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1. Предговор
„Алатките на методологијата за надзор“ се изработени во рамки на проектот „Унапредување на
активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, Договор бр.129137/1, финансиран од Европската унија во рамки на Оперативната програма за развој на
човечките ресурси – Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската унија.
Целта на проектот е да се зголеми активноста и учеството на лицата кај кои постои ризик од
социјално исклучување од пазарот на трудот преку мобилизирање и/или подобрување на
нивните вештини, образование, квалификации и олеснување на нивната целосна интеграција во
општеството и особено нивниот пристап до пазарот на трудот.
Поточно, проектот се состои од следниве цели:




Да се зголеми потенцијалот за вработување на лицата кај кои постои ризик од социјално
исклучување со промовирање индивидуални патеки кон вработување;
Да се развијат и спроведат целни услуги и обуки за вработување што ќе доведат до
одржливо интегрирање во пазарот на трудот на лицата кај кои постои ризик од социјално
исклучување;
Да се идентификуваат и пренесат добрите практики на интегрирање во пазарот на трудот
на лицата кај кои постои ризик од социјално исклучување и да се обезбеди нивен поголем
ефект и мултиплицирање.

Тој е структуриран во три меѓусебно поврзани кластери на активности:




Зајакнување на вештините на стручните лица за вработување и социјална грижа.
Зајакнување на мотивацијата, учеството и вработливоста на групите изложени на ризик.
Поттикнување на вмрежувањето и градење партнерства меѓу давателите на услуги.

„Алатките на методологијата за надзор“ се конципирани да служат како референтно упатство за
персоналот и менторите на проектот, со цел да се обезбеди конкретна структура во однос на
методологијата за надзор и најважните алатки коишто ќе се применуваат во текот на програмата
за менторство.
Имајќи предвид дека основните цели на (менторскиот) надзор се вршење на едукативна функција
и обезбедување поддршка, предложената методологија и нејзините алатки предвидуваат
структурирана рамка за лицата вклучени во надзорниот процес, да се утврдат и решат
професионалните проблеми, но и да се стекне дополнително искуство. Во овој проект, надзорот
им овозможува на менторите да учат од сопствените искуства при работата со клиентите, да
анализираат и информираат за пристапи во практиките ориентирани кон обезбедување поддршка
и да гарантираат дека при обезбедувањето на услугите се следат стандардите од најдобрите
практики.
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Рамка за менторски надзор
Најважната работа на менторот е развојот на лицата под негово менторство. Покрај управувањето
и мотивирањето на лицата, подеднакво важно е да се обезбедат ресурси и насоки коишто им се
потребни на лицата за да учат, да се развиваат и да станат поспособни и поефективни во својата
работа.
Менторството се смета како корисен пристап којшто има за цел:




Да им помогне на барателите на работа или на лицата кои се менторираат на работно
место/преку стажирање во локалните бизниси и социјалните претпријатија брзо и
поуверено да се аклиматизираат на своите професионални улоги.
Да им помогне на работодавачите да ги приспособат на нивното деловно работење лицата
кои се менторираат на работно место/преку стажирање.
Да се поттикнува и зголемува диверзитетот на работното место.

Меѓутоа, подготвувањето и одржувањето на успешна програма за менторство има свои
предизвици.
Важно е, исто така, да се размисли како ќе се решат ситуациите кога одреден пар едноставно не
си одговара. Мора да се предвиди начин како лицата да го прекинат односот и да најдат други
лица кои им одговараат без да се повредат чувствата.
Пристап којшто се препорачува е да се воспостави „пријавување“ веднаш по формирањето на
односот. Доколку двата учесника не се сложуваат можеби е најдобро да се најде нов ментор за
менторираното лице.
Надзорот на менторите, исто така, се смета за многу важен елемент од проектот, во обид да се
поддржат менторите во нивните напори да станат поефективни кога им помагаат на
менторираните лица да ги остварат своите цели.
Моделот на надзор треба да опфаќа некои од следниве области:







да овозможи да се испитуваат техники и да им помага на менторите со проблемите,
да им овозможи на менторите да размислат за сопствените практики,
да се поддржат менторите кои чувствуваат дека немаат доволно знаење и искуство за
работата,
да биде знак на добра практика за професијата,
да обезбедува поддршка во врска со етичките прашања,
да му биде достапен на менторот како емотивен издувен вентил.

Според тоа, моделот на менторски надзор има за цел:









да им помогне на менторите да ги развијат своите вештини во текот на проектот,
да го спречи синдромот на прегорување,
да ги покаже вештините/знаењето,
да обезбеди процес за контрола на квалитетот,
да овозможи размена на идеи и ресурси,
да обезбеди спроведување на добри практики,
да го олесни стручното усовршување,
да ја подобри комуникацијата меѓу персоналот и менторите на проектот и чувството на
кохезија.
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2.

Што е надзор

Надзорот е активност што ја врши лице кое има формална улога во одредена организација и кое
има (повеќе или помалку) јасни очекувања и одговорности кон лицето под надзор и кон
организацијата којашто го обезбедува контекстот за надзорниот однос. Односот на крај го
дефинира организацијата. На такво работно место се наоѓа лице одобрено од организацијата, кое
може да се отстрани или замени од таа улога согласно со условите одредени од страна на
организацијата. Организацијата е одговорна за контрола на квалитетот на односот на надзор
преку сите механизми коишто ги има воведено. Поради тоа што станува збор за организациско
работно место, очекувањата за надзорникот и лицето кое е предмет на надзор треба да бидат
јасно дефинирани (дури и на минимален начин) и во согласност со нормите на организацијата (на
пр. договор за надзор).
Улогата на надзорникот може да се
дефинира како сложена и професионална
улога за која што е потребно многу повеќе
од добра волја и слободно време. Се
работи за интензивна форма на
подучување и давање насоки, во многу
поширока смисла отколку едноставно
пренесување информации (James и
Baldwin, 1999). Тоа е улога што
обезбедува
поддршка,
каде
што
надзорникот може да биде ментор,
инструктор, водич, пример за другите и
менаџер, со цел да им се помогне на
лицата кои се предмет на надзорот да ги
остварат своите професионални цели.

