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Proiect EMiSC 

 

Cursul Formarea formatorului 
 

pentru a asista formatori în formarea de mentori 

privind proiectul EMISC 

 

 

Ieșiri Intelectuale 5 

 

 

 

 
Aceasta este o versiune de încercare derivată dintr-un proiect de 

program produs și a urmat la primul antrenament de predare și de 

învățare EMISC eveniment în Sintra martie 2016. Acest lucru I / O, va fi 

revizuit după primul pilot de mentorat a fost finalizat de către partener 

și a eficienței materiale de instruire a fost testat. 

 

O versiune oficială revizuită a TTTC va fi produs în timp util pentru al 

doilea eveniment TTL, care încorporează orice modificări care decurg 

din primul pilot. 
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Cursul Formarea Formatorului - EMiSC 
 

 

 

Introducere 

 

 
Bine ati venit la mentorizarea European în Asistență Socială (EMiSC) 

Train the Trainer pack Course (TTTC). Acest pachet de formare include 

tot ceea ce va avea nevoie de un antrenor pentru a instrui antrenor 

prospectiv mentorilor. 

 

 

Veți avea nevoie pentru a utiliza acest pachet cu formatori 

dumneavoastră, împreună cu următoarele materiale: 

 

• Orientare EMISC Mentor curs de formare Formatori 

• EMISC Mentor Training Course Fotocopii 

• Powerpoint EMISC Mentor curs de formare 

• înregistrarea de notare MAT pentru grupuri (martor) 

• Rezultatele MAT punctaj (exemplu) 

• Formularul participantului EMISC proiectului (Blank) 

 

S-ar putea găsi, de asemenea următoarele folositoare (deși au fost 

generate în mod specific pentru evenimentul Sintra), în termen de 

explicare a formatorilor modul în care totul se potrivește împreună " 

• Arborele Cascadarea mentori și formare (powerpoint) 

• Prezentare generală a proiectului EMiSC (powerpoint) 

 

 

Alte aspecte preliminare pentru formarea formatorilor 

 

Să fie clar ce înțelegem prin "mentorat" și modul în care ar trebui să 

alegem oamenii să fie mentori și formatori de mentori (numite de 

asemenea "mentori seniori"). 
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1. Ce înțelegem prin "mentor"? 
 
Mentoring rezultatelor învățării: idei / principii care stau la baza 

dezvoltării 

 

 Este important ca formatorii să aibă o înțelegere comună și 
coerentă a termenului "mentor". Acest lucru a fost descris în mod 

clar în zona EMISC numită "Să înțeleagă rolul de mentor. Acolo a 

fost scris mult despre diferența dintre noțiunile de "coaching-ul" și 
"mentorat". Cei doi termeni sunt uneori utilizați interschimbabil - dar 

suntem capabili de a utiliza propria noastră definiție specifică a 

"mentor" pentru scopul acestui proiect! Asta e: 

 "Un mentor este un consilier cu experiență și de încredere, care îi 

ajută pe cei mai puțin experimentați să își dezvolte cunoștințele și 
înțelegerea lor și a bazei lor de valoare". 

 "Îndrumarea" este relație mai degrabă decât orientată spre sarcină 

/ performanță, și este de obicei văzută ca fiind pe termen mai lung 

decât ideea de "coaching-ului". Acest lucru se concentreze pe 

relația ca un instrument pentru a ajuta dezvoltarea este de ajutor 

pentru noi, în contextul încurajării atitudini și valori care susțin 

drepturile omului cu abordarea asistenței sociale bazate - care este 

esențială în acest proiect EMISC. 

 Mentoring are de obicei o "faza de proiectare", în care Mentor și 
mentee determină și sunt de acord asupra scopului său specific și 
domeniul de aplicare, înainte ca acestea să se deplaseze pe 

ambele "faza de mentorat" actuale. Acest lucru se reflectă în zona 

EMISC cu privire la înființarea și fiind de acord a contractului. 

 ; • BESCLO au 8 domenii principale și a rezultatelor învățării (LOs), 

atașat la fiecare zonă. EMISC urmeze un model de LO similar, dar 

include criterii de EVALUARE (A se vedea I / O 1). 

