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Curs de Mentorat în cadrul proiectului EMiSC 
 

Introducere 
 

Bine ati venit la cursul din cadrul proiectului Mentorat European în Servicii 

Sociale (EMiSC). Acest pachet de formare include tot ceea ce va avea 

nevoie un viitor mentor pentru a instrui persoanele pe care le va 

mentora. 

 

Pachetul de acoperă următoarele obiective ale formării: 

 

1. Înțelegerea rolului de mentor în cadrul proiectului EMiSC 

2. Configurarea programului de mentorat 

3. Cum să ofere suport 

4. Evaluarea progresului persoanei mentorate 

5. Reflecteaza asupra performanței proprii ca mentor 

6. Introducere în Instrumentul de evaluare pentru mentori /  

Mentoring Assesment Tool (MAT), precum și modul de 

interpretare și utilizare 

 

Acest pachet de formare a fost scris și proiectat într-un limbaj clar,  

simplu și într-un format ușor de utilizat. El Include: 

 

 Planuri de lecție / Calendar de lucru 
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 Echipamentul necesar 

 

 Ghidul formatorului în predarea cursului 

 

 Handouts / Slide-uri pentru proiectare 

 

Pachetul de curs este conceput pentru conduce participanț ii la 

formare cele 5 obiective ale formării și iniț ierea în utilizarea 

Instrumentului de evaluare al mentorului (MAT).  

 

Sunt prevăzute aici activități, scenarii, grupuri de lucru, munca în 

perechi și munca individuală, toate concepute pentru a ajuta 

participantul la curs se folosească ca referină ceea ce învață la locul 

de muncă și propriile lor experiențe.  

 

Pachetul de curs este, de asemenea, proiectat pentru a acoperi stiluri 

de învățare diferite ale tuturor tipurilor de participani la curs oferind 

tuturor posibilitatea de a progresa și de a  învața. 

 

 

 

Cum să folosim acest pachet 

 

Fiecare sesiune este detaliată în Ghidul formatorului  (cu Handouts, Slide-

uri PowerPoint) și are Fișe de însoțire și Fișe de activitate care pot fi 

fotocopiate.  

 

Pachetul oferă formatorului toate informațiile necesare pentru a preda 

fiecare sesiune destinată acoperirii celor 5 Obiective de învățare și de a 

folosi MAT. 

 

Ghidul formatorului și activitățile prevăzute acoperă toate informațiile 

necesare pentru a se asigura că fiecare obiectiv de învățare este 

acoperit în detaliu. Cu toate acestea, formatorul experimentat poate 

folosi din propriile lui exemple, activități și povestiri anecdotice etc., 

pentru a îmbunătăți experiența de învățare a participanților la curs și 

pentru a se asigura de înțelegerea rolului lor de mentor și rolul 

mentoratului. 

 

Cursul este destinat pentru grupuri de participanți de 8 până la 10 

persoane în medie, de aceea este recomandat ca grupul de cursanți 

să nu depășească 12. Un grup de mai puțin de patru persoane pot 

restrânge discuțiile și interacțiunile. Este posibil, desigur, pentru formatori 

să se adapteze pentru grupuri mai mici sau mai mari. Pot exista, de 

asemenea, câteva situații specifice de la locul de muncă pe care 



EMiSC Mentor Training Course 

EMiSC Mentor Training Course Introduction 4 

formatorul poate dori să le utilizeze considerându-le adecvate pentru 

predarea cursului. Acestea pot fi folosite, dar formatorul trebuie să se 

asigure că toate obiectivele învățării din cursului sunt acoperite. 
 

Nu uitați: 

 

 Oricine dorește să participe la acest curs de mentorat și 

să devină un mentor ca parte a Proiectului EMiSC trebuie 

să fi trecut cu succes examenul ECC. 

 

 La baza acestui curs de formare ca mentor și a 

certificatului european în îngrijire sunt principiile abordării 

bazate pe drepturile omului în munca cu persoanele cu 

dizabilități, precum așa cum sunt prevăzute în Convenția 

ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Este 

esențial ca aceste principii să fie în obiectivul tuturor pe 

parcursul întregii formări. 

 

 

 

 

 

 

 

Echipamente necesare pentru buna desfășurare a cursului 

 

În scopul de a preda acest curs de formare vor exista unele 

echipamente necesare, împreună cu o anumită pregătire pentru 

activități, cum ar fi fotocopiere, tăiere de carduri etc. Echipamentul 

care se recomandă este: 

 

 Flip-chart și markere 

 

 Proiector Digital / PowerPoint  

 

 Post-it-uri 

 

 Pixuri sau creioane pentru cursanți pentru a face notițe și să 

participe la activități 

 

 Foi albe de hârtie pentru utilizare în activități. 

 

Evaluare 

 

Veți folosi două tipuri de evaluare: 
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 Formativă - când evaluarea are loc pe măsură ce se desfășoară 

cursul și activitățile aferente, astfel încât să vă asigurați că 

participantul la curs înțelege și acumulează cunoștințe. Acest 

lucru se face utilizând observația, prin întrebări și răspunsuri, 

purtare de discuții etc. 

 Sumativă – când evaluarea are loc la sfârșit și include 

instrumente de evaluare cum ar fi teste sau examene care 

verifică dacă participantul la curs a înțeles și a dobândit 

cunoștințele necesare. 

 

Am dezvoltat, de asemenea, un sistem de evaluare sumativă sub forma 

unui "Instrument de evaluare pentru mentor" (MAT) pe care mentorii îl 

vor putea folosi cu pentru evaluarea persoanelor mentorate. Există o 

secțiune completă în cadrul acestui curs de explicare a modului de 

utilizare și interpretare al MAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUNERE DE CALENDAR PENTRU CURSUL DE FORMARE 

 

Secțiuni acoperite Intervale de timp Pagini 

Introducere 

Cunoașterea participanților 

Obiectivele învățării 

60 minute 1-2 

 

LO 1: Înțelegerea rolului de mentor în 

cadrul proiectului EMiSC. 

Include activitățile de la 1 la 4 

2 ore 10 minute 2 -7 

 

LO 2: Configurarea programului de 

mentorat 

Include activitățile de la 5 la 7 

1 ora 20 minute 7 -11 

 

LO 3: Oferă suport prin mentorat 

Include activitățile de la 8 la 13 

3 ora 30 minute 12 -20 

 

LO 4: Evaluarea progresului pentru 

persoanele mentorate  

3ora 15 minute 21-31 
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Include activitățile de la 14 la 19 

 

LO 5: Reflecteaza asupra 

performanței proprii ca mentor 

35 minute 32 

 

Rezumat 20 minute 33 

 

Timp total 10 ore 10 minute 
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Handout 1 

 

Acoperite în acest curs sunt 5 Rezultatele învățării clare, împreună cu și o 

Introducere în Instrumentul de evaluare Mentor (MAT), inclusiv un simplu ghid 

despre cum să-l folosească cu mentees. Rezultatele învățării sunt: 

 

1. Să înțeleagă rolul mentor în cadrul proiectului EMiSC 

 

2. Configurarea programului de mentorat 

 

3. Dă îndrumare suport 

 

4. Evaluarea progresului mentorizat 

 

5. Reflecteaza asupra performanței proprii ca mentor 

 

6. Introducere în instrumentul Mentoring de evaluare (MAT), precum și 

modul de utilizare cu mentees lor 
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Handout 2 

 

Obiectivele proiectului EMiSC sunt stabilite în mod clar, acestea sunt: 

 

 Promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în domeniul 

serviciilor de îngrijire pe teritoriul UE 

 

 Pentru a efectua schimbarea atitudinală în forța de muncă de asistență 

socială în statele membre, care va sprijini furnizarea de servicii bazate 

pe CNUDPH (Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu 

handicap) Principii 

 

 Pentru a oferi instrumentele necesare pentru a eradica modelul medical 

vechi de invaliditate și pentru a trece la un model social, prin formarea 

și îndrumarea forței de muncă într-o zi de zi (de formare este insuficient, 

având în vedere amploarea schimbărilor necesare) 

 

 Pentru stabilirea capacității și a capacității în statele partenere pentru a 

oferi mentorat pentru forța de muncă de asistență socială 

 

 Pentru a utiliza mentorat pentru a sprijini forța de muncă pentru a lucra 

într-un mod centrată pe persoană prin explicații, îndrumare și 

demonstrație 

 

 Pentru a promova BESCLO și ECC în întreaga UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handout 3 
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Scopul Convenției ONU este: 

 

Pentru a promova, proteja și asigura exercitarea deplină și egală a 

tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către 

toate persoanele cu handicap și să promoveze respectul pentru 

demnitatea lor inerentă. 