3. Развивање на односот меѓу надзорникот и лицето кое
е предмет на надзор – клучни аспекти
Односот меѓу надзорникот и лицето кое е предмет на надзор има многу аспекти. Насоката на
проектот на лицето кое е предмет на надзорот, односно развојот и управувањето со менторскиот
однос, е многу важен дел од улогата на надзорникот, но во никој случај не е единствениот аспект
од ефективниот надзор. Како и во секој работен однос, клучно е,јасно да се разберат улогите и
одговорностите на секој член уште на почетокот од процесот. Корисно е на почетокот да се одвои
време за да се утврди како ќе функционира релацијата, во смисла на градење долгорочен,
меѓусебно ефективен однос. Имајќи ја предвид централната улога на односот меѓу надзорникот и
лицето кое е предмет на надзор, фокусирањето на односот уште на самиот почеток значително ќе
придонесе кон успешно завршување на студиската програма.
4.1. Одговорности на надзорникот
Одговорностите на надзорникот вклучуваат достапност да се обезбеди поддршка за лицата кои се
предмет на надзор во секоја фаза, од самото формулирање на проектот, односно менторството
преку утврдување методологии и разгледување на резултатите, до презентирање и можно
објавување на постигнувањата.
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Подолу е дадена листа на основни одговорности на надзорникот извадени од литературата, која
што го поддржува воведувањето на добри практики во надзорот:










да им помогне на лицата кои се предмет на надзор во изработката и планирањето на
мерлив и остварлив акциски план,
да биде доволно запознаен со областа на менторството за да дава насоки и/или да сака да
стекне такво знаење пред да се согласи да врши надзор,
да биде достапен за лицето кое е предмет на надзор за консултации и дискусија околу
напредокот на акцискиот план (периодичноста на состаноците ќе варира според фазата на
работа, природата на проектот, статусот на полно или скратено време, итн.).
навремено и темелно да одговара на работата поднесена од лицето кое е предмет на
надзор, со конструктивни сугестии за подобрување и продолжување на работата (добрата
практика сугерира дека времето за доставување коментари за писмената работа не треба
да биде подолго од една недела),
да воспостави аранжмани со кои ќе се обезбеди континуитет на надзорот доколку
надзорникот е отсутен подолг период (на пр. еден месец или подолго),
ако е потребно, да му помага на лицето кое е предмет на надзор да добие пристап до
ресурси или материјали,
да работи на постигнување консензус и надминување на разликите кога постои конфликт
во советите или кога има различни очекувања,
да ги поддржува и признава придонесите на лицето кое е предмет на надзор и неговите
успеси во спроведувањето на акцискиот план.

4.2. Одговорности на лицето кое е предмет на надзор
Лицата кои се предмет на надзор се обврзуваат да го посветат потребното време и енергија за
учество (во проекти), градење и одржување на менторскиот однос. Надзорникот има право да
очекува значителни напори, иницијатива, почит и отвореност кон сугестии и критики.
Подолу е дадена листа на основни одговорности на лицето кое е предмет на надзор:











да работи со надзорникот за изработка и планирање на мерлив и остварлив акциски план,
да се заложи и покаже посветеност за стекнување на основното знаење и вештини кои се
потребни за остварување на целите од акцискиот план,
да изработи план и временски распоред за завршување на сите фази на проектот заедно
со надзорникот,
да се придржува до распоредот и да ги исполни соодветните рокови,
да се состанува со надзорникот кога тоа ќе се побара и во заеднички определено време и
комплетно и редовно да известува за напредокот и резултатите,
сериозно да ги зема предвид советите и критиките од надзорникот и другите членови на
партнерите на проектот,
да биде внимателен и разумно штедлив при користење на ресурсите обезбедени од
надзорникот и да помага за добивање дополнителни ресурси за проектот,
да ги исполнува условите на проектот, вклучувајќи ги оние во врска со роковите, судирот
на интереси, итн.,
да води евиденција за работата (со цел другите да може да ги искористат најдобрите
практики, кога е применливо),
редовно да контактира со надзорникот, кој треба да биде разумно достапен за
консултации.
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При развивањето на односот, има две области коишто мора да се земат предвид: академскиот
однос и личниот однос. Неизбежно, тие се меѓусебно поврзани, но корисно е најпрво да се
разграничи едниот од другиот однос.
4.3. Академскиот однос
Академскиот однос меѓу надзорникот и лицето кое е предмет на надзор е уникатен. Клучно е да
се проценат потребите на лицето кое е предмет на надзор уште на самиот почеток. Многу лица
кои вршат надзор го прават тоа интуитивно, сепак, посистематскиот пристап може да биде многу
корисен. Познавањето на вештините и знаењето на лицето кое е предмет на надзор уште од
самиот почеток и областите во кои тоа треба да се усоврши може да послужи како почеток на
акцискиот план. Надзорникот треба да знае:




какво знаење и вештини носи студентот во проектот,
областите во кои му е потребна поддршка и
каков веројатно ќе биде неговиот пристап кон проектот.

Самооценувањето на лицето кое е предмет на надзор е ефективен начин за првична процена на
точката од каде што тоа поаѓа и за изработка на акциски план.
4.4. Личниот однос
Не само што е важно да се воспостави академскиот однос туку, исто така, потребно е да се има
предвид и да се воспостави одредено ниво на личен однос. Односот меѓу надзорникот и лицето
кое е предмет на надзор не само што има поличен карактер од други академски стремежи туку во
овој случај тој е, исто така, долгорочен. Природата на односот кој што ќе се развие значително
влијае врз напредокот на лицето кое е предмет на надзор.
Честопати, лицата кои вршат надзор
имаат дилема колку личен треба да
биде таквиот однос. Врз основа на
динамиката меѓу надзорникот и
менторот, степенот на личниот однос и
заложба може многу да варира. Клучно
е да се изнајде ниво на лично залагање
кое ќе биде комфорно за двете страни,
врз основа на карактерот, целите и
личниот интерес на надзорникот и на
лицето кое е предмет на надзор.
Инхерентниот дисбаланс на моќта го
усложнува процесот на развивање на
односот. Предизвикот е да се изнајде
рамнотежа која одговара за секој
поединечен
однос
на
надзор.
Решението е на почетокот од односот да се дискутира со лицето кое е предмет на надзор околу
тоа со што секој од нив се чувствува удобно од личен аспект. Свеста за комплексностите на моќта
во надзорниот однос и способноста успешно да се преговара за оваа динамика е исклучително
важна. Најдобриот начин за справување со проблемите е да се утврдат додека се мали и
разрешливи, како и да се соработува за изнаоѓање на заеднички прифатливо решение. Покрај тоа,
важно е да се има предвид дека таквите дискусии веројатно ќе треба да се отворат повеќе пати во
текот на кандидатурата како што ќе се развива и менува односот.
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Од практичен аспект, како да се покаже соодветно ниво на загриженост и личен интерес за лицето
кое е предмет на надзор? Подолу е дадена листа на сугестии коишто може да го насочат
надзорникот да развие однос на грижливост и поддршка со лицето кое е предмет на надзор:








да биде свесен за интеракцијата меѓу личниот и академскиот однос,
доколку се појави проблем, да се обиде да утврди дали се работи за личен проблем кој
влијае на нивната работа,
доколку е заинтересиран и достапен да му каже на лицето кое е предмет на надзор уште
на почетокот дека стои на располагање да го ислуша со разбирање ако сака да зборува за
личен проблем,
да биде корисен и грижлив слушател, но да одржува соодветна дистанца,
да биде флексибилен во барањата од лицето кое е предмет на надзор кога тоа е изложено
на стрес во личниот живот (за тоа е потребно надзорникот да утврди дали се работи за
лажна криза со цел да се ескивира од работата или за реална лична криза),
да размисли кои се неговите граници и да препознае што може и што треба да направи,
како и
доколку има сериозен проблем за кој што е потребно стручно лице, да знае каде да го
упати лицето кое е предмет на надзор.