 Numărul de zone EMISC și atașate la acestea LO sunt suficiente 

pentru a acoperi toate cunoștințele necesare de mare, dar 

suficient de mici pentru a putea fi gestionat în cadrul acestui 

proiect. Detalii sunt suficiente pentru a ghida dezvoltarea cursului 

de mentorat, dar nu atât de detaliate încât să fie nevoie de 

Mentori să ia un curs de formare de lungă durată sau de a 

restricționa tipurile de învățare care le conține. 

 ; • EMISC nu va fi LO generic, ci se va concentra în mod special pe 

îndrumare în ceea ce privește BESCLO, utilizarea MAT în evaluarea 

progresului, iar acest proiect, în special. Nu va fi, de asemenea, un 

accent pe valorile și atitudinile care stau la baza unei abordări a 

drepturilor omului, asistenței sociale. 
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 Trainerii trebuie să înțeleagă că EMISC sunt competențe atât LO și 
bazate pe cunoaștere. Verbele folosite pentru a descrie elementul 

de cunoștințe va include înțelege, știu cum să, să recunoască, să 

fie conștienți de. Cele utilizate pentru a descrie elementul de 

competențe va fi de exemplu, activitatea specifică "furnizează un 

feedback constructiv la mentee". 

 Evaluarea de către mentor a progresului mentee spre înțelegerea 

BESCLO ar trebui să includă evaluarea cunoștințelor și a bazei de 

valoare evidențiată prin practica și discuții / interogatoriu. 

 

2. Cum alegem formatori (mentori seniori) și mentori? 

Mentori seniori: 

mentori superiori sunt oameni care: 

 se potrivesc toate criteriile de mentorat (a se vedea mai jos) 

 au capacitatea de a explica în mod clar 

 au încredere să conducă. 

Experiența anterioară a predării sau de formare în nici un rol nu 

este esențială, dar ar fi de ajutor. Acest tren curs Trainer este 

conceput pentru a sprijini și de a dezvolta mentori seniori. Pe 

măsură ce proiectul avansează, cei care au fost instruiți în calitate 

de mentori și au câștigat o experiență de mentorat ar putea dori 

să fie instruiți și mai mult în rolul de mentor superior. 

Mentori: 

Un mentor este: "o persoană cu experiență care folosește o relație de 

încredere și pozitive pentru a ajuta pe cei mai puțin experimentat să își 
dezvolte cunoștințele, înțelegerea și baza de valoare în ziua lor de a 

practica de zi". 

Atunci când selectarea potențialilor mentori, este important să se ia în 

considerare dacă persoana are: 

 o atitudine pozitivă față de locul de muncă 

 reziliență (nu renunță cu ușurință) 

 capacitatea de a fi bine organizate și să fie fiabile 

 flexibilitate / adaptabilitate 

 abilități de comunicare și ascultare 

 o înțelegere a BESCLO demonstrate prin munca lor 

 a trecut examenul ECC 

 capacitatea de a îndeplini rolul și responsabilitățile unui mentor, 

care sunt: 

 să permită învățarea și dezvoltarea 

 să permită mentees să recunoască și să maximizeze 

potențialul lor prin încurajare, motivare și consolidare a 

încrederii 

 să ajute mentees dezvolte cunoștințele și abilitățile lor în 

raport cu BESCLO 
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 să ajute mentees dezvolte valorile și atitudinile care susțin o 

abordare bazată pe drepturile omului la asistență socială 

 pentru a ajuta Mentees îmbunătăți performanța la locul de 

muncă 

 să permită mentees să identifice barierele în calea de 

îmbunătățire și de eforturi în vederea eliminării ei 

 să evalueze progresul mentorizat către BESCLO 

 să efectueze schimbarea de transformare, ca parte a unui 

proces de schimbare mai larg 

 

