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DEZVOLTAREA COMPETEN ŢELOR PERSONALULUI DIN UNIT ĂŢILE MEDICALE  
– TUTORII – ROL DETERMINANT ÎN DERULAREA EFICIENT Ă A STAGIILOR DE 

PREGĂTIRE ALE ELEVILOR  

 LADINIA ARDEU, LECTOR, PREŞEDINTE OAMGMAMR, FILIALA ARAD 

Îngrijirea bolnavilor se practică din cele mai vechi timpuri, ea a apărut odată cu omenirea.  
La începuturi, în primele comunităţi umane, se baza pe autoîngrijire, pe vindecări tradiţionale dar, 
pe măsura evoluţiei şi dezvoltării societăţii şi medicinei, a ajuns o profesie autonomă, o artă: „arta 
de a îngriji”. 

Rolul asistenţilor medicali în îngrijirile de sănătate este extreme de complex, deoarece 
asistenţii medicali furnizează servicii de îngrijiri generale de sănătate, de natură preventivă, curativă 
şi de recuperare,  atât în spitale cât şi în asistenţa primară şi comunitară, protejează sănătatea şi 
ameliorează boala, elaborează programe şi desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate, 
participă la protejarea mediului ambiant; dacă sunt abilitaţi ca formatori, participă la pregătirea 
teoretică şi practică a asistenţilor medicali generalişti în cadrul programelor de educaţie continuă, la 
pregătirea personalului sanitar auxiliar şi desfăşoară activităţi de cercetare şi de educaţie în instituţii 
de învăţământ pentru pregătirea viitorilor asistenţi medicali. 

Tutorele reprezintă activitatea de suport realizată de un specialist (tutore) pentru a facilita 
progresul unui cursant sau grup de cursanţi care folosesc pentru învaţare materiale pregătite în 
tehnologia învaţamântului. 

Conform reglementărilor europene şi naţionale, a curiculei Şcolii Postliceale Sanitare, 
nivelul 3 avansat, asistentul medical generalist exercită următoarele funcţii esenţiale: 
a) dă ingrijiri competente persoanelor a căror stare le cere, ţinand cont de nevoile fizice, afective şi 
spirituale ale bolnavului în mediul spitalicesc, familial, la şcoală, la locul de muncă etc.; 
b) observă situaţiile sau condiţiile fizice sau afective care exercită un efect important asupra 
sănătăţii şi comunică aceste observaţii celorlalţi membrii ai echipei medicale; 
c) formează şi dirijează personalul auxiliar necesar pentru a răspunde nevoilor serviciului de 
asistenţă din orice instituţie de sănătate. 

Cu această responsabilitate, asistentul medical generalist trebuie să aprecieze în orice 
moment care sunt îngrijirile de care fiecare bolnav are nevoie şi să le asigure  în mod corespunzător. 
Numărul de ore de învăţămant de bază pentru asistenţii medicali generalişti este de minimum 4.600.    
Proporţia destinată învăţământului clinic (stagii) trebuie să reprezinte cel puţin jumătate din timpul 
consacrat învăţămantului total. Numărul de ore pentru învăţământul teoretic şi tehnic nu trebuie să 
fie mai mic de o treime din timpul consacrat formării în totalitate. 
I. Învăţământului clinic (stagii) – reprezintă instruirea efectuată în spitale, instituţii de sănătate, 
inclusiv servicii de îngrijire medicală la domiciliu. Este o instruire coordonată.  
Învăţămantul clinic (stagii) trebuie să aibă ca obiect toate aspectele rolului de asistent medical în 
materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel, incluzând prevenirea bolii, educaţia sanitară, precum şi 
îngrijirile de sănătate de primă urgenţă, de reanimare şi de transfuzie sanguină. 
Acesta include: 
1. medicină generală şi specialităţi medicale; 
2. chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale; 
3. îngrijirea copilului şi pediatrie; 
4. igiena şi îngrijirile mamei şi nou-născutului; 
5. sănătate mintală şi psihiatrie (pe cât posibil într-un serviciu specializat); 
6. îngrijirea persoanelor învârstă şi geriatrie; 
7. îngrijiri la domiciliu. 
    Şcoala, instituţie care conferă calificări, exercită mai multe funcţii, ce se grupează în două 
categorii: 
    Funcţii postulate, manifeste, explicite; 
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    Funcţii nepostulate, latente, implicite, de multe ori involuntare.  
      Funcţiile postulate ale şcolii sunt: 
1. Funcţia de educare sau integrare socială a indivizilor prin care se formează deprinderi şi 
convingeri pentru respectarea normelor de convieţuire.  
2. Funcţia de asigurare a instrucţiei sau transmiterii a informaţiei, respectiv a moştenirii 
culturale. Şcoala contribuie la formarea culturii generale, care în societatea informaţională, nu mai 
poate fi asigurată doar de familie sau biserică. 
3. Funcţia de pregătire profesională, în sensul că şcoala asigură o diplomă care adeseori permite 
ocuparea unui post pe piaţa muncii. Şcoala pregăteşte pentru o specializare, aspect necontestat, dar 
controversat în ce priveşte momentul declanşării lui. 
 