4.5. Преговарање за заедничките очекувања
Јасната и честа комуникација се смета за клучен елемент на успешниот надзор.
Идентификувањето и преговарањето за очекувањата на почетокот од односот создава стабилна
основа на која што надзорникот може да го изгради тој однос со тек на време.
Поради инхерентните разлики во моќта и авторитетот меѓу надзорникот и лицето кое е предмет
на надзор се препорачува надзорникот да го започне разговорот за очекувањата. Најважно е во
односот да се биде отворен и искрен за заедничките очекувања и потреби. Тоа може да бидат
сложени разговори, но отвореноста и појаснувањето на почетокот од дискусијата ќе воспостави
основа за тековна комуникација и може да спречи да се појават фрустрации кај двете страни.
Искреноста на почетокот од проектот ги поставува темелите за успешен, долгорочен однос.
Работи за кои што се смета дека се очигледни може да не бидат толку очигледни за лицето кое е
предмет на надзор.
Областите што надзорникот може да сака да ги земе предвид за разјаснување и преговарање за
очекувањата со лицето кое е предмет на надзор се:







степенот и нивото на насоките кои се даваат за лицето кое е предмет на надзор,
степенот на независност кој што се очекува од лицето кое е предмет на надзор,
подготовката, зачестеноста и начинот на кој ќе се одржуваат консултациите и повратните
информации кои ќе се даваат,
периодичноста на поднесувањето и нацртите на писмената работа и извештаите за
напредокот,
улогата на надзорникот во уредувањето на работата на лицето кое е предмет на надзор и
начинот на кој ќе се решаваат разликите во идеологијата или мислењата.

4.6. Пристап кон работата
Надзорниот пристап, исто така, зависи од пристапот кон работата кој го преферира надзорникот и
пристапот на секое поединечно лице кое е предмет на надзор. Изнаоѓање задоволителна
рамнотежа што функционира за двајцата ќе се разликува во секој надзорен однос. Корисно е да се
дискутира со лицето кое е предмет на надзор како тие ќе работат - заедно и одделно. Доколку
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надзорникот прво објасни како сака да работи со лицето кое е предмет на надзор ќе се отвори
дијалог за утврдување на разликите и сличностите што ќе овозможи да се постигне компромис.
Некои од важните прашања за кои треба да се дискутира може да вклучуваат:







Кое е најдоброто време во денот за одржување состанок: кога двајцата најдобро работат?
Закажување состаноци: колку често? кој ќе ги закажува состаноците? како ќе се закажуваат
состаноците? каков е процесот за потврдување, презакажување или откажување?
Дневниот ред: кој ќе одлучува за дневниот ред; кога ќе се утврди?
Останување во контакт: колку често лицето кое е предмет на надзор треба да се
пријавува?
Нацрт-материјал: колку често надзорникот очекува да се прегледува писмениот
материјал?
Повратни информации во писмена форма: кога надзорникот може да очекува материјалот
да биде прочитан и да се врати со коментари?

4. Надзорна структура
Моделот на проектот за надзор на ментори опфаќа три основни функции:




Едукативна/формативна, која што ги развива вештините, разбирањето и способностите на
лицата кои се предмет на надзор (односно менторите), охрабрувајќи ги да размислат за
својата работа.
Грижлива/ресторативна, која што се концентрира да му овозможи време на лицето кое е
предмет на надзор да стане свесно за начинот на кој работата што ја вршат влијае врз нив
за да може да се справат со реакциите и емоциите.
Раководна/нормативна, која што во практика е аспектот од надзорот за обезбедување на
квалитетот, надзорникот му помага на лицето кое е предмет на надзор да ја разгледа
нивната работа, да ги идентификува слепите точки и да работи во рамки на етичките
стандарди.

Имајќи ги предвид карактеристиките на програмата за менторство која што се одвива во овој
проект, програмата за надзор се состои од комбинација на поединечен и групен надзор.
Имено, таа се заснова на шема за надзор која што ја водат двајца надзорници, кои индикативно ќе
одржуваат:




редовни неделни контакти за „пријавување“ преку е-пошта и/или телефонски повици,
распрашувајќи се за напредокот на програмата за менторство, итните проблеми со кои
може да се соочат и како да се разрешат, успесите што треба да се искористат, итн.,
редовни поединечни состаноци за надзор на месечна основа (2 – 3 сесии), притоа секој
состанок трае помеѓу 2 и 3 часа,
месечни групни состаноци за надзор, односно 1-дневна работилница на која што
присуствуваат сите ментори.

Таквите состаноци ќе овозможат менторите да дискутираат за своите дилеми, да стекнат
дополнително знаење или вештини и генерално да се вмрежуваат со други ментори на проектот и
надвор од него.
Периодичноста на состаноците ќе се одреди со менторите по формирањето на шемата за надзор.
Менторот-надзорник треба да води детален дневник на менторството за надзор и да го
прегледува дневникот на менторот за менторирање на лицата под негово менторство. Примерок
на дневник за надзор е даден во Додаток 2: Дневник за надзор.
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Надзорот на менторството се очекува да ги има следниве карактеристики:



Тој не смее да вклучува повеќе од пет ментори во исто време, во случај на менторски
фокус групи.
Во случај на поединечни сесии за надзор, тој не смее да вклучува повеќе од два ментора
истовремено, обично во период од еден час за секого.