• capacitatea de a demonstra valorile și principiile-cheie care reflectă 

o abordare bazată pe drepturile omului la mentorat, ceea ce 

înseamnă că mentor: 

 conduce prin exemplu, și anume lucrări la BESCLO care 

demonstrează o abordare bazată pe drepturile omului 

 demonstrează empatie, sensibilitate, compasiune și respect 

pentru mentee 

 acționează într-o nici unul judecat, deschis, onest și etic și 
modul și este de acord cu aceste etică toate părțile 

relevante 

 demonstrează conștientizarea de sine și dorința de a pune la 

îndoială propriile lui / ei de înțelegere, ipoteze, credințe și 
valori 

 recunoaște potențialul tuturor indivizilor de a învăța și de a 

dezvolta 

 apreciază diversitatea sub toate formele sale: aceasta 

include vârstă, sex, origine etnică, religie, orientare sexuală 

fundal și experiență 

 acționează într-un mod care să nu abuzeze de puterea 

inerentă în rolul de mentorat 

Este important să se țină cont de faptul că lista de mai sus descrie 

candidatul mentor perfect. În realitate, nu va fi, probabil, loc pentru 

îmbunătățiri într-o serie de domenii, iar cursul de formare mentor vor fi 

concepute pentru a sprijini și de a dezvolta cele cu potențial. 

 

Pachetul de TTTC acoperă următoarele rezultate ale învățării care 

formatorii vor trebui să livreze atunci când au tren mentori: 

 

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

cum să-l folosească cu mentees lor 

 

Acest pachet de formare, împreună cu de la al MTC, a fost scris și 

proiectat într-un limbaj clar și simplu și într-un format ușor de utilizat. 

Include: 

 

• planuri de lecție / calendare 

 

• Echipamentul necesar 

 

• Orientare Clear trainerului 

 

• Fotocopii 

 

• Slide-uri 

 

Pachetul de TTTC este conceput pentru a explica modul în care 

formatorii vor lua elevii prin rezultate ale învățării 5 și utilizând 

Instrumentul de evaluare a Mentoring (MAT), bazându-se pe 

cunoștințele și înțelegerea studentului ca acestea trec prin materialele. 

 

Există activități, scenarii, grupuri de lucru, care lucrează în perechi și 

lucrul individual toate concepute pentru a ajuta elevul se referă ceea 

ce învață la locul de muncă și propriile lor experiențe. Ambalajul este, 

de asemenea, proiectat pentru a asigura stiluri de învățare diferite ale 

tuturor tipurilor de elevi sunt acoperite oferind tuturor elevilor 

posibilitatea de a progresa si de a invata cum se misca prin intermediul 

acestui program de formare. 

 

Cum se utilizează acest pachet TTTC 

 

Fiecare sesiune a MTC a detaliat de orientare formatorului / Note, slide-

uri PowerPoint și fișe de însoțire și fișe de activitate care pot fi 

fotocopiate. Pachetul de dă formatorilor toate informațiile pe care le 

vor avea nevoie pentru a rula sesiuni pentru a acoperi 5 Mentoring 

economie a rezultatelor de învățare și de a folosi MAT. 

 

Orientare și activitățile formatorului acoperă toate cunoștințele 

necesare pentru a se asigura că fiecare rezultat al învățării este 

acoperit în detaliu. Cu toate acestea, ar trebui să explice că 

formatorul experimentat poate adăuga cu ușurință în propriile lor 

exemple, activități și povestiri anecdotice, etc, pentru a îmbunătăți 

experiența de învățare pentru elevi și să stabilească cu fermitate 
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înțelegerea lor de Mentorat și rolul Mentoring. 

 

Trebuie să vă explice formatori că intervalele de timp din MTC au fost 

calculate pe o dimensiune medie grup de 8 până la 10 persoane, de 

aceea este recomandat să formatori că grupul de cursanți nu 

depășește 12. Un grup de mai puțin de patru persoane pot restrânge 

discuția și interacțiune. 

 

Este posibil, desigur, pentru formatori să se adapteze timpii de program 

pentru a satisface pentru grupuri mai mici sau mai mari. Pot exista, de 

asemenea, câteva exemple specifice pe care instructorul poate dori 

să utilizeze care sunt adecvate pentru stabilirea sau locul de muncă al 

celor pe curs. Acestea pot fi folosite, dar formatorul trebuie să se 

asigure că toate rezultatele învățării ale cursului sunt acoperite. 

