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Distribuit tuturor partenerilor în data de 26 Octombrie 2015, împreună cu alte 3 documente support: 

 

1. Prima versiune a acordului  de învățare 

2. Formular de înregistrare pentru toate sesiunile de mentorat 

3. Criterii de selectare a mentorilor și `mentorilor seniori` 

 

Ce trebuie să facă partenerii cu aceste documente 

 

1. De tradus și de adaptat (la nevoie) formularul de înregistrare a sesiunilor de mentorat și 

rezultatele învățării a proiectului EMiSC 

2. Criteriile pentru selectarea mentorilor și `mentorilor seniori` - s-ar putea să nu trebuiască 

tradusă – cel puțin nu în primul pilot al proiectului 

3. Acestea trebuie să fie gata până la următoarea întâlnire în Portugalia 

 

James Churchill 

Director 
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Zona EMiSC nr.1:  

Rolului mentorului în Proiectul EMiSC 

Rezultatele Învățării. Cursantul va fi 

capabil de a: 

Criterii de evaluare. Cursantul este capabil de a: 

1. Înțelege scopul proiectului 

EMiSC 

 

2. Înțelege valoriile și principiile 

cheie al mentoratului în proiectul 

EMiSC 

 

3. Înțelege rolul și 

responsabilitățiile mentorului în 

proiectul EMiSC 

 

4. Recunoaște limitele 

mentoratului în cadrul proiectul 

EMiSC 

 

 

 

5. Înțelege Rezultatele Învățării 

Îngrijirii Sociale Europene de Bază 

(Rezultatele învățării BESCLO) 

1.i Explica scopul proiectului EMiSC 

 
 

2.i Descrie valoriile și principiile cheie al mentoratului în 

proiectul EMiSC 

 

 

3.i Descrie rolul și responsabilitățiile mentorului în proiectul 

EMiSC 

 

 

4.i Contura limitele rolului de mentor în cadrul proiectul 
EMiSC 
4.ii Exemplifica cum se pot raporta practicile 
neadecvate/periculoase 
 

 

5.i Explica de ce joacă un rol important rezultatele învățării 

BESCLO în a sprijini serviciile bazate pe Carta ONU a 

persoanelor cu dizabilități 

5.ii Descrie aceea atitudine și valoare care este baza 

abordării drepturilor omului în serviciile sociale 

5.iii A trecut cu success examenul de Certificat de Îngrijire 

European (CIE) 

Ghid 

RI 1. Scopurile proiectului EMiSC sunt următoarele: 

 Promovarea drepturile omului și libertății fundamentale în serviciile de îngrijire pe 

întregul teritoriu UE 

 Schimbarea atitudinii forței de muncă din sectorul serviciilor sociale în statele membre 

care va ajuta furnizarea de servicii bazate pe principiile Cartei ONU a Drepturilor 

Persoanelor cu Dizabilități  

 Furnizarea instrumentelor adecvate pentru a eradica vechiul model medical al dizabilității 

și trecerea la un model social bazat pe traininguri și mentorarea forțelor de muncă pe o 

bază de zi de zi (însuși trainingul nu este de ajuns pentru a atinge schimbările dorite, din 

cauza măsurii schimbării dorite) 

 Asigurarea capacității și capabilității necesare pentru a mentora forța de muncă din 

domeniul social în statele membre. 



 

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 

 Folosirea mentoratului pentru a sprijini forța de muncă în așa fel încât asta conducă la o 

modalitate de lucru ce se contrentreză pe oameni, toate aceste prin oferirea de 

informații, sugestii și exemple.  