Funcţiile nepostulate ale şcolii  
1.     Alocarea de statusuri şi pregătirea pentru roluri sociale. O diplomă nu dă numai dreptul de a 
practica o meserie, dar oferă şansa ocupării unei poziţii sociale, plasarea într-o ierarhie socială. 
Există strânsă corelaţie între nivelul diplomei şcolare şi statusul social al persoanei. Chiar şi 
diplomele care nu atestă pregătirea strictă într-o profesie sunt necesare pentru accesul la o anumită 
poziţie socială.      
   Statusul cultural, profesional şi cel economic au rol hotărâtor în configurarea statusului social al 
unei persoane. 
        În societăţile moderne, statusul profesional apare ca un factor central în constelaţia de statusuri 
parţiale, care compun setul de statusuri ale persoanei. Statusul formal se referă la diferenţierea 
gradelor de autoritate conferite angajaţilor de către organizaţie. Ele se exteriorizează prin folosirea 
simbolurilor statusului, adică prin obiecte sau însemne ce reflectă poziţia unei persoane în cadru 
ierarhiei instituţionale.  
      Statusul informal se referă la prestigiul acordat indivizilor pe baza unor trăsături necerute expres 
de organizaţie.  
       Rolul social reprezintă un model de comportare asociat unui status, punerea în act a drepturilor 
şi datoriilor prevăzute de statusurile indivizilor şi grupurilor într-un sistem social. 
       Ca aspect dinamic al statusului, rolul social expimă atât un comportament efectiv, cât şi o 
prescripţie normativă. Rolul social  reprezintă ansamblul de comportamente  pe care în mod legitim 
îl aşteaptă ceilalţi de la individul care ocupă o poziţie socială determinată, un status social. În raport 
cu statusul, rolul social este mai flexibil. Statusul poate rămâne neschimbat, pe când rolul social se 
schimbă pe măsura cerinţelor sociale.  
   Fiecare individ îşi asumă rolul sau rolurile cu o fidelitate mai mare sau mai mică în raport cu 
modelele existente în societatea globală sau în grupurile de apartenenţă. El poate inova în raport cu 
modelul de aşteptare, în funcţie de aptitudinile, perceperea şi selecţia modelelor, de aici rezultând 
diferenţa dintre “intrarea în rol” “stereotipul social”. 
   Locul important pe care îl deţin cadrele medicale în societate decurge din valoarea ataşată 
vieţii, sănătăţii, morţii.                                                                                                                                             
2. Reproducerea structurii sociale. O anumită organizare a societăţii se reface prin înlocuirea 
succesivă a generaţiilor de către cele noi, care trec prin şcoală şi care prin educaţia formală 
dobândită, acced la diferite poziţii sociale. 
3. Asigurarea mobilităţii sociale, adică a mişcării în spaţiul social. Şcoala mediază relaţia dintre 
mediul de provenienţă sau de origine şi destinaţia socială.  
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Baza conceptuală a calificărilor medicale obţinute prin învăţământul postliceal 
Cadrul european 