Nu uita: 

 

• Oricine dorește să finalizeze acest curs Mentoratul și să devină 

un mentor ca parte a Proiectului EMiSC trebuie să fi trecut cu 

succes examenul de ECC. 

 

• La baza acestui TTTC, curs de formare Mentor și Certificatul de 

îngrijire Europeană că Mentees vor fi de completare sunt 

principiile abordării bazate pe drepturile omului de a lucra cu 

persoanele cu dizabilități și ideile cuprinse în Convenția ONU 

privind drepturile persoanelor cu handicap . Este esențial ca 

aceste principii să fie în prim-planul tuturor formării pe care 

formatorii dumneavoastră livreze. Acest lucru face foarte 

important ca în timpul TTTC vă stabili în mod clar că formatorii 

înțeleg toate implicațiile de acest lucru și de asemenea, că va 

verifica dacă înțelegerea și Atitudinile mentorii lor stagiarului, 

atunci când, la rândul său livreze MTC. 

 

Atunci când livrarea formarea lor MTC, ar trebui să verificați 

cunoștințele formatorilor dumneavoastră "din următoarele idei: 

 

• Am început cursul de formare cu un "Ice-Breaker". spărgătoare 

de gheață sunt activități scurte pe care formatorii folosesc de 

multe ori pentru a ajuta la "sparge gheața", sau rupe tensiunea 

care este uneori simțit atunci când o cameră plină de oameni 

care nu se cunosc între ele, vin mai întâi împreună. Activitatea 

de spărgătoare de gheață este o modalitate de a obține 

oameni să vorbească unul cu altul, relaxați-vă și să devină mai 

la ușurința cu ceilalți oameni, setarea și situația. 
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Spărgătoare de gheață sunt activități scurte și ușor de proiectat astfel 

încât chiar shyest de oameni pot participa cu ușurință. Este important 

de a avea o activitate care nu are nici un simt individuale pe care 

acestea sunt concentrate sau judecate în nici un fel. Așa că de multe 

ori acestea sunt activități în care oamenii să se prezinte la persoana de 

lângă ei și fac schimb de informații de bază, cum ar fi numele lor, locul 

sau de muncă sau de locuri de muncă din titlu sau cum au ajuns la 

evenimentul de formare în acea zi. Ele introduc reciproc pentru 

întregul grup. spărgătoare de gheață pot fi proiectate pentru a face 

legătura cu subiectul formării, de exemplu, în cazul în care formarea 

este pe cale de comunicare întreruptorul de gheață poate fi de a 

vorbi cu persoana de lângă ei spunându-le numele lor și care au 

comunicat cu ultima dată și cum. Uneori, activitățile sunt folosite care 

încearcă să încurajeze indivizii să vorbească mai mult decât persoana 

doar stând lângă ei. 

  

De exemplu: fiecare persoană în cameră este dat o bucată de hârtie 

cu un număr sau un cuvânt care este legat de altul pe ea, adică 

pâine și unt, alb-negru sau 2x2 = și 4, sau două seturi de numere 

identice. Apoi, toată lumea trebuie să se ridice și să se plimbe în jurul 

camerei vorbind unul cu altul, introducând ele însele și stabili cine are 

cuvântul de legătură, numărul / ecuație sau numărul de potrivire. 

Acest lucru îi ajută pe oameni să vorbească cu mai mulți oameni și, la 

rândul său începe să se simtă relaxat și să înceapă să se simtă mai în 

largul lor. 

 

Există un exemplu inclus în curs de formare, dar se poate utiliza un 

spărgător de gheață al dumneavoastră sau unul ați participat. 

 

Amintiți-vă de spărgător de gheață nu ar trebui să adauge la stresul 

participanților trebuie să le facă relaxat și să se simtă mai confortabil. 