 Să promoveze Rezultatele Învățării Îngrijirii Sociale Europene de Bază (BESCLO) și 

Certificatul de Îngrijire European (ECC) pe întregul teritoriu UE 

 

RI 2. Valori și principii cheie care reflectă o abordare a drepturilor omului către mentorat sunt: 

 Mentor condus de exemple ex: lucrează pentru BESCLO demonstrând o abordare a 
drepturilor omului 

 arată empatie, sensibilitate, compasiune și respect față de mentorat 

 nu judecă, este deschis, sincer și etic și se convine despre etică și cu alte părți relevante 

 demonstreză cunoștiința de sine și este capabil de a pune la îndoială propriile capabilități, 
presupuneri, convingeri și valori 

  recunoaște potențialul tuturor de a învăța și de a evolua 

  apreciează formele de diversitate: aceasta include vârsta, genul, originea etnică, 
orientarea sexual și experienția.  

 se comportă în așa fel, încât să nu abuzeze rolul lui de a fi mentor 
 

RI 3. Rolurile și responsabilitățile mentorului în cadrul proiectului EMiSC sunt: 

 contribuie la dezvoltare și învățare 

 confidence să ajute mentorații să își recunoască și să își maximizeze protențialul lor prin 
încurajare, motivare și consolidarea încrederii 

 să ajute mentoratul să își dezvolte cunoștințeleși aptitudinile în relație cu BESCLO 

 să ajute mentoratul să își dezvolte valoriile și atitudinile care susține o abordarea a 
drepturilor omului în relație cu serviciile sociale 

  să ajute mentoratul își îmbunătățească performanța la locul de muncă 

 să ajute mentoratul  în a identifica barierele în muncă și în îmbunătățire și să elimine 
acestea 

 BESCLO  să evalueze progresele mentoratului în BESCLO 

 să efectueze o schimbare transformațională ca parte a unei procesde schimbare mai largă 
 

Definirea mentorului folosită în acest proiect este: 

”O persoană cu experiență care are o relație pozitivă bazată pe încredere pentru a ajuta pe cei 

mai puțin experimentați în a dezvolta cunoștiințele lor, să fie mai înțelegători și să aibă propriile 

lor valori în munca lor de zi cu zi.” 

 

RI 4. Limitele includ confidențialitate, distribuirea informațiilor, limitele de autoritate, 

responsabilitatea mentoratului pentru propriile acțiuni, raportarea/gestionarea practicilor 

neadecvate sau periculoase.  

Zona EMiSC nr.2 

Configurarea programului de mentorat 

Rezultatele învățării. Cursantul va fi 

capabil: 

Assessment Criteria. The learner can: 
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1. Explorează împreună cu 

mentoratul obiectivele proiectului 

EMiSC 

 

 

 

2. Pregătește planul de mentorat 

 

 

 

 

3. Se înțelege cu mentoratul în 

legătură cu contractul de învățare 

folosind formatul standard 

 

 

 

 

4. Identifică potențiale bariere în 

progres și potențiale soluții 

1.i Explică obiectivele proiectului de mentorat EMiSC la 

mentorat 

1.ii Arată cum trebuie folosite diferite metode, prin care va 

verifica dacă mentoratul a înțeles obiectivele proiectului 

EMiSC 

 

2.i Identifică oportunități de mentorat la locul de muncă 

2.ii Produce planuri de mentorat folosind contractual de 

învățare 

2.iii Arată cum acopertă planul de mentorat toate aspectele 

BESCLO 

 

3.i  Explică contractual de învățare la mentorat 

3.ii Negociează pe tema contractului de învățare cu 

mentorat 

3.iii Completează contractul de învățare cu mentorat 

folosind formatul standard 

 

4.i Enumeră potențialele bariere ale evoluției în cursul 

procesului de mentorat 

4.ii Identifică potențiale bariere în evoluție cu unele 

mentorate și propane soluții pentru acesta 

Îndrumare 

RI 1 vezi Zona EMiSC 1, RI 1 pentru a vedea descrierea obiectelor proiectului 

RI 2. Planul de mentorat va fi înregistrat în contractual de învățare (vezi mai jos RI 3 ) 

RI 3. Contractul de învățare este furnizat în format standart și conține: scopul și perioada de 

desfășurare a programulu, planul de mentorat, calendarul întâlnirilor, cele mai importante puncte 

ale mentoratului (cu accent pe BESCLO pe valori și atitudini), metodologia folosită, rolurile și 

responsabilitățiile mentorului și a mentoratului.  