 
           Rezultatele învăţării reprezintă setul de cunoştinţe, deprinderi şi/sau competenţe pe care o 
persoană le-a dobândit sau este capabilă să le demonstreze după finalizarea procesului de învăţare. 
Rezultatele învăţării sunt declaraţiile privitoare la ceea ce se aşteaptă ca o persoană să ştie, să 
înţeleagă şi/sau să fie capabilă să facă la sfârşitul unei perioade de studiu. 
 

                 Competenţe conferite 
Competenţa cognitivă (de cunoaştere), care presupune utilizarea teoriilor şi conceptelor precum şi 
a cunoştinţelor informale obţinute prin experienţă. 
Competenţa funcţională (abilităţi practice) 
Competenţa personală, care presupune modul de comportare într-o situaţie specifică. 
Competenţa etică, care presupune demonstrarea unor anumite valori personale şi profesionale. 
  O calificare este dobândită atunci când un organism abilitat constată că nivelul de învăţare la care a 
ajuns o persoană a atins un anumit standard al capacităţilor de cunoaştere, deprinderilor şi 
competenţelor generale. Standardul rezultatelor învăţării este confirmat prin intermediul unui proces 
de evaluare sau prin finalizarea cu succes a unui program de studiu. Învăţarea şi evaluarea în 
vederea obţinerii unei calificări se poate realiza printr-un program de studiu şi/sau prin experienţa la 
locul de muncă. 
O calificare conferă recunoaşterea oficială a valorii rezultatelor învăţării pentru piaţa muncii, 
precum şi pentru educaţia şi formarea profesională continuă. O calificare conferă un drept legal de a 
practica o profesie. 
  Cadrul calificărilor  este un instrument pentru dezvoltarea şi clasificarea calificărilor în 
concordanţă cu un set de criterii specifice nivelurilor de învăţare dobândite. Acest set de criterii 
poate fi implicit în descriptorii calificărilor sau poate fi explicit sub forma unui set de descriptori de 
nivel. 
Cadrul calificărilor poate cuprinde toate rezultatele învăţării şi rutele de învăţare sau se poate limita 
la un anumit sector educaţional, cum ar fi de exemplu: educaţia iniţială, educaţia adulţilor şi 
formarea profesională sau la un anumit domeniu ocupaţional.     
     În învăţământul postliceal sanitar unităţile de competenţă incluse în descrierea calificării sunt: 
• unităţile de competenţă cheie (comunicare profesională, comunicare profesională în limba străină, 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată, elemente de managementul calităţii, elemente de 
management de proiect), unităţile de competenţă cheie pot fi transferabile mai multor calificări de 
acelaşi domeniu. 
• unităţi de competenţă tehnice specializate 
        Evaluarea procesului de formare profesională se realizează respectând următoarele principii ale 
evaluării: 
• Validitatea 
• Fidelitatea 
• Aplicabilitatea practică şi rentabilitatea 
• Credibilitatea 
• Compatibilitatea cu învăţarea eficientă 
• Flexibilitatea          