 

• Este adesea util pentru a da cursanților de pe cursul posibilitatea 

de a-și exprima orice temeri sau preocupări și așteptări pe care 

le au despre curs. Puteți scrie, aceste pe hârtie flip-chart, și 

reduce orice temeri sau preocupări spunându-le ceea ce este 

acoperit în formare. De a face acest lucru, puteți gestiona 

așteptările lor. Ea poate fi foarte util să se refere la listele la finalul 

formării pentru a verifica toate preocupările lor au fost acoperite 

sau îndeplinite în timpul cursului. Cu toate acestea, trebuie să 

arate când efectuați lista inițială, în cazul în care o persoană 

ridică o așteptare nerezonabil că știi această așteptare 

irațională nu poate fi atinsă. Veți avea nevoie pentru a discuta 

acest lucru și să explice de ce. De asemenea, aveți posibilitatea 
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să includeți acest lucru ca parte a spărgătoare de gheață. 

 

• Puteți utiliza exemple sau scenarii din propria experiență pentru a 

sprijini indivizii în procesul de învățare. Exemple din sectorul 

dumneavoastră și țara va ajuta persoanele să înțeleagă mai clar 

 

• La sfârșitul fiecărei sesiuni de formare, este important să sprijine 

cursanții să-și consolideze procesul de învățare. Aceasta se 

poate realiza prin; 

 

• Având sesiuni de întrebări și răspunsuri la începutul sesiunii 

următoare, care acoperă toate cunoștințele și înțelegerea de la 

sesiunea anterioară 

 

Tasking de către cei care învață de lucru pentru a finaliza în propriul lor 

timp. 

 

Ne-am pregătit câteva activități propuse la sfârșitul orientării 

trainerului. Acestea pot fi date cursanților atunci când vă simțiți este 

cea mai potrivită, adică la sfârșitul fiecărei secțiuni rezultat al învățării, 

sau la sfârșitul fiecărei sesiuni de formare, sau la începutul celei de a 

doua sesiuni de instruire recapping asupra învățării anterioare. Cu 

toate acestea trebuie să vă amintiți să factor în "timp feedback" cu 

privire la activitatea suplimentară în sesiune de formare următoare, 

deoarece nu am inclus acest lucru în timing. 

   

• La sfârșitul fiecărei sesiuni a reaminti elevilor de ceea ce au 

nevoie pentru sesiunea următoare. 

 

• elevii dumneavoastră vor fi noi pentru Mentorat, ca atare, ele 

vor fi pe o curbă de învățare abruptă, astfel încât să fie pacient 

și de susținere, astfel încât să puteți obține cele mai bune dintre 

ele și ei vor primi cel mai bun din tine! 

 

• Să încurajeze elevii să recapitulăm pe ceea ce au învățat după 

fiecare sesiune și să treacă prin fișe atunci când acestea sunt 

din nou la locul lor de muncă. 

 

• Când utilizați acest pachet și mentorii și Mentees relevante vor 

trebui să fie conștienți de necesitatea acestora de a avea 

acces la "metode de lucru" angajatorului lor (uneori denumite 

"politici și proceduri") în ceea ce privește toate domeniile care 

fac obiectul acoperite in mentoring curs și BESCLO-, de exemplu, 

căile angajatorului de lucru (politici și proceduri) care să 
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acopere confidențialitatea, de conștientizare a abuzului, 

sănătate și siguranță, etc. 

 

• La livrarea acestui curs este important ca esti flexibil si abordabil, 

primitoare întrebările și asigurându-vă adapta pentru a se potrivi 

nevoilor grupului. 

 

• Multe dintre sesiunile ar putea servi actualizări de formare ca 

utile pentru personalul existent prea. 

 

• Este esențial să prețuim și să respecte elevii. Doar pentru că ei nu 

înțeleg sau nu sunt de acord cu ceea ce spui nu înseamnă că 

poate fi nepoliticos, brusc sau lipsit de respect față elevii 

dumneavoastră. Acest lucru va fi acoperit mai în detaliu, în curs 

de formare. 