 

RI 4 potențialele bariere pot include: 

 Munca în schimburi 

 Lipsa oportunităților pentru a aplica la BESCLO 

 Ingrained values and attitudes that do not support a human rights approach Valori și 
atitudini înrădăcinate care nu susțin abordarea drepturilor omului 

 Dizabilitatea (ex. dislexia, dizabilități senzoriale) 

 Lipsa abilității de citire și de a lucre cu numere 
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 Diferențe culturale 

Zona EMiSC 3: 

Suport din partea mentorului 

Rezultatele învățării. Cursantul va fi 

capabil de a: 

Criterii de evaluare. Cursantul este capabil de a: 

1. Să considere cum ar putea 

afecta programul de mentorat pe 

alți 

 

 

 

 

 

2. Să folosească mai multe stiluri 

de învățare 

 

 

 

3. Să utilizeze abilitățile de 

comunicare 

 

4. Să sprijine mentoratul în a folosi 

BESCLO la locul de muncă 

 

 

5. Să furnizeze feedback 

constructiv către mentorat 

1.i Să enumere toate acele personae care pot fi afectate de 

către procesul de mentorat 

1.ii Să explice clar ca procesul de mentorat nu poate 

compromita obligația de diligență către beneficiari. 

1.iii Să discute ca necesitățiile organizației cum vor fi luate în 

considerare pe parcursul procesului de mentorat 

 

2.i Să însușească mai multe stiluri de învățare  

2.ii Să aleagă stilul de învățare care stă cel mai aproape de 

activitate și mentorat 

 

3.i Să își însușească o serie de abilități de comunicare 

3.ii Să comunice cu mentorat folosind diferite abilități de 

comunicare 

 

4.i Furnizează informații, sfaturi și îndrumare folosind 

BESCLO la locul de muncă 

 

5.i Dă cu părerea despre realizările mentoratului 

5.ii Își spune părerea mentoratului cu accent pe provocări  

5.iii Își spune părerea, motivând mentoratul.  

5.iv Împreună cu mentorat identifică modalități prin care 

pot evolua 

5v Se înțeleg într-un plan de acțiune pentru îmbunătăține 

împreună cu mentorat 

Ghid: 

RI 1.i Cei care pot fi afectați de către procesul de mentorat pot fi utilizatorii de servicii, 

familiile/susținătorii lor, organizația, mentoratul și alți membri ai personalului.  

RI 2 Mentoratul trebuie să fie capabil să aleagă dintre varietatea de stiluri de învățare, luând în 

considerare că mentoratul va învâța în mai multe feluri (vizual, auditiv și kinestetic) 
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LO 3 Gama trebuie să încludă ascultare activă și empatică, sinteză și întrebare reflectivă.  

LO 5 Constructive feedback should include pointing out any positives as well as challenges, and 

identifying options for improvement Feedback-ul constructiv trebuie evidențiând lucrurile pozitive 

la fel ca și schimbările, totodată trebuie identificate opțiuni pentru îmbunătățire.  

Zona EMiSC 4: 

Evaluarea progresului mentoratului 

Learning Outcomes. The learner 

will: Rezultatele învâțării. Cursantul 

va fi capabil de a:  

Criterii de evaluare. Cursantul este capabil de a: 

1. înțelege cum se folosește MAT 

(Instrument de evaluare a 

mentoratului) 

  

 

 

2. Evaluează progresele 

mentoratului folosind diferite 

metode 

 

 

 

 

3. Oferă feedback mentoratului pe 

progrese în legătură cu BESCLO 

 

 

 

4. Să facă propuneri pentru a 

îmbunătăți performanța și  

progresul 

 

 

5.  Înregistrează sesiunile de 

mentorat 

1.i Prezentarea MAT-ului și folosirea acestuie  

1.ii De specificat când trebuie folosit MAT-ul. 