Îngrijirile medicale acordate de către asistenţii medicali trebuie să fie de  calitate, sunt 
îngrijiri care satisfac nevoile reale ale pacientului, sunt disponibile şi accesibile, răspund asteptărilor 
rezonabile ale pacientului, permit o coordonare eficace între personal şi organizaţie, se bazează pe 
un nivel înalt de cunoştinţe privind gestiunea serviciilor de educaţie, prevenire, diagnostic si 
tratament şi se acordă intr-un mediu care conferă siguranţă fizică şi psihică pacientului. 
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Calitatea este o noţiune foarte greu de definit datorită caracterului său multidimensional. De 
aceea există numeroase modalităţi in care este definită calitatea, depinzand de persoana care este 
intrebată (pacient, medic, asistent, asigurator sau alt actor din sistemul de ingrijiri de sănătate). 
Activitatea de tutoriat reprezintă : 
• O activitate centrată pe rezolvarea nevoilor elevilor în  procesul de îngrijire 
• O relaţie de suport şi îndrumare pe un timp determinat a acestora. 
Tutorele este o persoană avizată, de încredere şi cu multă experienţă, care este preocupată de 
dezvoltarea şi educarea persoanelor  în formare. 
 - Daloz (1990, 223) a subliniat faptul că tutoratul efectiv este similar cu activitatea de a-l ghida pe 
elev. 
 - Relaţia de tutorat cere alocarea unui timp special de lucru, activitate în beneficiul elevilor, al 
profesorilor şi al şcolii. 

In determinarea locurilor de stagiu  tutorii trebuie să  ţină seama de următorii factori: 
a. Învăţămantul clinic de îngrijiri la nivel de asistent medical trebuie să aibă în ansamblul său o 
valoare educativă, de aceea: 
- trebuie să existe un personal calificat suficient de numeros pentru a asigura o calitate satisfăcătoare 
a îngrijirilor de sănătate la nivel de asistent; 
-  trebuie să existe condiţii satisfăcătoare în materie de sedii şi de material utilizate 
pentru îngrijirea bolnavilor 
b. In toate serviciile în care elevii asistenţi sunt repartizaţi în cursul formării lor practice trebuie să 
existe în orice moment cel puţin un asistent medical cu diplomă care poate asigura supravegherea şi 
suficient personal de alte categorii pentru a evita ca elevului să i se încredinţeze sarcini fără valoare 
educativă pentru el. 
c. Asistenţii medicali cu diplomă din serviciile acreditate ca teren de stagiu trebuie să colaboreze la 
supravegherea şi formarea elevilor aflaţi sub responsabilitatea maiştrilor instructori ai şcolii. 

Rolul tutorelui:  

-diagnosticarea problemelor cursanţilor, ajutor în privinta aptitudinilor de învatare, suport pentru 
activităţile practice, îmbogaţirea conţinutului cursului, interpretarea materialului de curs, în general 
acele activitati al căror scop este promovarea şi facilitarea învaţării. 