 

Echipamente formatori vor trebui să livreze curs de formare mentorii 

 

În scopul de a livra MTC, toți formatorii vor trebui să înțeleagă că vor 

exista unele echipamente necesare. In plus, ele vor avea nevoie, de 

asemenea, să explice formatori pe care ar trebui să facă o anumită 

pregătire pentru MTC Activitatilor acestea vor include lucruri, cum ar fi 

fotocopiere, tăierea cărți, etc. 

 

Echipamentul care este recomandată este: 

 

• Flip-chart și marcator stilouri 

 

• Digital / PowerPoint Proiector 

 

• Note lipicioase 

 

• Pixuri sau creioane pentru elevi pentru a face notițe și să 

participe la activități 

 

• hârtie goală pentru imprimarea prezentărilor sau utilizarea în 

activitățile. 

 

 

Evaluare 

 

Mentorii vor fi folosind două tipuri de evaluare și este important ca 

formatorii să înțeleagă și poate explica în mod clar diferența dintre ele: 
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• formativă, acest lucru este atunci când evaluează pe măsură 

ce se întâmplă de-a lungul, astfel încât să puteți fi sigur că 

persoana sub picioare și acumularea de cunoștințe. Acest lucru 

se face prin utilizarea de observare, întrebări și răspunsuri și 

discuții etc. 

• sumativă, acest lucru este de obicei finalizată la sfârșitul anului și 

include lucruri, cum ar fi teste, examene și misiuni care verifică 

individul a înțeles și a dobândit cunoștințele. 

 

În timp ce sunt furnizarea de formare ca formator va trebui să utilizați 

abilitățile dumneavoastră de evaluare formativa pentru a evalua în 

mod constant dacă indivizii să înțeleagă zonele acoperite. 

 

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

forma unui "instrument de evaluare a Mentorat" (MAT), care mentorii 

vor putea folosi cu Mentees lor. Există o secțiune completă în cadrul 

acestei formări, care să ia mentori prin MAT și le oferă posibilitatea de 

a practica cu ajutorul instrumentului. 

 

Modul în care formatorii le-ar putea oferi training MTC 

 

Trebuie să vă explice și să discute cu formatori diferite posibilități cu 

privire la modul în care acestea ar putea livra MTC. O dimensiune nu se 

potrivește tuturor și fiecare abordare are avantaje și dezavantaje. Ar 

trebui să discutați cu aceste formatori, astfel încât acestea pot, la 

rândul lor recomanda mentorii lor stagiari. 

 

Vă poate oferi acest curs pentru elevii într-o varietate de moduri: 

 

• Puteți decide să livreze un rezultat de învățare de la un moment dat. 

Cu toate acestea, trebuie să se ia în considerare faptul că anumite 

rezultate ale învățării sunt mai lungi și mai complexe decât altele 

 

• Puteți decide să livreze cursul de peste un anumit numar de sesiuni. 

Estimăm timpul mediu pentru acest curs este între o zi întreagă și zile și 

jumătate. Cu toate acestea, veți găsi acest lucru va depinde de 

cunoștințele și experiența elevilor și numărul de cursanți din grupul 

dumneavoastră. 

 

• Va trebui să alegeți care este cel mai bun plan de livrare pentru 

persoanele cu care lucrati. 
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• Nu uitați să includeți o parte din "munca suplimentară" pentru cei 

care învață să facă în propriul lor timp și se adaugă în feedback-ul din 

aceasta în formare.  
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Formatorii trebuie să înțeleagă, de asemenea, că discuțiile de grup 

poate fi un puternic instrument de învățare, dar trebuie să fie 

manipulate cu grijă. 

 

sugestii grup de discuții 

 

Câteva moduri diferite în care elevii pot fi împărțite în grupuri de discuții 

sunt: 

 

• Cereți elevilor să lucreze în perechi cu persoana de lângă ei. 

• Du-te în jurul camerei dând fiecărei persoane la rândul său, un 

număr, care devine numărul lor de grup. 

• Cereți elevilor să găsească un anumit număr de persoane pe 

care nu le cunosc. 

• Cereți elevilor să facă notițe pe cont propriu. 