 

 

Există opt principii directoare la Convenția ONU: 

 

1. Respectarea demnității inerente, autonomiei individuale, inclusiv 

libertatea de a face propriile alegeri, precum și independența 

persoanelor cu handicap 

 

2. Non-discriminare 

 

3. participarea și integrarea în societate deplină și efectivă 

 

4. Respectarea diferențelor și acceptarea persoanelor cu 

handicap ca parte a diversității umane și a umanității 

 

5. Egalitatea de șanse 

 

6. Accesibilitate 

 

7. Egalitatea între bărbați și femei 

 

8. Respectarea pentru dezvoltarea capacităților copiilor cu 

handicap și respectarea dreptului copiilor cu dizabilități de a-și 

păstra identitatea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea nr. 1 
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Handout 4 

 
Activitatea 2. În grupuri mici de 3 – 4 persoane. 

 

Fiecare persoană din grup ar trebui să imagineze că începe un nou loc de 

muncă, iar în prima lor zi de lucru ce li se atribuie un "mentor" pentru a le 

sprijini în noul lor rol. Lor le place "mentor" lor, care este, evident, informat 

despre munca, deoarece acestea au fost de lucru în rolul de peste 5 ani. 

Cu toate acestea în tură din această seară mentor pare un pic tensionată 
și de fiecare dată când se apropie de multe ori par reticenți să răspundă la 

întrebări din cauza fiind foarte ocupat cu propriile lor sarcini. 
Mai devreme, în ziua în care directorul adjunct ați arătat, noul lucrător, cum 

să introducă date pe o persoană folosind dosarul personal al serviciului, 

menționând că acest lucru ar trebui să fie completată de două ori pe zi, la 

sfârșitul tura de dimineață, iar la sfârșitul după-amiezii / tura de seară. Acest 

lucru a fost de a asigura înregistrările sunt actualizate în permanență. 

La sfârșitul serii vă întreb "mentor" pentru asistență, așa cum nu vă puteți 

aminti în cazul în care se află fișierele individuale. "Mentor", afirmă 

deputatul a exagerat și nu întotdeauna acest lucru cu personal nou, 

realitatea este că, atâta timp cât înregistrările sunt actualizate în fiecare 

câteva zile, sau chiar până la sfârșitul fiecărei săptămâni, este în regulă. 

 

În grupurile dvs. discuta despre ceea ce crezi despre modul în care 

"mentor" în scenariul se comportă. 

 

a) Este în regulă? 

 

b) Există ceva care le-ar dori să se schimbe, dacă acestea au fost 

mentor? 

 

c) Faceți o listă cu cel puțin 3 valori și principii cheie pe care le-ar păstra 

pentru cazul în care devin "mentori". 

 

d) Există valori / principii suplimentare pe care le simt ar trebui să fie 

incluse ca acestea fac parte din proiectul EMiSC? 

 

Aranja pentru un membru al fiecărui grup la feedback-ul întregului grup. 
 

Handout 5 

 

Rolurile și responsabilitățile mentor în cadrul proiectului EMiSC. 
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Definiția unui mentor folosit de acest proiect este: 

"O persoană cu experiență care folosește o relație de încredere și pozitive 

pentru a ajuta pe cei mai puțin experimentați să își dezvolte cunoștințele, 

înțelegerea și baza de valoare în ziua lor de a practica de zi". 

  

Rolurile și responsabilitățile mentor în cadrul proiectului EMiSC sunt: 

 

 Pentru a permite învățarea și dezvoltarea mentee 

 

 Pentru a sprijini mentee să recunoască și să maximizeze potențialul lor 

 

 Pentru a motiva, să încurajeze și să construiască încrederea cu mentee lor 

 

 Pentru a ajuta la focalizarea mentee pe domenii specifice de dezvoltare 

 

 Pentru a sprijini mentee pentru a înțelege valorile care stau la baza o 

abordare bazată pe drepturile omului în asistența socială 

 

 Pentru a sprijini mentee pentru a spori cunoașterea și înțelegerea lor a 

BESCLO 

 

 Pentru a încuraja mentee să dezvolte și să lucreze cu valorile și atitudinile 

care stau la baza abordărilor BESCLO și a drepturilor omului cu sediul în 

activitatea lor 

 

 Pentru a sprijini Mentees pentru a identifica orice zone problematice sau 

dificultățile întâmpinate în munca lor și să se uite la modalități de a găsi 

soluții la aceste îmbunătățind, astfel, în general înțelegerea și performanța 

lor de muncă 

 

 Pentru a putea utiliza instrumentul de evaluare a mentorilor și a altor 

strategii de evaluare pentru a asigura mentee progresează în direcția 

atingerii certificatul ECC 

 

 Pentru a sprijini și a efectua o schimbare mai largă la locul de muncă față 

de abordările bazate pe drepturile omului etc. 
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Activitatea 3 

 

Handout 6 

 

Delimitări de rolul Mentor 
 
Aici ar trebui să se asigure că elevii sunt conștienți de limitele legate de rolul lor ca 

mentor și ia în considerare următoarele puncte: 

 

o Această relație Mentor este un timp limitat pentru existența proiectului EMiSC. 

Odată ce mentee a finalizat examenul ECC relația vine la un capăt. 

 

o Această relație mentor / mentee se bazează exclusiv pe completarea BESCLO 

și pregătirea pentru examenul ECC. 

 

o Rolul Mentor poate fi timp limitat ca Mentor ar putea avea în continuare 

pentru a finaliza propriile sarcini de lucru în același timp întreprinderea rolul lor 

Mentor. 

 

o Cerințele din mentee sau Mentor nu ar trebui să fie prea mult. 

 

o Rolul lor este în mod clar că Mentor și nu ar trebui să includă finalizarea 

lucrărilor, de cercetare sau de studiu, etc pentru mentee, ci mai degrabă ar 

trebui să sprijine și să permită mentee să facă aceste pentru ei înșiși. 

 

o Rolul Mentor se referă exclusiv la activitatea mentee și nu include viața lor 

personală, relații etc. 

 

o Rolul Mentor / mentee nu ar trebui să devină violent sau abuziv. 

 

o Nici o Mentor sau mentee ar trebui să accepte cadouri scumpe de la cealaltă 

 

o Limitele vor fi similare cu oricare dintre limitele obișnuite în lucrător la relații 

lucrător ex nu face nimic care ar putea ei înșiși sau pe alții, sau ceva care este 

ilegal sau potențial dăunătoare sau în detrimentul uneia dintre părți sau a 

altora în pericol.  
 