Работата под надзор треба да се врши во соодветно професионално опкружување со адекватни
простории. Менторот-надзорник мора да биде достапен за менторот во итни случаи или
однапред да предвиди обезбедување итни консултации доколку се потребни.
Менторот-надзорник мора да врши евалуација и да дава редовни повратни информации до
кандидатот за надзорник околу напредокот, силните страни и областите во коишто е потребно
стручно усовршување. Се препорачува откако ќе заврши половина од периодот на менторството
за надзор, надзорникот да изврши семестрална евалуација. Некои сугестии за евалуацијата се
вклучени во Анексот (Додатоци 5, 6 и 7).
Надзорниците и менторите мора јасно да ја разбираат одговорноста за евалуациите и извештаите,
како и конкретните детали за начинот на кој тие ќе се споделуваат.
Процесот на евалуација и добивање повратни информации треба да се одвива тековно.
Доколку, во некој момент, се појави загриженост меѓу одобрениот ментор-надзорник и
кандидатот за надзорник околу нивниот однос или компетентноста или однесувањето на некој од
нив, тие треба да го документираат и да дискутираат за тоа прашање.
Доколку дискусијата не резултира со заеднички прифатлив план и сите други начини за
разрешување на проблемот се исцрпени (на пример, процедури за поплаки во институцијата или
агенцијата), менторот-надзорник и менторот може да размислат да се консултираат со проектниот
менаџер. Доколку проблемот и понатаму не може да се разреши, надзорникот и/или менторот
треба да се консултира со персоналот за надзор на AAMFT пред да се продолжи со
понатамошните сесии.
Надзорниците не смеат да ги откриваат доверливите информации од лицето кое е предмет на
надзор, освен во ограничени околности коишто треба да бидат опишани во договорот за надзор
(Додаток 3: „Договор за надзор“).
Во однос на „Договорот за надзор“ помеѓу надзорникот и лицето кое е предмет на надзор, тој
треба да содржи:









Цели за надзор.
Очекувани резултати од надзорот.
Меѓусебни обврски во надзорниот процес.
Структура на надзорот.
Процеси на евалуација.
Ограничувања на доверливоста.
Етички прашања.
Содржина на надзорот.

Надзорниците редовно и рутински треба да вршат евалуација на напредокот на лицата кои се
предмет на надзор и да ги споделуваат тие евалуации со лицето кое е предмет на надзор. Подолу
се наведни некои прашања коишто надзорниците треба да ги имаат предвид при евалуациите.
При започнувањето на надзорниот однос
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Образование и релевантно искуство. На какви редовни активности (предавања,
конференции, итн.) учествува лицето кое е предмет на надзор за да остане во тек со
случувањата во областа на менторството?
Опкружување каде што се врши практичната работа - каде лицето кое е предмет на
надзор се состанува со клиентите? Кои се карактеристиките на клиентелата која што ја
опслужува лицето кое е предмет на надзор?
Претходен надзор - што очекува лицето кое е предмет на надзор од надзорот, за кои
надзорни техники смета дека се покажале како особено корисни?
Теоретска ориентација - дали практиката на лицето кое е предмет на надзор произлегува
од одредена теорија и дали тоа сака да ги развие своите вештини и знаење во одредена
теорија?

Во текот на целиот надзорен однос:











Дали целите дефинирани во „Договорот за надзор“ се исполнети?
Дали лицето кое е предмет на надзор презентира доволно информации за случајот пред
надзорникот и дали тие се во прифатлива форма?
Дали лицето кое е предмет на надзор редовно го користи Оценувањето на способноста за
менторство (MCA) за самоанализа? Дали тоа добива повратни информации?
Дали надзорникот и лицето кое е предмет на надзор се задоволни од надзорниот процес?
Доколку постојат, која евиденција или дневници за надзор треба да се документираат и
дали се чува таквата евиденција?
Дали при надзорот се појавиле етички или правни дилеми?
Дали лицето кое е предмет на надзор е доволно свесно за контекстуалните прашања
(раса, пол, сексуална ориентација, социјална економија, итн.) коишто се појавуваат во
процесот на менторство и/или во надзорните односи?
Дали лицето кое е предмет на надзор знае и вклучува дополнителни методи и техники за
менторство во својата практика?
Дали надзорникот има утврдено прашања за коишто лицето кое е предмет на надзор
треба да добие дополнителна обука? Доколку има, како тие ќе се опфатат?
Дали се потребни некакви промени на „Договорот за надзор“?
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На крајот од периодот определен во Договорот за надзор:






Дали се исполнети првичните цели за надзорот?
Како се промениле вештините и знаењето на лицето кое е предмет на надзор во текот на
надзорот?
Да се обезбеди дека извршениот надзор е добро документиран, доколку лицето кое е
предмет на надзорот треба да достави потврда за надзорот во иднина.
Дали лицето кое е предмет на надзорот ќе има корист од работа со друг надзорник?
Доколку е така, како ќе се идентификува тој надзорник?
Доколку надзорниот однос завршува, дискутирајте како лицето кое е предмет на надзор
ќе добие понатамошен надзор или поддршка во иднина согласно со потребите.

5. Управување со надзорниот однос
Добриот надзор, како многу човечки потфати, е паралелно наука и уметност. Покрај содржината
одразена во „Договорот за надзор“ со лицата кои се предмет на надзор, има педагошки стратегии
(вештини и техники) коишто надзорникот може да ги примени. Со оглед на практиката на
надзорот, високо на листата на овие вештини се рангираат документирањето, повратните
информации и решавањето на проблемите.
6.1. Размислување за практиката
Надзорот треба да биде структуриран, да постои договор и да се следи и евалуира на тековна
основа. Како сите добри практики, анализирањето на напредокот е важно за сите учесници.