 

2.i Folosi MAT la momentul și punctele potrivite pentru a 

evalua mentoratul 

2.ii Pe timpul perioadei de mentorat să evalueze progresul 

conform diferitelor metode în lumina rezultatelor învățării 

BESCLO. 

2.iii Stabili evaluări obiective și corecte.  

 

 

3.i Să prezinte progresul mentoratului conform BESCLO 

3.ii Să prezinte mentoratului acele arii care au nevoie de 

progres în continuare  

 

4.i Să revizuiască planul de mentorat împreună cu 

mentoratul pentru a include oportunități de îmbunătățire a 

performanței și a progresului 

4.ii Pentru a îmbunătăți performanța să convenească 

acțiunile împreună cu mentoratul 

 

5.i Să înregistreze elementele cheie a fiecărei sesiune de 

mentorat 

5.ii Să se asigure că înregistrările sunt lizibile, clare și ușor de 

citit 

5.iii Să înregistreze activitatea de mentorat folosind 

șablonul standard 
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Ghid: 

RI 1 Evaluarea va avea loc la începutul procesului de mentorat, la începutul Cursurilor CEI, apoi la 

sfârșitul procesului  înainte de examenul CEI. 

RI2.i Puncturile corespunzătoare coincid cu puncturile din RI1.  

RI2.ii Printre metode se numără observația practică, întrebări și răspunsuri, scenarii folosite 

pentru discuții 

RI5.iii Este furnizat un model standard pentru fiecare mentor 

Zona EmiSC nr.5: 

Evaluarea performanțelor proprii a mentorului 

 

Rezultatele învățării. Cursantul va fi 

capabil de a: 

Criterii de evaluare. Cursantul poate:  

1. Să evalueze propriile practici ca 

și un mentor 

 

1.i Să identifice informațiile relevante pentru a examina 

propriile practici de mentorat 

1.ii Reflecta pe feedback-uri primite despre propriile practici 

de mentorat 

1.iii Să reflecte asupra celor învățate de la mentorat 

1.iv Să evalueze practicile proprii de mentorat în lumina 

rezultatelor așteptate 

Ghid: 

RI 1.i Informații relevante includ feedback de la mentorat sau manager, înregistrările sesiunii de 

mentorat, evaluări al progresului mentoratului.  

RI 1.iv Rezultatul dorit este progresul mentoratului în lumina rezultatelor învățării BESCLO   
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Formular de înregistrare pentru proiectul Mentorat European în Asistență Socială 

Fiecare sesiune de mentorat trebuie înregistrat de către mentor folosind formularul de mai jos. 

Mentoratul trebuie să completeze în spațiul dedicat lui observațiile și gândurile despre fiecare sesiune. De 

fiecare dată trebuie folosită un nou formular. Aceste înregistrări vor fi disponibile angajațiilor proiectului 

EMISC, inclusiv partenerilor Europeni, pentru a fi utilizate în evaluarea proiectului. Aceste vor fi 

disponibile totodată managerului mentorului și mentoratului pentru a putea sprijini dezvoltarea 

personală. Pentru a aprecia activitatea de mentorat, și mentori trebuie să completeze acest formular. 

 

Organizație:  

Data sesiuni de mentorat:  

Numele mentorului: Ocupația: 

Numele mentoratului: Ocupația: 

Natura sesiuni (ex. muncă 
sub observație, 
subiecte/material 
discutate, scenarii folosite, 
informații furnizate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESCLO – Rezultatele 
Învățării Îngrijirii Sociale 
Europene de Bază 
acoperite la sesiuni:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Observația mentorului 
asupra practicii 
mentoratului 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliere și îndrumare din  
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partea mentorului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observația mentoratului 
asupra sesiunii:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acțiuni convenite de la 
sesiune: 

Mentor: 
 
 
 
 
 
 
Mentorat: 
 
 
 
 
 

Semnătura: 
Mentor: 
 
Dată: 
 
Mentorat: 
 
Dată: 
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Mentorat European în Asistență Socială - EMiSC 
 
Criterii pentru a selecta mentori și mentori seniori 
 
Mentori: 
 
Mentorul este: ” o persoană cu experiență care are o relație de încredere și pozitivă pentru a ajuta 
pe cei care au mai puțină experiență, înțelegere și bază pentru a dezvolta cunoștințele lor în 
practica de zi cu zi.”  
 