Limitele normale de confidențialitate ar trebui să se aplice, de asemenea, de 

exemplu, necesitatea de a se sparge atunci când confidențialitatea practică slaba 

are loc și / sau există un risc privind siguranța și / sau bunăstarea. 
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Activitatea 4 
 

Handout 7 
 
Șablon pentru Mentorat European în Asistență Socială (EMISC) contractul de învățare 
 
O dată semnat, următorul document formează un contract de învățare între mentor și mentee. Acesta 
prezintă rolurile și responsabilitățile fiecărui în contextul obiectivelor programului. Contractul va fi 
disponibil pentru personalul EMISC, inclusiv partenerii europeni, precum și la managerul liniei de 
mentor și mentee în cadrul organizației. In afara de acest lucru, confidențialitatea va fi observată cu 
excepția cazului în practică slaba / periculoasă se observă, care ar putea pune mentorul, mentorizatul 
sau alte persoane cu risc. 
Notă importantă: Orice referire la orice client în acest document trebuie să fie anonimizate (de 
exemplu, doamna A, dl B, dna C), astfel încât el / ea nu poate fi identificat în nici un fel. Protejarea 
confidențialității persoanelor care lucrăm și sprijin (și familiile și prietenii lor) este o parte esențială a 
acestui proiect. 

Organizație  

Contract între: 
Mentor: 
 
Mentorat: 

 
Rolul jobului: 
 
Rolul jobului: 

Obiective: 
Obiectivele programului de mentorat sunt după cum urmează: 

• Promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în furnizarea de servicii de 
îngrijire a organizației 

• Pentru a ajuta mentees atinge orice schimbare atitudinală necesară pentru a sprijini furnizarea 
de servicii bazate pe principii UNCRPD 

• Pentru a sprijini mentees pentru a îmbunătăți modul lor de lucru, folosind modelul social al 
dizabilității 

• Pentru a sprijini mentee de a lucra într-un mod centrată pe persoană prin explicații, îndrumare 
și demonstrație pentru a promova BESCLO și ECC 

Rolurile și responsabilitățile ale mentorului sunt: 
• pentru a permite mentee să învețe și să se dezvolte prin furnizarea de informații, consiliere și 

îndrumare 
• pentru a permite mentee să recunoască și să maximizeze potențialul 
• pentru a ajuta mentee să dezvolte cunoștințe și competențe în ceea ce privește BESCLO 
• pentru a ajuta mentee să dezvolte valorile și atitudinile care susțin o abordare bazată pe 

drepturile omului la asistență socială 
• pentru a sprijini mentee pentru a îmbunătăți performanța la locul de muncă 
• pentru a permite mentee să identifice orice bariere pentru îmbunătățire și eforturi în vederea 

eliminării ei 
• pentru a evalua progresul mentorizat către BESCLO folosind MAT și îndrumarea MAT 
• să respecte confidențialitatea în limite convenite 
• să fie disponibile pentru sesiuni de mentorat după cum sa convenit 
• să înregistreze și să semneze fiecare sesiune de mentorat folosind șablonul de înregistrare 

standardizat 

Rolurile și responsabilitățiile ale mentoratului sunt: 
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• să fie disponibile pentru sesiuni de îndrumare și de evaluare după cum sa convenit 
• să lucreze spre BESCLO și îmbunătăți performanța la locul de muncă 
• să asculte și să urmeze sfaturile și îndrumările oferite de către mentor 
• să ceară sfaturi sau clarificări atunci când este necesar 
• să depună eforturi pentru înlăturarea oricăror obstacole în calea învățării 
• să fie responsabil de învățare și performanțele proprii 
• să înregistreze comentarii mentee pe și de a semna fiecare sesiune de mentorat folosind 

spațiul prevăzut pe șablonul de înregistrare standardizat 
 

 Data începerii mentoratului: Data terminării mentoratului: 

Plan de mentorat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datele sesiunilor de mentorat: 
 
 
 
 
 
 
 

Data primei evaluări: Data al doilea evaluăr: Data examenului ECC: 

Semnătura mentorului: 
 
Dată: 

Semnătura mentoratului: 
 
Dată: 
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Handout 9 

 

bariere potențiale procesului de mentorat 
 

 Mentorul sau mentee poate avea alte probleme de lucru luându-le departe 

de această lucrare 

 

 mentee poate avea probleme personale, care interferează cu activitatea lor 

 

 Alte tipuri de personal poate fi cauza probleme din cauza favoritism 

percepute sau că mentee nu finalizează sarcinile lor, deoarece ei fac acest 

proiect de lucru 

 

 Dificultate în aranjarea modelelor de lucru, astfel încât activitatea de mentor și 

mentee, în același timp, pe același schimb 

 

 Lipsa sprijinului din partea supraveghetorului atât de timp pentru proiect este 

limitat 

 

 mentee poate fi ocupat în sarcinile atribuite anterior astfel încât le este greu să 

lucreze pe zonele BESCLO 

 

 mentee poate să fi fost de lucru în acest rol timp de mai mulți ani și simt că sunt 

un muncitor cu experiență, astfel nu îmbrățișează noua învățare. 

 

 mentee nu poate fi de acord cu abordările bazate pe drepturile omului și 

poate fi blocat în "modelul medical" de handicap 

 

 mentee poate avea și alte dificultăți care sunt oprindu-le din învățare-, cum ar 

fi dislexia sau un alt handicap sau de exemplu insuficiență dificultăți de citire și 

scriere. 
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Activity 7 

 

Handout 10 

 

Posibile soluții pentru barierele în procesul de mentorat. 

 
 Probleme cu manageri, alți membri ai personalului, modele de schimbare etc., trebuie 

să fie toate în măsură să fie rezolvată printr-o bună comunicare. Cu grijile de la alți 

membri ai personalului sau manageri este important pentru mentor și mentee să fie 

deschis despre munca pe care se face, explicând motivele pentru care acest lucru și 

asigurarea altora că acest lucru nu va avea un impact asupra altor activități și că, în 

cazul în care nu pot comunica acest lucru pentru ei. Dă-reasigurare ca mentor și 

mentee va continua să lucreze din greu pentru a se asigura că lucrarea se face, etc. 

De asemenea, explica marile avantaje ale acestei lucrări altora și impactul potențial 

pozitiv asupra indivizilor fiind susținute, alte categorii de personal și organizația. 

 

 În ceea ce privește managementul timpului este important ca atât mentor și mentee 

să aloce timp și angajamentul față de această lucrare, în cazul în care lucrarea este 

împărțită în bucăți mici, regulate, de lucru este mai ușor să progreseze decât prin 

planificare pentru a face bucăți foarte mari la un timp. Negocierea cu autorități de 

supraveghere, personal, altul, etc pot ajuta, dar pur și simplu, prioritizarea acestei 

lucrări asupra altor lucruri pentru scurt timp proiectul rulează este doar un lucru mic, 

chiar și în cazul în care acest lucru este de lucru de 15 sau 30 de minute în plus, la 

sfârșitul zilei sau în afara pauza de prânz pentru a vedea aceasta se face. 

 

 Orice dificultăți în ceea ce privește viața personală / circumstanțe trebuie să fie 

păstrate separat de locul de muncă și mentee trebuie să fie semnalizate la alte 

mijloace de sprijin. Sprijinirea problemelor personale de viață nu este o parte a rolului și 

mentorul va trebui să fie clare cu privire la acest lucru. 

 

 Dificultățile prin persoanele cu dizabilități trebuie să fie discutate în mod deschis și 

soluțiile căutate, de exemplu, în cazul în care mentorizatul are dislexie poate ajuta 

pentru a imprima informațiile BESCLO pe o hârtie colorată diferit, sau într-o imprimare 

mai mare, poate fi necesar, pentru a permite un timp suplimentar pentru sarcini să fie 

finalizat. 

 

 Dificultățile prin intermediul unui lucrător care nu doresc să învețe, schimbe sau să 

accepte noi modalități de lucru este o problemă mai greu de a face față, dar se 

poate face. Mentor poate fi necesar să se stabilească mai mult timp deoparte pentru 

a lucra încet cu mentee și introducerea de noi moduri de a gândi în mod constant și 

cu repetiție de exemplu îndrumare și consiliere. De multe ori modul cel mai de succes 

de rupere prin atitudini vechi, care sunt lipite este de a obtine treptat persoana pentru 

a vedea lucrurile ca și în cazul în care le-au fost în poziția celor susținute. Cum se simt? 