Слика 1: Напредување на надзорот
Секој „Договор за надзор“ помеѓу надзорник и лице кое е предмет на надзор треба да вклучува
прегледување на напредокот на редовна основа и утврдување на оние точки кога самиот договор
ќе треба да се приспособи за да се одрази напредокот на лицето кое е предмет на надзор. Како
што ќе напредува надзорот, договорот за прегледување на напредокот може да стане движечка
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сила, но ако се остане „заглавен во циклусот“ и се вршат прегледи и преструктурирање без да се
измени „Договорот за надзор“, надзорникот и лицето кое е предмет на надзор може да почнат
„да се вртат во место“. Еден дел од „уметноста на надзорот“ е да се знае кога да се инсистира на
промени, а кога да се остави лицето кое е предмет на надзор да најде начин да напредува. Во
секој случај, предизвикот е да се обезбеди остварување на напредок. Додавањето рокови во
договорот може да му помогне на надзорникот да утврди дали целите поврзани со временските
рамки се исполнуваат и дали се постигнува реален напредок. Еден пристап е да се следи развојот
на вештините.
6.2. Документација
Недоразбирањата, надминатите рокови, пропуштените состаноци, непотребно потрошеното
време и реалното чувство на фрустрација и беспомошност кај надзорникот и кај лицето кое е
предмет на надзорот може да се избегнат ако напредокот конзистентно се документира.
Предноста на структурираната документација (т.е. обрасците) за надзорните активности е во тоа
што очекувањата се разјаснуваат, роковите се запишуваат, одлуките и обврските се евидентираат
и сето тоа е достапно за проверка од страна на надзорниците, лицата кои се предмет на надзор и
персоналот на проектот. Документацијата, во каква било форма, бара однапред да се одвои
време за подготвување, но тоа ќе заштеди часови на непродуктивно и фрустрирачко
несогласување, па дури и жалбени постапки. Во Додаток 4 (Образец за документирање на
состаноците) е даден основен шаблон кој што ќе им овозможи на надзорниците и на лицата кои
се предмет на надзор да ги евидентираат одлуките донесени на состаноците во врска со надзорот.
Тоа би обезбедило хронолошко евидентирање на напредувањето на проектот на лицето кое е
предмет на надзор и може да се користи како алатка за прегледување на напредокот, со што ќе се
избегне повторување на грешките и ќе се зајакнат стратегиите коишто се особено успешни. Во
моментите кога се чини дека напредокот е недостижен, документацијата е добар извор преку кој
надзорникот и лицето кое е предмет на надзор може да се уверат дека се одвиваат позитивни
промени. Таа, исто така, може да служи како проверка за соочување со реалноста преку која што
се утврдува шема на непродуктивна работа.
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6.3. Повратни информации (фидбек)

Повратните информации се една од основните техники коишто се користат во надзорот.
Повратните информации, по дефиниција, се „процес во кој што дел од аутпутот на системот се
враќа
до
инпутот
за
да
се
регулира
понатамошниот
аутпут“
(http://
wordnetweb.princeton.edu/perl/). Повратните информации се циркуларен процес во кој што е
потребно надзорникот и лицето кое е предмет на надзор да даваат и примаат информации.
Образовниот психолог, Бенџамин Блум (1971) има опишано два вида повратни информации –
формативни и сумативни. Целта на формативното оценување за надзорникот е да се изработат
инструкции за да се обезбедат суштински повратни информации. Цел на формативните повратни
информации за лицето кое е предмет на надзор е да учи, да размислува и да се подобрува.
Сумативните повратни информации се оценувањето на крајот од надзорниот однос, односно
проектот за менторство.
Повратните информации за задачата вклучуваат информации за грешките, темелноста или
квалитетот на работата, потребата од повеќе информации и форматот на презентираните
материјали. Од друга страна, повратните информации за процесот известуваат за пристапот кон
задачата и за можни алтернативни стратегии. Повратните информации за саморегулирање се
ефективни ако ја подобруваат сопствената ефикасност за учење на лицето кое е предмет на
надзор.
За надзорникот, целта на формативните повратни информации е критички да се евалуира
работата на лицето кое е предмет на надзор во врска со целите од нивниот надзорен однос и да
дава забелешки за напредокот во учењето на лицето кое е предмет на надзор, поддржувајќи го
подобрувањето на нивната работа. На крај, тоа треба да ја развие самоефикасноста на лицето кое
е предмет на надзор. За тоа лице, повратните информации треба да го опишат напредокот кој што
е или не е постигнат во остварување на заеднички утврдените цели за учење. Лицата кои се
предмет на надзор не се должни да ја зголемат самоефикасноста на надзорникот. Сепак, тие лица
се должни да ги опишат начините на кои надзорникот им помага или не им помага во
остварување на нивната цел. Тоа е процесот на повратни информации од лицето кое е предмет на
надзор до надзорникот.
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Повратните информации може да бидат усни или писмени и да се дадат во повеќе форми –
формални состаноци, е-пошта, телефонски (види подолу). Тоа е индивидуална одлука врз основа
на околностите (на пр. оддалеченост) и односот кој што се развил.
Повратните информации се моќна алатка за надзорникот. Дел од она што ги мотивира лицата кои
се предмет на надзор се критичките, но и корисни повратни информации од нивниот надзорник.
Добрата практика сугерира дека повратните информации не треба да даваат одговор туку стимул
и кај лицето кое е предмет на надзор да побудат чувство за насока и ентузијазам за понатамошно
истражување. Лицето кое е предмет на надзор може да биде чувствително за развојот на неговата
работа и неповолно да реагира на негативно претставени повратни информации коишто не ги
утврдуваат јасно проблематичните области и не нудат сугестии за подобрување.
Критичките, објективни повратни информации, без оглед дали се формативни или сумативни,
треба да бидат претставени со генерализиран и позитивен тон. Негативно претставените повратни
информации служат само за деморализирање и намалување на самодовербата и прават лицата
кои се предмет на надзор да бидат несигурни во своите следни чекори.
6.4. Самооценување
Покрај оценувањето на напредокот на
менорите кое го вршат надзорниците, ќе се
користат и алатки за оценување на
сопствениот напредок на менторите (Додаток
5 и 6). Следењето на напредокот може да им
помогне на менторите да увидат што
постигнале. Тоа може да им помогне во
градење самодоверба и да обезбеди основа за
нивните дискусии со надзорниците.
При мапирањето на нивниот напредок секогаш
треба да се гледа напред и назад. Секогаш,
пред состанокот со нивните надзорници, тие
треба да се навратат на она што го постигнале
во претходните една или две недели, а потоа
да размислат и испланираат што би сакале да
постигнат во претстојните недели. Секоја
недела, менторите треба да ги ажурираат своите прегледи на минатото и иднината. Целта не е
точно да се предвиди иднината ниту прецизно да се следи листа на работни задачи. Тоа се
временски точки за менторите да проценат во кои области напредуваат, но и да обезбедат добра
основа за дискусија со нивниот надзорник за работата која што треба да се изврши.
Таквиот документ треба да биде во писмена форма. Може да се користи документ со тековни
ревизии или секоја недела да се користи нов документ. Со документирањето на своите
постигнувања, менторите истовремено формираат база на информации за презентации и
извештаи.
При планирање на идната работа, менторите треба да запомнат да ја запишат секоја задача, како
и целите или таргетите за кои служи задачата. Тоа може да биде многу корисно кога се прави
ретроспектива за завршената работа.
Мапирањето на нивниот напредок и планови ќе им помогне на менторите да ги организираат
своите мисли. Покрај тоа, тие може да ги задржат таквите документи за себе како референца за
идна работа.
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6. Референци
Алатките на методологијата за надзор беа изработени со приспособување на материјали од
следниве извори:
7.1. The Hamilton Fish Institute on School and Community Violence & The National Mentoring
Center at Northwest Regional Educational Laboratory. (2007). “Training New Mentors”.
Извадок од: http://educationnorthwest.org/sites/default/files/resources/training.pdf
7.2.National Association of Social Workers. “Supervision Contract”. Извадок од:
http://c.ymcdn.com/sites/www.naswoh.org/resource/resmgr/imported/Supervision%20Contr
act%20Template.pdf
7.3. Mc Master University - Centre for Leadership in Learning. (2011). “Good Practice in the
Supervision
&
Mentoring
of
Postgraduate
Students”.
Извадок
од:
http://cll.mcmaster.ca/resources/pdf/Supervision%20&%20Mentoring%20of%20Postgrad%20
Students.pdf
7.4. The International Journal of Mentoring and Coaching. (2003). “Mentor Development &
Supervision:
A
Passionate
Joint
Enquiry”.
Извадок
од:
https://www.coachmentoring.co.uk/assets/Stokes_Merrick-Mentor_Supervision.pdf
7.5. American Association for Marriage and Family Therapy. (2007). “Approved Supervisor
Designation
Standards
and
Responsibilities
Handbook”.
Извадок
од:
http://www.aamft.org/imis15/documents/approved_supervisor_handbook.pdf