Ce se aşteaptă să ştie elevii la intrarea în şcoală? 
 Se presupune că  ar deţine: 
⇒ cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru a începe şi urma un curs 
1. să ia notiţe 
2. să se documenteze înainte despre tema cursului 
3. să poată pregăti un set de întrebări 
4. să cunoască relaţiile profesor – elev 
5. să poată lua cuvântul în public, să suţină un referat 
6. să ştie şi să poată susţine o discuţie de lămurire a neclarităţilor 
7. să-şi noteze explicaţiile primite  
⇒ conştientizarea îndatoririlor ce le revin în cadrul contextului educaţional: 
a) ce sarcini de învăţare trebuie completate 
b) cum şi când trebuie realizate lucrările 
c) comportamentul la curs 
Scopurile tutoratului sunt: 
• oferirea de oportunităţi elevilor de a se familiariza cu cultura organizaţională, a-şi îndeplini rolul şi 
a interacţiona cu ceilalţi membri ai şcolii; 
• introducerea elevilor în specificul activităţii lor şi al modului de organizare a studiului, de utilizare 
a resurselor oferite pentru formare; 
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• stabilirea unei relaţii de încredere şi sprijin reciproc între tutore şi elev; 
• încurajarea elevilor în a-şi dezvolta propriul stil de studiu în construirea viitoarei cariere; 
• contribuţia la dezvoltarea moralei şi a motivaţiei; 
• crearea unei atitudini de promovare a gândirii creatoare şi inovatoare în cadrul învăţământului 
medical; 
Obiectivele tutoratului: 
1. informarea elevilor cu privire la organizarea şcolii, diversele filiere de studii şi perspective 
profesionale; 
2. ajutarea elevilor să-şi programeze cursurile; 
3. orientarea elevilor în cadrul studiilor în raport cu proiectul lor profesional; 
4. sprijinirea din punct de vedere metodologic a elevilor; 
5. formarea competenţelor prin analizarea lucrului grupei, lucrului în echipă, identificarea şi 
înţelegerea caracteristicilor individuale; 
6. demonstrarea unei etici profesionale; 
7. conştientizarea exigenţei de actualizare a competenţelor anterioare; 
8. reperarea de informaţii disponibile şi selecţionarea documentelor utile; 
9. explorarea pistelor metodologice pentru a forma deprinderi şi cunoştinţe eficiente; 
10. pregătirea, analizarea şi elaborarea materialului pedagogic necesar activităţilor 
Formele tutoratului: 
1. Tutoratul dinaintea începerii cursurilor 
• informarea elevilor despre modul de organizare a şcolii, facultăţii şi a cursurilor  
• ajutarea acestora în gestionarea cursurilor 
• primirea şi integrarea elevilor 
• pregătirea pentru formalităţile administrative 
2. Tutoratul personalizat 
• întâlniri între elev şi tutore la cerere 
• oferă elevilor care au întâmpinat greutăţi ocazia de a analiza problemele întâmpinate şi de a adopta 
soluţiile adecvate 
3. Tutoratul de după începerea cursurilor 
• ajutorul pe care îl primesc elevii în rezolvarea lucrărilor 
• orientarea elevilor în domeniul proiectelor profesionale 
Relaţia de tutorat: 
• încurajează relaţiile de supraveghere şi ajutorare 
• ajută persoanele tutorate să îşi dezvolte întregul potenţial 
• sprijină în dezvoltarea viziunii de viitor 
• implică dezvoltarea de parteneriate active în cadrul comunităţii virtuale 
• elimină barierele de orice tip 
Avantajele tutoratului pentru tutore: 
Oferă oportunitatea de: 
• a stabili o relaţie cu elevii 
• a contribui la procesul de dezvoltare a învăţării elevului 
• a dezvolta competenţe în cadrul comunităţii de studiu 
• a reflecta asupra propriilor procedee, strategii, formări 
• a împărtăşi experienţa sa şi cunoştinţele sale 
• a cunoaşte noi puncte de vedere 
Avantajele tutoratului pentru elev: 
• îi întăreşte cunoştinţele şi competenţele proprii 
• îi creşte gradul de înţelegere a subiectului de cercetare 
• îi dezvoltă un mediu propice în care o revizuire constructivă poate fi inclusă 
• îi aduce sfaturi judicioase, ajutor şi încurajări 
• îl ajută să-şi stabilească puncte forte de sprijin 
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• îi procură o unealtă forte în învăţare 
• îi oferă posibilitatea de a lega contacte şi de a dezvolta relaţii 
• îi stimulează reflexia asupra posibilităţilor de găsire a unui loc de muncă în viitor 
Avantajele tutoratului pentru comunitatea studioasă 
• creşte nivelul de învăţare al comunităţii datorită faptului că membrii săi sunt mai bine informaţi şi 
mult mai competenţi 
• oferă un mediu de muncă stimulativ şi eficient 
• favorizează o mai bună comunicare şi o distribuţie a valorilor 
• oferă oportunităţi de grupe de întrajutorare în învăţare 
• formează, furnizează sau recomandă persoane care ar putea să promoveze tutoriatul în rândul 
celorlalte cadre 
• permite identificarea potenţialilor candidaţi calificaţi în scopul de a acoperi viitoare nevoi de 
recrutare 
Beneficiile activităţii de tutorat: 
• elevii sunt mult mai bine pregătiţi 
• creşte motivaţia propriei deveniri în rândul elevilor 
• elevii câştigă mai multă independenţă 
