completat de către toți 

participanții 

• Înregistrarea rezultatelor la 

examenele ECC  

Sumativ: 

Rezultatele examenului 

ECC 

Mentor, 

persoana 

mentorată și 

cea ne-

mentorată 

ECC 

 