• Dă cursanților un timp specificat pentru a merge și de a căuta 

punctele de vedere de la alte persoane din interiorul sau din 

afara serviciului pe care le lucrează. 

 

 Sugestii pentru a lua un feedback 

  

Câteva moduri diferite în care pot fi luate feedback-ul sunt: 

 

• Grupuri de a scrie și / sau desena imagini pentru a rezuma 

discuția lor pe hârtie de mare dimensiune poster, care este apoi 

fixat pe perete. Grupul răspunde atunci întrebarea cu privire la 

ceea ce au scris sau desenat. 

 

• grupuri sau persoane scrie fiecare idee pe un "strat lipicios" sau 

alunecare de hârtie, care poate fi apoi lipite pe flip-chart mai 

mare de hârtie pe perete sau podea. Această metodă permite 

de asemenea idei să fie mutate în jurul și grupate împreună cu 

ușurință. 

 

• Persoanele fizice se pot deplasa fizic la diferite părți ale camerei 

sau pe un continuum linie pentru a arăta sprijinul lor pentru o 

idee sau o propunere (de exemplu, dacă sunteți total de acord 

cu o idee, stand la un capăt și dacă nu sunteți de acord în 

totalitate stau la celălalt capăt) . 

 

• Cereți grupului să desemneze unul sau doi oameni la feedback-

ul întregului grup discuțiile lor. Acest lucru necesită o monitorizare 

atentă pentru a se asigura grupului nimeni sau persoana nu 
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monopolizează timpul alocat. Atunci când feedback-ul de la 

fiecare grup este similar sau repetitiv trebuie să fie pregătiți să 

întrerupă și să se deplaseze mai departe. 

 

Noțiuni de bază cu formarea formatorilor 

 

Acum ai citit prin acest TTTC, vă recomandăm să luați ceva timp 

înainte de a livra această formare pentru alți formatori. 

 

Ar trebui să citiți prin materialele, inclusiv MTC, asigurându-vă înțelegeți 

ce rezultatele învățării sunt pentru fiecare secțiune și activitate. Nu te 

poți aștepta să te formatori că dacă nu sunteți balot pentru a le arăta 

în mod clar că ați înțeles foarte bine cum funcționează! 

 

Anumite puncte tehnice în materialele pe care le ar trebui să atragă 

atenția lor. 

 

 

Pe măsură ce citiți materialele pe care le veți vedea că în cazul în care 

textul este în caractere bolduite acest lucru reprezintă textul care este 

pe diapozitiv. 

 

În cazul în care textul este în caractere cursive, aceasta se referă la o 

Activitate. 

 

Am inclus ori pentru fișe care urmează să fie distribuite cu toate 

acestea, am grupat fișe împreună în secțiunile de învățare de rezultat, 

astfel încât, dacă doriți, puteți distribui aceste împreună ori de câte ori 

considerați că este cea mai potrivită a sugerat. 

 

Cu cât este mai sunteți familiarizați cu materialele mai bine echipate 

va fi pentru a oferi training. 

 

Cele mai multe dintre toate să fie încrezător și distracție plăcută! Acest 

lucru va însemna vă puteți asigura că elevii se bucură nu numai 

formarea lor, ci, de asemenea, amintiți-vă toate cunoștințele pe care 

le-au sprijinit să învețe. 

 

 

 

Pe pagina următoare veți găsi un calendar propus pentru o MTC pe 

care formatorii le-ar putea dori să folosească. Nu există nici o îndoială 

că diferitele grupuri cu niveluri diferite de cunoaștere va dura foarte 

diferite pentru a acoperi toate acestea. formatorilor dumneavoastră 
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trebuie să înțeleagă acest lucru și să fie pregătite să fie flexibile. Este 

rezultatul final care contează, nu mijloacele prin care sa ajuns la asta! 

 

 

 

 

 

CALENDAR SUGERATE PENTRU UN CURS DE FORMARE MENTORULUI 

 

Sectiuni acoperite Timp Pagini 

Introducere 

întrerupător de gheață 

Rezultatele învățării 

60 minute 1-2 

 

LO 1: Înțelegerea rolului mentor în 

cadrul proiectului EMiSC. 