De multe ori răspunsul este "bine este diferit", dar de ce este diferit? Apoi, puteți lucra 

pentru a ajuta la lucrurile pe lucrător privească în alt fel. Totuși, acest lucru poate dura 

timp, aceasta poate ajuta, de asemenea, să utilizeze scenarii reale de viață care vă 

pot arăta face o diferență etc. Dacă mentee este încă nereceptivă apoi explică 

schimbarea legii poate ajuta la ei, astfel încât să recunoască (indiferent de ce lor 

punctele de vedere sunt), lucrurile se vor schimba dacă sunt de acord sau nu. În cazul 
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în care toate celelalte eșuează, atunci discuțiile cu manager sau supervizor al 

lucrătorului poate fi singura cale de urmat, apoi un plan de acțiune poate fi pus în 

aplicare pentru a sprijini lucrătorul. 

 

 

Handout 11 

RI 3.1 Luați în considerare modul în care alții pot fi afectate de procesul de 

mentorat 
 

Scenariul nr.1 Stephen - 

Sam - Mentor 

Jenny- mentee 

Stephen- Mentor 

James- Mentorat 

Sam lucrează în rolul Mentor Jenny. Jenny este un nou muncitor și nu a fost de lucru în 

sectorul de îngrijire foarte mult timp. Anterior, a lucrat într-un birou ocupat de lucru cu 

termene strânse, în orice moment, cu un regim autoritar în loc. 

  

Sam și-a petrecut ceva timp trece prin zona BESCLO 1 cu Jenny ei ajutând la 

înțelegerea ei a principiilor de ingrijire. Pe aceasta schimbare special, Sam și Jenny 

lucrează împreună. Jenny lucreaza cu Stephen, care are nevoi complexe și multiple 

disabilități; Stephen discurs limitat, dar el însuși nu înțelege unele vorbire. Sam observă 

că Jenny tocmai a început să se miște Ștefan în scaunul cu rotile de la vizionarea 

unui program TV în lounge-ul în sala de mese pentru masa de prânz, fără a vorbi cu 

Stephen. 

Sam vede acest lucru ca pe o oportunitate de mentorat ideal pentru a arăta lui 

Jenny o mai bună abordare cu persoanele care folosesc serviciile lor. Sam vede un 

alt individ, James, care se uita, de asemenea, TV și care se folosește, de asemenea, 

un scaun cu rotile și a limitat abilități de comunicare. Sam merge până la James și 

îngenunchează la nivelul lui, îl privește în ochi și spune cu o voce destul de tare (astfel 

încât Jenny poate auzi) "Scuză-mă, James, masa de prânz este gata, trebuie să vă 

mutați de la vizionarea televizor în sala de mese, e în regulă? "Sam așteaptă răspuns 

de la James, care oferă un aspect ușor confuz, dar dă din cap în recunoaștere și 

Sam îl mută în sala de mese. Sam apoi a continuat să sprijine James și a altor 

persoane cu masa de prânz în sala de mese cu restul personalului de sprijin. În timp 

ce, în același timp, el a întrebat pe Jenny, dacă ea a observat nici o diferență în 

modul în care el a abordat James la abordarea ei cu Stephen. Sam a discutat ceea 

ce a simțit că a pierdut și a făcut sugestii pozitive pentru interacțiunile sale viitoare. 

Jenny a luat la bord ceea ce a fost spus și a fost foarte multumit ca ea a putut vedea 

în mod clar schimbarea care a fost necesară. Sam a simțit că a făcut o treabă bună 

de mentorat său, ceea ce duce de exemplu și discuții. 

 

Crezi că Sam a făcut o treabă bună de mentorat lui? 

 
Dacă ați fi în aceeași situație există ceva ce ar face diferit? De ce? 

 

 

 

 

 



 

 

EMiSC Mentor Training Course  

EMiSC Mentor Training Course Handouts 

 
12 

 

 

Handout 12 

 

RI 3.1 Luați în considerare modul în care alții pot fi afectate de procesul de 

mentorat 
 

Scenariul nr, 2 Michelle 

Michelle- Mentor 

Peter-mentee 

David-Mentor 

Suzie-Mentorat 

Michelle este mentorat Petru și ei lucrează la etaj cu alți doi agenți, aceștia susțin 

persoanele care folosesc serviciul lor pentru a obține pentru micul dejun. 

 

Petru sustine David, care poate fi destul de inconstant pe picioarele lui ca să aibă un 

duș și mă îmbrac. Acesta precizează în planul de îngrijire a lui David că el poate dus 

singur, dar el are nevoie de cineva apropiat de a păstra și de ochi pentru el, în cazul 

în care el devine instabil. Petru este în picioare în baie în timp ce David a dus, David 

iubește duș lui și este spălarea ocupat părul. 

 

Michelle sprijină Suzie, în baie lângă ușă. Michelle spune ceva în liniște la Suzie și iese 

din baie și stă în fața ușii lăsând ușa ușor întredeschisă. Michelle solicită apoi Petru să 

vină la el în afara din baie. Peter șovăie, după cum el știe că sprijină pe David, dar 

simte că trebuie să răspundă la Michelle ca ea este mentorul său, astfel încât acesta 

să părăsească sala de duș și se află lângă Michelle în afara cealaltă ușă de baie. 

 

Michelle ia 5 minute pentru a explica Petru că ea a sprijinit pe Suzie la toaletă și a 

asigurat că Suzie este sa așezat în condiții de siguranță, apoi a ieșit din baie pentru a 

da Suzie puțină intimitate în timp ce ea folosește toaleta. Michelle se simte acest lucru 

este un exemplu excelent pentru tratarea persoanelor cu demnitate și respect. Petru 

recunoaște ceea ce sa întâmplat și mulțumesc Michelle arătând acest lucru, apoi se 

întoarce pentru a sprijini pe David în duș. 

 

Credeți că aceasta a fost o buna oportunitate de mentorat pentru Michelle? 

 
Dacă ați fi în situația de acolo este ceva Michelle pe care le-ar face în mod diferit și 

de ce? 
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Handout 13 

 

RI 3.1 Luați în considerare modul în care alții pot fi afectate de procesul de 

mentorat 
 

Scenariul nr. 3 Claire 

Tabatha-Mentor 

Claire-Mentorat 

 

Tabatha lucrează ca un mentor cu Claire, cu toate acestea ele sunt adesea plasate 

pe schimburi opuse pe Rota. Din acest motiv ei sunt constatare este dificil de a avea 

întâlniri de mentorat. Astăzi vă Tabatha este pe o schimbare timpurie și Claire este în 

tura de după-amiază. Tabatha aranjează să rămână la locul de muncă, atunci când 

se termină tura ei și întâlni Claire la începutul tura ei. 

 

Atunci când Claire ajunge la locul de muncă ea vorbește de supervizor și întreabă 

dacă ea poate avea o întâlnire 30 minute cu Tabatha, supraveghetorul este de 

acord, dar atrage atenția asupra ei sunt personal scurt, astfel încât ea trebuie să fie 

rapid, au nevoie de ea. 

Tabatha și Claire începe întâlnirea și după 30 de minute acestea sunt mai puțin de 

jumătate de drum prin agenda lor, Claire spune că tabatha ei sunt ocupați în tura de 

ea trebuie să meargă în curând. Tabatha este angajamentul supărat și întrebările lui 

Claire la procesul de mentorat. Claire se simte presat si vrea sa arate Tabatha modul 

în care ea este dedicată învățării ei, simțind că Tabatha spune acest lucru este o 

prioritate, astfel încât ea nu mai avea grija incepand de tura ei la fel de mult. 

Reuniunea a fost continuă timp de încă o oră și tot pe ordinea de zi este acoperit. 

Ambele dintre ei se simt întâlnirea a mers bine și sunt mulțumiți cu rezultatul. 