• perfecţionează gândirea critică 
• creşte nivelul relaţionării între profesor, domeniul de studiu şi percepţiile de viitor 
• îmbunătăţeşte gradul de pregătire şi calificare a absolvenţilor 
Standardele profesiei de tutore 
1. Tutorii sunt persoane cu abilităţi didactice deosebite. 
Tutorii demonstrează interes faţă de parcursul de învăţare al elevilor şi pot asigura succesul în 
învăţare al acestora 
2. Tutorii deţin abilităţi deosebite de comunicare pentru a sprijini dezvoltarea plenară a elevilor. 
Aceste capacităţi includ abilitatea de a asculta cu atenţie, de a pune întrebări care duc către noi 
înţelesuri, angajarea efectivă în rezolvarea cooperativă de probleme şi oferirea de critici cu scop 
mobilizator, îndrumări privind utilizarea eficientă a timpului. 
3. Tutorii demonstrează respect faţă de rolul unic de tutor. 
Tutorii ajută la sprijinirea, dezvoltarea şi evaluarea abilităţilor celor îndrumaţi. Ei demonstrează 
atitudine etică şi abilităţi de comunicare interpersonală pentru a dezvolta o relaţie de încredere şi 
pentru a-şi păstra rolul de persoană resursă. 
4. Tutorii demonstrează abilităţi organizatorice avansate necesare în stabilirea şi întreţinerea unei 
relaţii productive de tutoriat. 
Tutorii ajută în cadrul programului lor de activitate dezvoltarea unui repertoriu complex de abilităţi 
şi deprinderi, evaluează permanent nevoile elevilor pentru a stabili noi jaloane de dezvoltare, ajută 
la dobândirea unei atitudini reflective faţă de ce s-a dobândit şi la crearea obişnuinţei de 
autoevaluare permanentă. 
5. Tutorii demonstrează implicare faţă de problemele şcolii ca şi comunitate profesională de 
învăţare. 
Tutorii contribuie la îmbunătăţirea mediului şcolar/universitar în scopul sprijinirii învăţării continue 
şi dezvoltării de noi perspective academice. 
6. Tutorii manifestă interes faţă de propria practică şi sunt permanent la curent cu noutăţile în 
domeniu. 
Tutorii caută îmbunătăţirea permanentă a practicilor lor, apreciază criticile constructive ca răspuns 
la eforturile lor, sunt angajaţi în procese sistematice de analiză bazate pe nevoile elevilor lor, nevoile 
şcolii şi standardele profesiei lor. 
Capacităţi ale tutorelui 
a) capacitatea de a primi şi de a prezenta (pe sine, pe ceilalţi, instituţia, programul, obiectivele, 
cerinţele, parcursurile de pregătire) 
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b) capacitatea de a culege şi de a analiza aşteptările şi motivaţiile personale şi ale elevilor ( 
implică nevoile şi aşteptările relative la cerinţele universitare, relative la propriul parcurs profesional 
şi de studiu, relative la materia predată) 
c) capacitatea de a elabora şi de a expune cunoştinţe (realizarea proiectelor de activitate) 
d) capacitatea de organizare şi observare a clasei (împărţirea în subgrupe, distribuirea de roluri şi 
de sarcini de studio, grile de observare a elevilor şi a propriilor comportamente, rezolvarea 
dificultăţilor intervenite) 
e) capacitatea de a-i încuraja şi de a-i motiva pe elevi (instrumente simple de evaluare formativă, 
modalităţi de dialog personalizate, sfaturi privind metodologia de studiu pentru grupe restrânse, 
aptitudini în a organiza momente de recreere) 
f) capacitatea de pregătire metodică a cursurilor (studii documentare, cataloage de instrumente şi 
resurse didactice, modalităţi de elaborare de obiective şi scenarii pentru cursuri, autoevaluarea 
propriei practici) 
g) capacitatea de perfecţionare permanentă a competenţelor profesionale şi a propriei practici 
(căutarea permanentă de elemente de competenţă necesare pentru sine, portofoliu personal, lecturi 
de specialitate, cercetare aprofundată) 
Activit ăţi de tutorat 
1. Adaptarea cunoştinţelor disciplinare ale tutorelui la realitatea obiectivă 
(traducerea în termeni potriviţi nivelului elevilor făcând informaţia accesibilă) 
2. Monitorizarea grupei 
- a ţine cont de nevoile elevilor găsind metode adaptate nevoilor acestora, nivelului de interes, 
nivelului de progres în studiu 
- calcularea timpului şi aplicarea unui ciclu de secvenţe adaptate conţinuturilor de învăţare 
3. Analizarea activităţii grupei 
- analiza practicilor 
- evidenţierea punctelor de reper pentru a diversifica modurile de intervenţie la nevoile elevilor 
4. Lucrul în echipă – itinerarii de descoperire a informaţiilor necesare 
5. Identificarea şi înţelegerea caracteristicilor individuale  
6. A se îngriji de actualizarea propriilor practici şi cunoştinţe (fiind mereu la curent cu noutăţile din 
domeniul tutoriatului) 
7. Diversificarea metodelor de tutore (ajutor individual şi colectiv alternat, schimburi ghidate între 
elevii noi şi elevii mai vechi) 
8. Aprofundarea analizelor de nevoi – în sensul specificităţii acestora 
9. Dezvoltarea unei politici academice de tutoriat 
10. Conceperea şi realizarea unui caiet de sarcini care să urmărească 
progresul elevilor 
11. Evaluarea calităţii şi a efectelor tutoratului 