Inclusiv activitățile de la 1 la 4 

2 ore 10 

minute 

2 -7 

 

LO 2: Configurarea programului de 

mentorat 

Inclusiv activități de la 5 la 7 

1 ore 20 

minute 

7 -11 

 

LO 3: Dă Mentorat Suport 

Inclusiv activități de la 8 la 13 

3ore 30 minute 12 -20 

 

LO 4: Evaluarea mentee Progresul 

Inclusiv activități de la 14 la 19 

3ore 15 minute 21-31 

 

LO 5: Reflecteaza asupra performanței 

proprii ca mentor 

35 minute 32 

 

Rezumat 20 minute 33 

 

Timp total 10 ore 10 minute 

 

 

 

 



 

Fo   EMISC Project Partner organisation        FUNDAȚIA TRANSILVANĂ ALPHA 
   

PWFO?  Tick as appropriate:   yes ☐        no ☐    Country of workplace: RO 

                      

Formular de participare în Proiect EMiSC  
 

Vă mulțumim că ați acceptat să luați parte la proiectul EMiSC. Proiectul va trebui să 
colecteze unele date de bază cu privire la toți participanții la proiect.  

Aceste date, colectate în principal prin intermediul acestui formular și, acolo unde este 
cazul, prin procesul de evaluare cu Instrumentul de evaluare pentru mentorat (MAT), precum și 
testul ECC – Certificatul European în Îngrijire, vor fi analizate și puse la dispoziția personalului 
EMiSC, inclusiv a partenerilor europeni și a finanțatorilor pentru a fi utilizate (într-o formă 
anonimizată) în cadrul Raportului de proiect care va fi trimis Agenției Naționale Erasmus+ din 
Belgia (care finanțează acest proiect). 

Vă rugăm să completați cu MAJUSCULE  sau să bifați  în căsuțe astfel  după cum este 
necesar.  
 

Numele de familie               ……………………………………………………………………………….. 
 

Prenumele    ……………………………………………………………………………….. 
 

        Particip la proiectul EMiSC ca (bifați căsuța corespunzătoare) 
Formator senior ☐ 

Mentor                ☐ 

 

Persoană mentorată  ☐ 

Persoană ne-mentorată ☐ 

Sunt:     Femeie ☐   Bărbat ☐   Prefer să nu spun ☐ 

Vârsta:    16 – 20 ani ☐   50 – 65 ani ☐ 

   20 – 35 ani ☐   peste 65 de ani ☐ 

   35 – 50 ani ☐   prefer să nu spun ☐ 
 
Educație (vă rugăm să bifați tot ce este valabil) 

Am absolvit școală secundară <16 ani ☐ 

Am absolvit liceu / colegiu 16-18 ani ☐ 

Am absolvit  studii post universitare (MA, 

PhD)  ☐ 

 

Am absolvit colegiu / universitate cu 

durata mai mare de 1 an ☐ 

Sunt licențiat (de exemplu, BA, BSC etc.) ☐ 

Am o calificare vocațională (calificare) ☐ 

Am o calificare profesională (specializare) 

☐ 

Experiența în muncă          Cât de multă experiență aveți în  servicii sociale? 
Mai puțin de 1an   ☐   1-3 ani  ☐ 
3-10 ani   ☐   Mai mult de 10 ani ☐ 

 
 
Acord pentru colectarea datelor personale 
Prin semnarea acestui formular am înțeles și sunt de acord ca datele personae pe care le furnizați aici și în altă parte 
în timpul proiectului vor fi utilizate de către Partenerul de proiect (numit mai jos) și numai în comun cu alți parteneri 
și în legătură cu evaluarea proiectului. 
 
Semnătură ……………………………………………………………………     Data ……………………………………. 
 



 

Fo   EMISC Project Partner organisation        FUNDAȚIA TRANSILVANĂ ALPHA 
   

PWFO?  Tick as appropriate:   yes ☐        no ☐    Country of workplace: RO 

Vă rugăm să returnați toate formularele completate la: 