 

Atunci când Claire se întoarce la tura ei, ea este îndeplinită cu o anumită tensiune de 

la supervizor ei și alți membri ai personalului. 

 

Crezi că Tabatha a făcut o treabă bună în mentorat lui? 

 

Dacă ați fi în aceeași situație există ceva ce ar face diferit? De ce? 
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Handout 14 

RI 3.2 Utilizează o gamă de stiluri de învățare 

 

Ce tip de elev ești? 

 

1. Dacă ați fost greu să-l găsească vraja un cuvânt neobișnuit ar tine: 

 

a) Scrie-l în jos, astfel încât astfel încât să puteți vedea dacă se pare corect? 

b) Prezinte cu voce tare sau în tine cap pentru a vedea dacă sună corect? 

c) să urmărească literele în aer cu degetul? 

2. Dacă aveți un examen de important viitoare sau de testare cum ar fi să vă 

pregătiți pentru ea: 

a) Citiți manualul sau note și imagini de revizuire și diagrame? 

b) Cere pe cineva să-ți pună întrebări pe care le poate răspunde? 

c) să scrie câteva cărți de index pentru a privi? 

3. Dacă aveți ceva nou pentru a învăța să folosească de ex de a utiliza un program 

de calculator sau un joc, cum ai prefera să faci asta? 

a) să întrebați pe cineva care o poate face deja să-ți arăt cum? 

b) Citiți manualul de instrucțiuni? 

c) Începe să folosească programul și să lucreze-l ca te duci de-a lungul pe 

cont propriu? 

 

4. Sunteți în cumpărături local din orașul pe cont propriu, sunteți în coadă să 

plătească. Care sunt cel mai probabil de a face în timp de așteptare: 

a) Uită-te în jurul valorii de la alte haine din magazin? 

b) Discutați cu persoana de lângă tine? 

c) Fidget sau deplasa înapoi și înainte? 

5. Dacă cineva a spus câinele cuvântul "pentru tine ce ai face mai întâi: 

a) A se vedea o imagine a unui câine în mintea ta 

b) Spune câinele cuvânt pentru a vă 

c) Gândiți-vă la a fi cu un caine (sau mângâi mangaindu-l) 

 

6. Dacă ar fi să dea instrucțiuni pe cineva pentru a ajunge la casa sau la locul de 

muncă ceea ce ar fi cel mai probabil cea mai mare parte modul în care v-ar 

spune-le ta? 

a) Descrieți clădirile, reperele și împrejurimile pe care le vor trece pe drum 

a) Spune-le numele străzilor / drumurilor ei se vor deplasa pe 

b) Cereți-le urmați deoarece este mai ușor să le arătăm 
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7. Dacă ai fost la o petrecere ce-ai fi cea mai mare parte amintiți probabil a doua zi: 

a) fețele oamenilor care erau acolo? 

b) muzica pe care a fost jucat? 

c) dansurile pe care le-ai făcut și mâncarea pe care ai mâncat? 

Handout 15 

 

8. Când vă aflați într-un loc nou, cum ar găsi drumul în jurul valorii de? 

a) Uita-te pentru o hartă sau director al zonei? 

b) Cere pe cineva pentru instrucțiuni de ghidare? 

c) Doar începe de mers pe jos în jurul valorii de până când găsiți ceea ce 

căutați? 

 

9. Dacă aveți posibilitatea de a alege din afară din următoarele clase care, ați 

alege? 

a) Art 

b) Muzică 

c) Gym Class sau dans antrenament 

 

10.  Ce fel de carte / revista preferi să citești pentru plăcere? 

a) O carte / revista cu o mulțime de imagini sau fotografii în ea? 

b) O carte / revista, care este în mare parte de text? 

c) O carte / revista cu puzzle-uri, cum ar fi căutări cuvânt sau puzzle-uri de 

cuvinte în ea transversală? 

11.  Dacă ați fost alegerea unui atelier de lucru pentru a participa la o conferință și au 

existat 3 pe un subiect similar, dar în mod diferit publicitate care dintre 

următoarele ați prefera? 

a) Acesta este un atelier interactiv cu activități și exerciții pentru toată lumea 

să se implice cu. 

b) Aceasta este o prezentare cu slide-uri PowerPoint să-l susțină. 

c) Acesta este un discurs rostit de către un expert în domeniu. 
 

Adăuga scorurile câți lui a, b și c lui nu aveți? 
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Handout 16 

 

Ce tip de elev ești? 

 

Cea mai mare parte a lui = invata vizual 

 

 Dacă ați marcat cea mai mare parte un e acest lucru indică faptul că sunteți 

mai mult de elev vizual. 

 Cel care învață vizual are o preferință naturală pentru a învăța de a vedea și 

de a citi imagini si poze. Ei vor descoperi că ele amintesc de multe ori lucruri de 

vedere și să învețe cel mai bine prin utilizarea lucruri care sunt, în principal 

vizual. Ele pot închide, uneori, ochii lor să-și amintească sau de a vizualiza 

lucrurile, atunci când acestea sunt de învățare le place să vadă ce ei vor fi mai 

întâi de învățare. Lucruri pe care le vor găsi, probabil, mai ușor de reținut sunt 

lucruri care creează o imagine clară sau o imagine în mintea lor. Pentru a ajuta 

elevii vizual de multe ori le place să: 

o  Invata lucruri noi de a le scrie ei înșiși în special idei cheie, fraze etc. 

o  Ele pot folosi imagine, imagini, diagrame, grafice și tabele pentru a 

sprijini ceea ce spun ei 

o Le place să folosească culori și imagini în munca lor. 

o Lor le place să stea lângă fața clasei, așa cum le place să vadă ce se 

întâmplă 

o Le place de multe ori ca lucrurile sa fie curat si ordonat, de exemplu 

coduri de culoare, etc. 

 

Cea mai mare parte a lui b = Learner Auditivă 

 

elevii să învețe auditivi prin ascultare și să audă lucruri, mai degrabă decât să 

vadă lucruri. Adesea, ei amintesc lucruri pe care le-au auzit mult mai 

bine decât în cazul în care este ceva ce au citit. Dacă cineva le-a spus 

cum să facă ceva ce ar aminti și să fie capabil să-l amintesc de sunet. 

elevii auditivi găsi că ei vorbesc cu ei înșiși sau Hum, uneori, aparent ele 

nu pot fi acordând o atenție, dar ei asculta tot ce se spune. 

 

Elevii auditivi pot fi adesea ajutat prin: 

 

o Lasa sa stea acolo unde se simt ei pot auzi cel mai bine 

o Au informații citit mai degrabă decât a dat pe hârtie 

o Citirea instrucțiunilor, mai degrabă decât cerându-le să se citească 

o încurajarea i să citească cu voce tare afară, dacă este posibil 
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o să-i Permiterea ascult muzica, pot aminti momente și locuri, prin    

muzica acelui timp 

 

Cea mai mare parte a lui c = kinestezic Learners 

 

 Uneori, cursanții kinestezic pot fi numite elevii tactile, deoarece există 

similitudini. Cu toate acestea, Tactile se referă adesea la nevoia unei 

persoane de a fi exploatație sau atinge ceva, deoarece acestea sunt 

de învățare, în timp ce învață kinestezic place să fie în mișcare și de a 

face lucruri. Ei invata mult mai bine de a realiza efectiv sarcini, mai 

degrabă decât să fie spus despre sau citind despre ele. Așa că le place 

să atingă, muta, construi, trage atunci când acestea sunt de învățare. 

Ele pot avea probleme de fapt, stând încă uneori. Ele sunt sportiv și să 

se bucure de exerciții fizice, jocuri si sport, etc. 