Фотографии: pixbay.com и pexels.com
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Додаток 1

Анализирање на очекувањата на надзорникот и лицето кое е
предмет на надзор

Прочитајте ги сите изјави наведени подолу и потоа проценете која е вашата позиција за секоја од
нив. На пример, со изјавата 1, доколку силно верувате дека надзорникот е одговорен да избере
добра тема треба да заокружите „1“. Доколку сметате дека надзорникот и лицето кое е предмет
на надзор треба да бидат подеднакво вклучени заокружете „3“, а доколку сметате дека
дефинитивно лицето кое е предмет на надзор е одговорно за изборот на темата, заокружете „5“.
Можеби ќе сфатите дека е корисно ова да го примените како стимул за дискусија во текот на некој
од првите состаноци за надзор. Доколку надзорникот и лицето кое е предмет на надзор го
пополнат својот образец, тоа може да послужи како катализатор за преговори. Овој формулар,
исто така, може да биде корисен за повторно преговарање за односот во текот на надзорот.

Име на надзорник
Име на лицето кое е
предмет на надзор

1

Дали надзорникот е одговорен да
избере тема

1

2

3

4

5

Лицето кое е предмет на надзор е
одговорно за изборот на својата тема

Дали надзорникот е оној кој одлучува
која
теоретска
рамка
или
методологија е најсоодветна
2

3

Надзорникот
треба
да
развие
соодветен акциски план и распоред за
лицето кое е предмет на надзор

4

Надзорникот е одговорен да обезбеди
дека лицето кое е предмет на надзор
е упатено до соодветните услуги и
ресурси

5

Топлиот и грижлив однос меѓу
надзорникот и лицето кое предмет на
надзор е важен за успешен надзор

1

2

3

4

5

Лицето кое е предмет на надзор би
требало да одлучи која теоретска
рамка или методологија сака да ја
користи

1

2

3

4

5

Надзорникот треба да му ја довери
изработката на акцискиот план на
лицето кое е предмет на надзор

5

Лицето кое е предмет на надзор е
одговорно да обезбеди дека ги
лоцирало и има пристап до сите
релевантни услуги и ресурси за
спроведување на акцискиот план

5

Не се препорачува личен, грижлив
однос бидејќи тоа може да ја попречи
објективноста за надзорникот и
лицето кое е предмет на надзор во
текот на надзорот

1

1

2

2

3

3

4

4
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6

Надзорникот треба да инсистира на
редовни состаноци со лицето кое е
предмет на надзор

7

Надзорникот редовно треба да
проверува дали лицето кое е предмет
на надзор конзистентно работи на
задачата

8

Надзорникот е одговорен да обезбеди
емотивна поддршка и да го охрабрува
лицето кое е предмет на надзор

1

2

3

9

Надзорникот треба да инсистира да ги
види сите нацрт-верзии на работата за
да обезбеди дека лицето кое е
предмет на надзор е на правата
патека

1

2

3

10

Надзорникот треба да помогне во
писмената работа на лицето кое е
предмет на надзор

11

Надзорникот е одговорен за одлуките
околу стандардите од акцискиот план

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

5

Лицето кое е предмет на надзор треба
да одлучи кога сака да се состане со
надзорникот

5

Лицето кое е предмет на надзор треба
да работи самостојно и да не дава
отчет за тоа како и каде го потрошило
времето

4

5

Надзорникот не е одговорен за лично
советување и поддршка - лицето кое е
предмет на надзор треба да се обрати
на друго место

4

5

Студентот треба да доставува нацртверзии од работата само кога сака
критика од надзорникот

5

Писмената работа секогаш треба да
биде само сопствена работа на лицето
кое е предмет на надзор

5

Лицето кое е предмет на надзор е
одговорно
за
одлуките
околу
стандардот на акцискиот план

4

4

4

4
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Додаток 2

Дневник за надзор

Име на надзорник
Наведете го датумот, бројот на часови (четврт-часови), „И“ доколку се работи за индивидуален
надзор или „Г“ ако се работи за групен надзор, прашањата за кои се дискутирало и договорените
активности.
Датум
(мм/дд/гггг)

Часови

Инд./Групен

Дискутирани прашања

Договорени активности

 ……

 ……
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Додаток 3

Договор за надзор

Ова е договор помеѓу:
Име
Надзорник
Лице кое е
предмет на надзор
Целта на надзорот е: (на пример, да се исполнат условите на програмата за менторство на
проектот)
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Датуми на влегување во сила:___________________________________
Периодичност на состаноците: ____________________________
Времетраење на сесијата за надзор: _____________________
Вид надзор:

___________

групен, ________

индивидуален, ________

комбинација од
двата

Дефиниција на надзорникот за надзор: (јасно наведете ја вашата дефиниција за да се поттикне
заедничко разбирање)
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1

Намена, цели и таргети на надзорот
1.1 Да се исполнат условите од програмата за менторство на проектот

2

1.2

Да се поттикне развој на професионалниот идентитет и компетентност на
лицето кое е предмет на надзор

1.3

Да (друго) СОГЛАСНО ДОГОВОРЕНОТО МЕЃУ НАДЗОРНИКОТ И ЛИЦЕТО
КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА НАДЗОР

Контекст и содржина на надзорот
2.1 Содржината на надзорот ќе се фокусира на стекнување знаење,
концептуализација и вештини во рамки на дефинираниот опфат на
практика.
2.2 Контекстот ќе обезбеди разбирање на етиката, кодексите, правилата,
прописите, стандардите, насоките (вклучувајќи согласност, доверливост/
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приватност) и целокупното релевантно законодавство.