Atunci când selectăm potențialii mentori, este important a lua în considerare dacă persoana are: 
 

 o atitudine pozitivă față de muncă 

 rezistență (nu renunță cu ușurință) 

 abilitatea de a fi bine organizată și de a fi de încredere 

 flexibilitate/adaptabilitate 

 aptitudini de comunicare și de ascultare 

 o înțelegere bună a BESCLO (Basic European Social Care Learning Outcomes – Rezultatele 
Învățării  Îngrijirii Sociale Europene de Bază) demonstrate prin munca lor 

 a trecut examenul ECC – European Care Certificate – Certificat European în Îngrijire 

 capacitatea de a îndeplini rolul și responsabilitatea mentorului, care ssunt următoarele: 
 a permite învățarea și dezvoltarea 
 a permite mentoratului să recunoască și să maximalizeze potențialul lui prin 

încurajare, motivare și print a construi încrederea de sine 
 a ajuta mentoratul să dezvolte cunoștințele și abilitățiile în relație cu BESCLO - 

Rezultatele Învățării  Îngrijirii Sociale Europene de Bază 
 a ajuta mentoratul să își dezvolte propriile valori și atitudini care susține o 

abordare a drepturilor omului la asistență socială 
 a ajuta mentoratul să îți dezvolte performanța la locul de muncă 
 a permite mentoratului să identifice bariere pentru îmbunătățire și să depună 

eforturi pentru a elimina acestea 
 să evalueze progresul mentoratului către BESCLO - Rezultatele Învățării  Îngrijirii 

Sociale Europene de Bază 
 să efectueze o schimbare transformațională ca parte a unui proces mai larg de 

schimbare 

 capacitatea de a demonstra valorile cheie și principiile care reflectă o aborbare a drepturilor 
omului către mentorat, care înseamnă că mentorul:  

 conduce prin exemple, adică lucrează pentru BESCLO demostrând abordări ale 
drepturilor omului 

 dă dovadă de empatie, simpatie, sensibilitate, compasiune și respect către 
mentoratul 

 se comportă într-un fel ne-judecat, deschis, sincer și în mod etic, și este de acord 
cu aceste etici și toate părțile lui relevante 

 dă dovadă de autocunoaștere și bunăvoință pentru a pune la îndoială 
înțelegerea ei/lui, asumări, convingeri și valori 

 recunoaște potențialul tutoror în a învăța și a se dezvolta 
 apreciează diversitatea în orice formă a lui: aceasta include vârsta, genul, origine 

etnică, regilia, orientarea sexuală și experiența 
 se comportă într-un fel adecvat, și nu dă dovadă de abuz de putere în rolul lui de 

mentor 
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Este foarte important să reținem ca lista de mai sus descrie candidatul de mentor perfect. În 
realitate, cu mare probabilitate va mai fi loc pentru dezvoltare în mai multe zone, iar manualul 
pentru cusr de mentor va fi alcătuit în așa fel încât să susțină și să dezvolte pe cei care au 
potențial.  
 
Mentori seniori:  
 
Mentori seniori sunt acele persoane care:  
 

 se potrivesc tuturor criteriilor ca și la mentori (mai sus) 
 au abilitatea de a se exprima clar 
 au confidențialitatea necesară de a conduce. 

 
Exeriența de predare sau formare din trecut în orice formă nu este esențială, dar ar fi de ajutor. 
Încă odată, cursul de formare a formatorilor va fi proiectat în așa fel încât să susțină și să 
dezvolte mentori seniori. Cum proiectul progresează, cei care au fost formați ca și mentori și au 
acumulat experiență în mentorat, ar putea dori să fie formați ca și mentori seniori.    