 

 

handout 17 

 

În cazul în care sunteți un elev tactil, învățați atingând și de a face. Ai înțeles și 

amintiți-vă lucrurile prin mișcare fizică. Sunteți un "hands-on" elev care 

preferă să-și atingă, muta, construi sau desena ceea ce înveți, și ai 

tendința de a învăța mai bine atunci când un anumit tip de activitate 

fizică este implicată. Trebuie să fii activ și să ia pauze frecvente, vorbești 

de multe ori cu mâinile și cu gesturi, și este posibil să aveți dificultăți în a 

sta liniștit. 

 

 Elevii Kinesthetic pot fi adesea ajutat de: 

o activități care implică de fapt în mișcare și lucruri emoționante având 

 

o Ei se bucură de ateliere de lucru care sunt pe mâini cu scenarii active și 

exemple 

 

o Le place să se mute, stâncă, mișca încoace și încolo, se frământa atunci 

când acestea sunt de învățare sau de a avea un stilou sau un creion în 

mână pentru a juca în timp ce învață 

o Uneori, folosindu-l poate ajuta, deoarece acestea ating la fel de bine ca și 

citirea 
   

Amintiți-vă că, deși s-ar putea prefera un anumit stil de învățare special, cel 

mai bun mod de a învăța într-adevăr este prin utilizarea unui amestec de 

toate stilurile de învățare, învățați întotdeauna cele mai bune de a vedea și 

de auz face! 
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Handout 18 
 
 
3.3 Utilizează o gamă de abilități de comunicare 

 
Deci ce este comunicarea? 

Comunicarea este ceea ce facem o cantitate mare de timp, în cazul în care nu tot 

timpul. Dictionarul Oxford English descrie comunicarea ca: 
  "Procesul de transmitere sau de schimb de informații prin vorbire, scriere, sau 

folosind un alt mediu". 

 

Deci, nu este doar trece informații de la o persoană la alta, dar, de asemenea, 

asigurându-se că persoana care primește efectiv înțelege ceea ce este comunicat. 

Nu este vorba doar de a da informații și de a uita despre ea, un comunicator bun 

este, de asemenea, un bun ascultător. Prin abilitățile de ascultare poți comunica 

multe lucruri celeilalte persoane; interes, înțelegere, empatie sau opusul acestora. 

Gândiți-vă la o ocazie când ai fost pe chat cu cineva, spunându-le dvs. de știri și ei 

au fost doar în căutarea în jurul camerei, nu dă contactorul ochi pun întrebări sau 

oferi feedback ceva. Puteți să verifice rapid că acestea nu sunt ascultați de 

comunicare. 

 

Atunci când, în rolul de mentor abilitățile de comunicare ar trebui să fie excelent, 

împreună cu abilitățile de ascultare. 

 

Întrebare reflectivă 

Întrebarea reflectivă este foarte util să se folosească atunci când în rolul de mentor. 

Acest lucru este atunci când mentorul pune întrebări menite să încurajeze mentee 

pentru a discuta și analiza ei sau practica sa. 

Acest lucru ajută mentorul; 

Să încurajeze mentee în gândirea critică 

Să încurajeze mentee la ideile lui sau ei și de a explora "sens" dintre ele 

întrebări reflectorizante sunt: 

• întrebări deschise, bazate pe experiența imediată mentee începutul lui 

• Întrebările care cer mai multe informații sau gândire mai profundă 

• Întrebările care încurajează mentee să verifice înțelegerea lor 

Exemple de întrebări reflectorizante sunt: 

• Spune-mi despre cum v-ar ....? 

• Spune-mi mai multe despre ... ..? 

• Ultima dată când mi-ai spus .... sa schimbat ceva? 

• Ce ai învățat de la ... ..? 

Reflective questions are intended to produce thoughtful and personal responses, 
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which, in turn should show the mentor the mentee’s level of understanding etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Handout 19 

 

3.5 Oferi feedback constructiv la mentee 

 
Feedback-ul constructiv este esențială atunci când în rolul de mentor. Un mentorizat 

este puțin probabil să progreseze și să învețe în cazul în care numai feedback-ul pe 

care o primesc este negativ. Feedback-ul negativ cauzează adesea rezultate 

negative, în special în cazul în care apare în mod repetat. încrederea individului 

poate deveni redus, resentimente pot dezvolta, individul poate "închide", astfel încât 

acestea nu mai sunt receptivi față de învățare, etc. Cu toate acestea feedback-ul 

are nevoie să fie sincer, există puține de câștigat prin faptul că nu hrănire înapoi la 

cineva că acestea sunt face ceva incorect sau prost. Cum pot ei face lucrurile mai 

bine sau corect? 

Feedback-ul constructiv este o modalitate de a da un feedback onest, dar într-un 

mod care nu demoraliza sau "pune jos" persoana. 

Acesta este cu informații specifice, aspect-concentrat, și pe baza observațiilor. Ea 

vine în două părți: laudă și critici. Acestea sunt ambele judecăți cu privire la 

performanța unui individ, concentrându-se asupra a ceea ce au făcut, cum l-au 

făcut, atitudinea sau abordarea lor, atunci când o fac, efortul și rezultatul. Este 

important să ne amintim cu critici constructive care vă asigurați că da întotdeauna 

atât laude și critici, trebuie să caute lucrurile pe care un individ este de a face bine, 

precum și zonele care necesită îmbunătățiri. Unii sugerează că aceasta poate ajuta 

dacă vă asigura că vă oferă laudă, critici și să termin cu laude din nou, care poate 

ajuta individul să plece concentrându-se pe o notă pozitivă. În cazul în care critici 

constructive este dată cu atenție cu gândirea și luarea în considerare atunci chiar 

feedback-ul negativ este primit bine. 

Atunci când acordă critici constructive, este important să se includă, de asemenea, 

soluții sau pointer pentru a rezolva zone sau probleme abilitarea individului de a 

imbunatati sau schimba practica a acestora. 

 
BOOST înseamnă: 

Balansat: Focalizarea în timpul sesiunilor de feedback-ul ar trebui să fie echilibrat și 

care acoperă domeniile de dezvoltare și punctele forte ale lui mentee. Acesta ar 

trebui să se concentreze asupra modului în care punctele forte pot fi făcute mai 

puternic. Atunci când a da "feedback negativ", asigurați-vă că pentru a include 

puncte bune și constructive prea. 

  

Observat: Trebuie sa întotdeauna bazeze feedback-ul dvs. pe ceea ce ați observat, 

mai degrabă decât pe ceea ce crezi tu despre ea sau sentimentele tale despre o 

problemă. 
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Obiectiv: atunci când oferirea de feedback, nu se referă la personalitatea mentee, ci 

numai cu privire la acțiunile și rezultatele. Încercați să fie descriptiv. 

  

Specific: Asigurați-vă că o copie de rezervă comentarii cu exemple de lucruri 

specifice pe care despre care vorbim, fiind vagă nu ajută. 

De exemplu, atunci când dau un feedback coleg de la un loc de muncă bine făcut, 

să explice exact ceea ce el / ea a făcut bine. 

  

Timp util: încercați întotdeauna să dea feedback-ul dvs. cât mai curând posibil, după 

activitatea. Făcând acest lucru se asigură că captați acțiunea (acțiunile) observate 

cât mai exact posibil. 
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RI 4 Evaluează progresul mentoratului 

RI 4.1 Înțelege cum să folosești MAT-ul.  

 

Cu ajutorul instrumentului de evaluare MAT. Activitatea 15. 

Exemplul A 

 

Mentor- tu 

Mentorat- 
Indivizii Joseph și Peter- folosind servicii de 

Mentoratul a fost de lucru în serviciul timp de circa 3 luni și-a terminat cursul lor 

de formare ECC și examenul ECC este săptămâna viitoare. S-au bucurat de 

îndrumare și au mai multe mentor progrese întâlniri și au vorbit despre unele 

zone în detaliu; a făcut planuri de acțiune și vă simțiți mentee are o bună 

înțelegere a zonelor BESCLO. 