3

Ќе се користи образец за надзорна евиденција за документирање на импресиите
од секоја сесија за надзор. На крајот од секоја сесија ќе се дадат повратни
информации. Може да се разменуваат белешки за надзорот со лицето кое е
предмет на надзор.

4

Права и одговорности на двете страни
4.1

Права на надзорникот
4.1.1 Да отвора дилеми/прашања за работата на лицето кое е предмет
на надзор
4.1.2 Да го прашува лицето кое е предмет на надзор за неговата работа
и за обемот на работа
4.1.3 Да му дава конструктивни повратни информации на лицето кое е
предмет на надзор за успешноста во работата
4.1.4 Да ја набљудува практиката на лицето кое е предмет на надзор и
да иницира поддршка/корективни мерки кога е потребно.

4.2

Одговорности на надзорникот
4.2.1 Да се придржува до етичките насоки и професионалните
стандарди
4.2.2 Да обезбеди дека надзорните сесии се одржуваат според
договореното и да води евиденција од состанокот.
4.2.3 Да креира досие за надзор коешто содржи евиденција за надзорот
и други поврзани документи.
4.2.4 Да обезбеди дека лицето кое е предмет на надзор ги разбира
својата улога и одговорности
4.2.5 Да ја следи работата на лицето кое е предмет на надзор
4.2.6 Да поставува стандарди и според нив да го оценува лицето кое е
предмет на надзор
4.2.7 Да знае што прави лицето кое е предмет на надзор и како го прави
тоа
4.2.8 Да ги решава проблемите кои влијаат врз успешноста на лицето
кое е предмет на надзор
4.2.9 Да го поддржува лицето кое е предмет на надзор и утврдениот
акциски план

4.3

Права на лицето кое е предмет на надзор
4.3.1 Да има слободно време на приватно место
4.3.2 Да добие внимание, идеи и насоки од надзорникот
4.3.3 Да добива повратни информации
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4.3.4 Да утврди дел во дневниот ред
4.3.5 Да поставува прашања
4.3.6 Да очекува надзорникот да ги изврши договорените активности
или да даде соодветно објаснување, во утврдената временска
рамка
4.3.7 Да бидат исполнети неговите потреби за развој
4.3.8 Да изрази несогласување со одредени идеи и насоки на
конструктивен начин
4.4

Одговорности на лицето кое е предмет на надзор
4.4.1 Да се придржува до етичките насоки и професионалните
стандарди
4.4.2 Да биде подготвено да дискутира за предметите на клиентите со
помош на писмени белешки за предметот и/или други материјали
4.4.3 Да ги потврдува дијагнозите, интервенциите, пристапите и
техниките кои се користат
4.4.4 Да биде отворено кон промени и користење алтернативни методи
на практика, доколку е потребно
4.4.5 Да се консултира со надзорникот или назначеното лице за контакт
во итни случаи
4.4.6 Да ги спроведува директивите на надзорникот во понатамошните
сесии

5

Процедурални аспекти
5.1 Писмените белешки за предметите на лицето кое е предмет на надзор
(плус дијагнозите и акциските планови) и други материјали може да се
прегледуваат во секоја сесија;
5.2 Ќе се дискутира за прашањата во врска со стручното усовршување на
лицето кое е предмет на надзор
5.3 Сесиите ќе се користат за да се дискутира за конфликтните прашања и за
непридржувањето на која било од страните до насоките утврдени во овој
договор. Доколку дилемите на која било од страните не се разрешат при
надзорот, ќе се консултира (ИМЕ НА ДРУГО ЛИЦЕ ДО КОЕ МОЖЕ ДА СЕ
ДОСТАВИ ПОПЛАКА)

Овој договор може во секој момент да подлежи на ревизија, на барање од лицето кое е предмет
на надзорот или од надзорникот. Меѓутоа, на секои два месеца ќе се врши формален преглед, а
ревизиите на договорот ќе се вршат само со согласност на лицето кое е предмет на надзорот и со
одобрение од надзорникот.
Ние се согласуваме, на најдобар можен начин, да се придржуваме до насоките наведени во овој
договор за надзор и да управуваме со надзорниот однос и надзорниот процес според етичките
принципи на нашата професија.

25

Надзорник

Овој договор влегува во сила од:

Лице кое е предмет на
надзор

(ДАТУМ)_________ Датум на ревизија или раскинување: (ДАТУМ)_________

Датум

Проект:

Назив:

Фокус

Следење на надзорникот

Следење на лицето кое е
предмет на надзор
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Додаток 4
Образец за документирање на состаноците
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Додаток 5

Оценување на способноста за менторство (MCA)1 - ментор

Ова е наменето за самоанализа. Ве молиме, проценете колку чувствувате дека сте вешти за секоја
од следниве области. Размислете за Вашата вештина генерално, со сите лица кои ги менторирате.
Ве молиме, изберете „не е применливо“ (НП) само кога одредена вештина не може да се примени
за ниту едно од менторираните лица.
Нема
вештина

1
1

Активно слушање

2

Давање конструктивни повратни
информации

3

Градење однос кој што се темели
на доверба

4

Идентификување
и
приспособување на различни
комуникациски стилови

5

Применување стратегии за да се
подобри
комуникацијата
со
менторираните лица

6

Ефективно координирање со
другите ментори на лицата под
Ваше менторство

7

Работење со менторираните лица
за да се утврдат јасни очекувања
од менторскиот однос

8

Усогласување
на
Вашите
очекувања со оние на лицата кои
ги менторирате

Исклучително
вешт

Умерено
вешт

2

1

3

4

5

6

7

Оценувањето на способноста за менторство (MCA) е докажана алатка изработена од Универзитетот во
Висконсин-Медисон и приспособена за потребите на проектот. За повеќе информации, посети:

https://mentoringresources.ictr.wisc.edu/EvalTemplates
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Нема
вештина

1

9

Земање предвид како личните и
професионалните разлики може
да влијаат врз очекувањата

10

Работење со менторираните лица
за да се утврдат целите

11

Помагање на менторираните лица
да
подготват
стратегии
за
исполнување на целите

12

Точно
проценување
на
капацитетот на лицата под Ваше
менторство

13

Применување
стратегии
за
подобрување на знаењето и
способностите на лицата под Ваше
менторство

14

Мотивирање на лицата под Ваше
менторство

15

Градење на самодовербата на
менторираните лица

16

Стимулирање на креативноста на
лицата под Ваше менторство

17

Оддавање
признание
за
професионалните придонеси на
лицата под Ваше менторство

18

Преговарање
на
пат
до
професионална независност со
лицата под Ваше менторство

19

Земање
предвид
на
пристрасностите и предрасудите
кои ги внесувате во односот меѓу
менторот и менторираниот

Исклучително
вешт

Умерено
вешт

2

3

4

5

6

7

Н/П
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Нема
вештина

1

20

Ефективно
работење
со
менторирани лица чие лично
потекло се разликува од Вашето
(возраст, раса, пол, класа, регион,
култура,
религија,
семејна
структура, итн.)