 Atunci când începe să lucrați mentee a fost pe tura mai devreme și în ședința 

de predare ea vorbește despre un incident pe tura de seara anterioară care 

să precizeze: 

Oh ... și de modul în care noaptea trecută Iosif și Petru au spus că a vrut să 

meargă la bar local pentru o bere și un joc de biliard. Dar le-am spus că nu au 

putut merge pentru că noi nu am avut personal suficient pentru a merge cu 

ei. Ei au fost amândoi într-adevăr supărat pe mine, dar le-am spus că nu a fost 

vina mea ". 

Informații suplimentare pe care le, Mentor, știu despre Iosif și Petru și trecerea 

anterioară: 

Acesta este un serviciu pentru 5 persoane, Joseph și Peter au anumite 

dificultăți de învățare, dar ele merg în oraș local, împreună, fără un sprijin 

personal pentru a face cumpărături de bază, ei merg la cinema, afară pentru 

alimente și bowling. Ei au nevoie de sprijin cu gestionarea banilor lor (ele pot 

administra sume mici de bani, dar au nevoie de asistență în buget pentru 

facturile, etc), se menține și casa curată, de gătit, de obicei sunt memento-uri 

și solicită tot ceea ce este necesar. De asemenea, ei au nevoie de ajutor cu 

procesul de luare a deciziilor. 3 alte persoane au nevoi suplimentare cu 

mobilitatea lor, de comunicare și de îngrijire personală, mâncare și băutură, 

etc. 
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Așa că vă întreb: "De ce nu i-ai lăsat să plece pe cont propriu?" 

Mentee a răspuns: "Cum ar putea ei, ei nu ar fi în siguranță!" 

Sunteți de stat ", dar ele merg în oraș pe cont propriu în timpul zilei, ei 

călătoresc chiar și în autobuz de la sine!" 

Mentee afirmă: "Da, dar era bar," ei "cant merge la un bar pot?" 

 

 

 

Zona care BESCLO este aceasta cu privire la? 

Ce scor de evaluare s-ar atribui acestei ați domeniu BESCO pe baza acestor 

informații? 

De ce i-ai dat acest scor? 
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RI 4 Evaluarea progresului mentorizat 

RI 4.1 Înțelegerea modului de utilizare a MAT 

 

Cu ajutorul instrumentului de evaluare MAT. 

Exemplul B 

Lucrati cu un agent care a lucrat în sectorul îngrijirii unui număr de ani în urmă, 

apoi la stânga pentru a avea o familie. Ea a revenit acum să lucreze ca și 

copiii ei sunt la liceu acum. În întâlnirea mentorat ați venit la sfârșitul cursului și 

se verifică dacă ea are întrebări cu privire la oricare dintre zonele BESCLO. 

Mentee a finalizat cursul de formare ECC și vă cer câteva întrebări pentru a 

evalua înțelegerea ei a acestor zone. 

 

Ați avut un raport de la un alt membru al personalului cu privire la un incident 

care a avut loc săptămâna precedentă, când mentee a fost în tură. Așa că 

vă întreb mentee: 

"Ce-ai face dacă un individ cu ajutorul serviciului nostru ți-a spus că unul dintre 

colegii tăi au țipat la ei și au spus că le-ar lovi picioarele lor, în cazul în care au 

spus un cuvânt rău (au folosit înjurături) din nou?" 

 

Mentee a răspuns cu: 

"Ei bine, unii dintre oamenii care folosesc serviciul nostru sunt întotdeauna 

folosind astfel o mulțime de cuvinte rele și nu contează cât de multe ori noi le 

spunem nu, ei încă mai continua! Nu este foarte frumos ascult că toată ziua. 

Nu pot să văd ce altceva poate face personalul! Deci, aș spune persoana 

pentru a se asigura că nu folosesc un limbaj rău, atunci ele vor fi OK! Sunt sigur 

că personalul nu s-ar lovi cu adevărat pe nimeni, a fost doar pentru a încerca 

să oprească limba de rău. " 

 

Zona care BESCLO este aceasta cu privire la? 

 

Ce scor de evaluare s-ar atribui acestei ați domeniu BESCLO pe baza acestor 

informații? 
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De ce i-ai dat acest scor? 
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RI 4.1 Înțelegerea modului de utilizare a MAT 

 

Ce este Instrumentul de evaluare a Mentori? 

 

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 - Aceste 

evaluări 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. 
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RI 4.1 Înțelegerea modului de utilizare a MAT 

 

Conținutul instrumentului de evaluare a Mentori 

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. BESCLO Întrebări și răspunsuri foaie. 

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. 

 

 2. Foaie 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. Marcajul foaie 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. Autoscore diagramă. 

Această fișă tehnică este conceput pentru a oferi o înregistrare vizuală a 

progreselor realizate între prima și cea de-a doua evaluare. Rezultatele pentru 

prima evaluare apar 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 se va umple automat. 
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 5. Diagrama manual 

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. 
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RI 4.1 Înțelegerea modului de utilizare a MAT 
 

Cele opt domenii BESCLO 

Ghidul 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. 

 

Marcajul de va fi 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 care 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. 
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Handout 25 

 

RI 4.1 Înțelegerea modului de utilizare a MAT 
 

0 / zero- Nu a fost încă acolo 

• Are doar o cunoaștere neclară 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 

 

1 2 și 3 adecvate 

• 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 

 

4,5 și 6 - Bună 

• 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 

 

7,8 și 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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RI 4.3 Furnizarea de feedback cu privire la progresele înregistrate în vederea 

BESCLO la mentee 

 

Scenariul nr. 1 

 

mentee dvs. nu a fost de lucru în acest sector pentru mult timp și a început 

recent curs BESCLO. Ea a finalizat formarea și îndrumările privind BESCLO 1 

Valorile de asistență socială. Când ați finalizat prima MAT înainte de a 

mentorizat ta a început formarea a marcat zero la acest domeniu BESCLO. 

 

Dupa formarea mentees și conversațiile ați simțit că mentee a fost apucând 

valorile de ingrijire. Cu toate acestea, atunci când lucrați în același schimb 

împreună observați mentee care interacționează cu o persoană cu ajutorul 

serviciului. Tu vezi mentee sprijini individul să se ridice și să se îmbrace și gata 

pentru a doua zi. 

 

Știi individul fiind sprijinit ia o mare mândrie în aspectul ei și întotdeauna a 

făcut. Atunci când mentee sprijină individul să se îmbrace mentee este foarte 

expeditiva în ceea ce privește alegerea de îmbrăcăminte pentru a doua zi. 

Ea se aude spunând: "Ei bine, nu ies azi așa că nu contează ce porți nu-i așa?" 

Acest lucru a cauzat o oarecare confuzie la individ, care a solicitat, de 

asemenea, că ea a fost ajutat să facă părul arate frumos. Cu toate acestea 

mentee doar periat părul ei spunând la întâmplare ", care va face!" 

 

Ce feedback-ul va da la mentoratul cu privire la progresul lor cu BESCLO 1? 
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RI 4.3 Furnizarea de feedback cu privire la progresele înregistrate în vederea 

BESCLO la mentee 

 

Scenariul nr. 2 

mentee dvs. a progresat bine până acum și se deplasează prin zonele 

BESCLO destul de repede și este de a face bine în ciuda faptului că au puțină 

experiență în acest sector. instinctele tale iti spun ca ea este graba prin lucruri 

ca ea este de completare lucruri la mai mult de două ori ritmul altora. 

 

mentee dvs. lucrează acum la zona BESCLO "5. Siguranța la locul de muncă 

"și-a încheiat formarea. Impreuna cu activitatea mentee este de a face pe 

zonele BESCLO ea este completarea și o serie de cursuri prin intermediul 

angajatorului, care sunt esențiale pentru acest rol. Există doar două cursuri pe 

care ea nu a finalizat încă, acestea sunt "prim ajutor la locul de muncă" și 

"Mutarea și poziționare". Mentee a spus că, până când ea a finalizat aceste 

două cursuri pe care nu trebuie să utilizeze oricare din echipamentele 

electrice sau de a oferi orice prim ajutor. 

 

Ați aranjat o întâlnire cu mentee pentru a discuta progresele înregistrate până 

în prezent, când vă întrebați mentee despre cursurile angajatorului, mentee 

spune că este încă în așteptare pentru ei. Dar, urmează repede acest lucru cu 

comentariul; "Știu că nu am făcut de formare, care este în elevator Moving și 

curs de poziționare, dar Thomas mi-a arătat cum să folosească troliul așa că 

eu sunt bine cu asta acum." State Apoi râdeau ", dar aproape am pierdut 

Freda în această dimineață, ea aproape a căzut de pe troliul, dar a fost OK în 

cele din urmă, cred că am speriat Freda, deși! " 

Mentee în mod clar nu a văzut nici o problemă cu acest comentariu. 

 

Ce feedback-ul va da la mentee cu privire la progresul lor cu BESCLO 5? 
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RI 4.3 Furnizarea de feedback cu privire la progresele înregistrate în vederea 

BESCLO la mentee 

 

Scenariul nr. 3 

 

mentee dvs. a lucrat prin inducție organizației și a finalizat suplimentar; Prim 

ajutor, în mișcare și cursuri de poziționare. Mentee este pe cale să înceapă 

zona BESCLO 4 a instruirii și mentorat; aveți nevoie pentru a evalua Mentees 

progresele înregistrate până în prezent la BESCLO 1, 2 și 3. Decideți să utilizați o 

întrebare și un răspuns format la 

evaluează modul în care mentee este de a face. 

 

Vă cer mentee să vă explice ce valorile îngrijire sunt și el răspunde foarte bine, 

în mod clar în listă valorile de îngrijire și ce reprezintă fiecare. Mentee începe 

să răspundă la întrebări cu privire la BESCLO 2 Promovarea calității vieții pentru 

persoanele pe care le susțin. 

 

Te întrebi ce crede mentee despre persoane asumarea riscurilor? 

Mentee răspunde "Oamenii ne susțin ar trebui să fie păstrate în siguranță în 

orice moment și este de datoria noastră de îngrijire pentru a se asigura că 

acestea vin la nici un rău". 

Întreba din nou ", ceea ce despre persoanele asumarea riscurilor?" 

Mentee prevede că "Persoanele nu ar trebui să li se permită să își asume 

riscuri, în cazul în care sunt răniți", "Este la fel ca și de lucru cu copiii, ei nu 

înțeleg un pericol așa că trebuie să-i protejeze". 

 

Ce feedback-ul va da la mentee cu privire la progresul lor cu BESCLO 3? 
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Handout 29 
4.5 Înregistrare sesiuni de training 

șablon de înregistrare pentru Mentoring European în Asistență Socială Proiectul 

(EMISC) 

Mentorul folosind șablonul de mai jos ar trebui să înregistreze fiecare sesiune de 

mentorat. Mentee ar trebui să includă gândurile și observațiile lor cu privire la fiecare 

sesiune în spațiul prevăzut. Un nou model ar trebui să fie utilizat de fiecare dată. 

Aceste înregistrări vor fi disponibile pentru personalul EMISC, inclusiv partenerii 

europeni, pentru a fi utilizate în evaluarea proiectului. Ei vor fi, de asemenea, la 

dispoziția administratorului (e) linia de mentor și mentee pentru a sprijini dezvoltarea 

personală. Mentorii ar trebui să utilizeze înregistrările atunci când reflectând asupra 

practicii lor de mentorat. 
Notă importantă: Orice referire la orice client în acest document trebuie să fie anonimizate (de 
exemplu, doamna A, dl B, dna C), astfel încât el / ea nu poate fi identificat în nici un fel. Protejarea 
confidențialității persoanelor care lucrăm și sprijin (și familiile și prietenii lor) este o parte esențială a 
acestui proiect. 

Organizație:  

Data sesiunii de mentorat:  

Numele mentorului: Rolul jobului: 

Numele mentoratului: Rolul jobului: 

Natura sesiunii (de exemplu,  

Lucrările observate, temele  

/ materialele discutate,  

scenariile utilizate, informațiile 

 furnizate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESCLOs acoperit în sesiune:  
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 Mentor comentarii cu privire la 

practica mentoratului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliere și îndrumare dată 

de către mentor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii mentee cu privire la 

sesiune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni convenite din partea 

sesiune: 

Mentor: 

 

 

 

 

 

Mentorat: 
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Signed: 

Mentor: 

 

Date: 

 

Mentee: 

 

Date: 
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RI 4. 5 Înregistrare sesiuni de training 

SMART  

 
o țintă specifice unui anumit domeniu de îmbunătățire. 

 

o masurabil Deci, pe care le puteți identifica progresul. 

 

o Atins Asigurarea faptului că un scop poate fi atins. 

 

o realistă Asigurarea faptului că obiectivele pot fi realizate în mod realist. 

 

o timp legate Asigurați-vă de acord un calendar pentru când lucrurile se pot 

face prin 

 

BOOST 
 
o Balanced- Accentul în timpul sesiunilor de feedback-ul ar trebui să fie echilibrat și 

care acoperă domeniile de dezvoltare și punctele forte ale lui mentee. Acesta ar 

trebui să se concentreze asupra modului în care punctele forte pot fi construite pe. 

Atunci când a da "feedback negativ", asigurați-vă că pentru a include puncte bune 

și constructive prea. 

 

o Observate - Trebuie să vă întotdeauna bazeze feedback-ul dvs. pe ceea ce ați 

observat, mai degrabă decât pe ceea ce crezi tu despre ea sau sentimentele tale 

despre o problemă. 

 

o Obiectiv - Atunci când oferirea de feedback, nu se referă la personalitatea mentee, 

ci numai cu privire la acțiunile și rezultatele. Încercați să fie descriptiv. 
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o specific - Asigurați-vă că o copie de rezervă comentarii cu exemple de lucruri 

specifice pe care despre care vorbim, fiind vagă nu ajută. De exemplu, atunci când 

dau un feedback coleg de la un loc de muncă bine făcută de ei, să explice exact 

ceea ce el / ea a făcut bine. 

 

o în timp util - încercați întotdeauna să dea feedback-ul dvs. cât mai curând posibil 

după activitatea. Făcând acest lucru se asigură că captați acțiunea (acțiunile) 

observate cât mai exact posibil. 
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LO 4. 5 Înregistrare sesiuni de training 

 

Este esențial ca înregistrările dumneavoastră sunt: 

 

• Clar și concis 

Raportul este ușor de citit și în mod direct și la punctul 

 

• Exacte 

Toate informatiile trebuie sa fie corecte 

 

• Readable 

Evita scrise de mână în cazul în care este posibil pentru a evita 

dificultățile în citirea scrierii de mână altei persoane 

 

• Ușor de înțeles într-un limbaj ușor 

Încercând să nu folosiți abrevieri și jargonul etc. 

 

• Agreată de toate părțile 

Atât mentor și mentee ar trebui să convină că ceea ce este scris 

este o înregistrare precisă a reuniunii 

 

• Datata si semnată 
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Acest lucru ajută să oficializeze lucrarea de hârtie, înregistrarea și 

orice plan de acțiune. Aceasta ajută, de asemenea, atunci când 

ne referim din nou la viitoarele reuniuni etc. 
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RI 5 Reflectare asupra practicii proprii 

  

Ciclu de reflectare (Ref: Gibbs 1988) 
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Ce s-a întâmplat?

La ce te-ai gândit sau 
ce ai simțit?

Ce a fost bun/rău în 
această experiență?

Ce altceva mai poți face 
cu această experiență?

Ce altceva ai fii putut 
să faci?

Dacă ar avea loc încă 
odată, ce ai face altfel?