21

Помагање на лицата под Ваше
менторство ефективно да се
вмрежуваат

22

Помагање на лицата под Ваше
менторство да поставуваат цели
за кариерата

23

Помагање на лицата под Ваше
менторство
да
воспостават
рамнотежа помеѓу работата и
нивниот личен живот

24

Разбирање на влијанието кое го
имате како пример за другите

25

Помагање на лицата под Ваше
менторство да добијат ресурси (на
пр. финансиска поддршка, итн.)

Исклучително
вешт

Умерено
вешт

2

3

4

5

6

7

Н/П
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Додаток 6

Оценување на способноста за менторство (MCA)2 - менторирано
лице

Ова е наменето за самоанализа. Ве молиме, проценете колку сметате дека е вешт Вашиот ментор
во секоја од следниве области. Сфаќаме дека можете да зборувате само од Вашето лично
искуство. Ве молиме, секогаш кога е можно, обидете се да ги рангирате вештините, а категоријата
„не е забележано“ оставете ја за случаи каде што немате основа за оценување.
Воопшто
не

1
1

Активно слушање

2

Ви дава конструктивни повратни
информации

3

Гради однос кој што се темели
на доверба со Вас

4

Идентификува и се приспособува
на различни комуникациски
стилови

5

Применува
стратегии
за
подобрување на комуникацијата
со Вас

6

Ефективно се координира со
другите ментори со кои работите

7

Работи со вас за да се утврдат
јасни очекувања од менторскиот
однос

8

Ги усогласува неговите
Вашите очекувања

9

Има предвид како личните и

Умерено

2

3

4

5

6

Исклучително

Не е
забележано

7

Н/П

со

2

Оценувањето на способноста за менторство (MCA) е докажана алатка изработена од Универзитетот во
Висконсин-Медисон и приспособена за потребите на проектот. За повеќе информации, посети:

https://mentoringresources.ictr.wisc.edu/EvalTemplates
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Воопшто
не

1
професионалните разлики може
да влијаат врз очекувањата
10

Работи со Вас за утврдување на
целите

11

Ви помага да подготвите
стратегии за исполнување на
целите

12

Точно го
капацитет

13

Применува стратегии за да се
подобри Вашето разбирање на
професионалните потреби

14

Ве мотивира

15

Ја гради Вашата самодоверба

16

Ја
стимулира
креативност

17

Ви оддава признание за Вашите
професионални придонеси

18

Преговара
пат
до
професионална независност со
Вас

19

Ги
зема
предвид
пристрасностите и предрасудите
кои ги внесува во Вашиот однос
на ментор/менторирано лице

20

Ефективно
работи
со
менторирани лица чие лично
потекло се
разликува од
неговото (возраст, раса, пол,
класа, регион, култура, религија,

проценува

Вашиот

Вашата

Умерено

2

3

4

5

6

Исклучително

Не е
забележано

7

Н/П
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Воопшто
не

1
семејна структура, итн.)

21

Ви помага ефективно да се
вмрежувате

22

Ви помага да поставите цели за
кариерата

23

Ви помага да воспоставите
рамнотежа помеѓу работата и
личниот живот

24

Го разбира своето влијание како
пример за другите

25

Ви помага да добиете ресурси
(на пр. финансиска поддршка,
итн.)

Умерено

2

3

4

5

6

Исклучително

Не е
забележано

7

Н/П
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Додаток 7

Персонализирана менторска поддршка - Прашалник за евалуација

Ве молиме евалуирајте ја менторската поддршка која што сте ја добиле во текот на
спроведувањето на проектот, со бодување на компонентите на секоја категорија од 1 до 5 (каде
што 1-ниско, 5-високо ниво).
Име на
менторирано лице
Име на ментор
Улоги на менторот

Α. Општо задоволство
Скала на рангирање

1

2

3

4

5

2

3

4

5

3

4

5

Општо задоволство
Корисност на дадените насоки
Квалитет на советувањето
Организација на советувањето
Компетентност на менторот
Б. Содржина
Скала на рангирање

1

Комплетност во опфаќање на моите
индивидуални потреби
Обезбедување нови насоки и методи за да се
одговори на моите потреби
Содржината одговори на моите очекувања
Б. Администрација и организација
Скала на рангирање
Адекватност на помошниот материјал
Волја/подготвеност на персоналот

1

2
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Општа организираност
В. Евалуација на менторот
Интелектуален раст и развој
Скала на рангирање

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Ми помага да го развијам мојот капацитет за
теоретско резонирање и толкување на
податоците
Ми помага да бидам критичен и објективен за
моите сопствени резултати и идеи
Дава конструктивни повратни информации за
задачите коишто ми се доверени
Дава корисни совети за мојот напредок и
резултати во однос на акцискиот план
Професионален развој на кариерата
Скала на рангирање

1

Обезбедува
советување
за
важни
професионални одлуки и надминување на
бариерите до успехот
Ми помага да предвидам план за кариерата
Обезбедува обука за потребните вештини
Дава совети за мојот акциски план и
професионални цели
Обезбедува дека цврсто се придржувам до
правилата
за
етичко
однесување
и
одговорност
Ми помага ефективно да работам со други
поединци
Ми помага да развијам добри преговарачки
вештини
Дава конструктивни повратни информации за
моите вештини за презентирање и пишување
Лична комуникација
Скала на рангирање
Внимателно ги слуша моите дилеми
Рутински го следи мојот напредок и ги
разгледува предложените временски рамки и
клучните точки со мене

1
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Обезбедува навремени повратни информации
Помага
да
ми
се
разјаснат
моите
одговорности, на пример за придонесување
кон тимските напори, совесно работење и
одговарање на критиките
Соодветно е достапен за мене
Илустрира активна тимска работа и соработка
Ефективно се користи расположливото време
Ве молиме одговорете на следниве прашања со Ваши зборови.
Кои теми опфатени со процесот на менторство беа од поголем интерес за Вас според Вашите
потреби

Кои теми опфатени со процесот на менторство беа од помал интерес за Вас според Вашите
потреби

Предложете тема која што би била корисна, а не е опфатена преку програмата на семинарот

Наведете ги главните придобивки стекнати преку програмата за менторство

Други коментари за подобрување на програмата за менторство
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