Performanta tutorelui este una dintre cele mai dificile arii de evaluare şi ameliorare, datorită, 
pe de o parte, varietăţii problemelor întâmpinate de cursanţi şi, pe de alta parte, specificului 
activitatii de suport tutoral - strâns condiţionată de factorii de personalitate. Un pas dezirabil în 
aceasta direcţie îl constituie analiza de către tutorii însişi a formularelor de feedback de la cursanti. 
Aceste formulare - anonime - sunt completate la finalul primelor secvenţe de instruire. O structură 
posibilă este alcatuită din lista caracteristicilor dezirabile atribuite tutorelui, care sunt considerate pe 
doua nivele: general valabil (pentru a stabili importanţa tipului de suport/ interacţiune pentru 
cursant) şi aplicate propriului tutore: 
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1 2 3 4 5 6 Caracteristica / trasatura 1 2 3 4 5 6 

Importanta generala a 

caracteristicii 
  Se aplica tutorului de la 

grupa mea 

            a. Claritatea explicatiilor             

            
b. Entuziasm pentru subiectele 
de continut             

            
c. Stimularea judecatii 
personale 

            

            d. Organizare eficienta             

            e. Stimularea eficienta a 
discutiilor de grup 

            

            f. Calitatea canalului de 
comunicare folosit 

            

            g. Rezolvarea problemelor 
specifice pe care le întâmpin 

            

            
h. Încurajarea tuturor 
cursantilor în cadrul discutiilor 
de grup 

            

            
i. Ma încurajeaza sa contribui la 
sesiunile de lucru comune             

            j. Promptitudinea raspunsurilor             

            k. Explicatii clare în privinta 
erorilor 

            

            l. Încurajari individuale             

            m. Disponibilitate             

Mary Thorpe, 1988 

Procesul de evaluare nu include necesar aplicarea unor chestionare, se poate realiza şi în 
cadrul activităţilor comune cu cursanţii, sau prin discuţii cu ceilalţi tutori. Ameliorarea activităţii 
tutoriale într-un program de educaţie  implică o monitorizare a calităţii suportului oferit tuturor 
cursanţilor şi o evaluare continuă din partea tutorilor, a interacţiunilor cu un grup de elevi. Esenţa 
tutoratelor trebuie să rămână receptivitatea la problemele cursantului, promptitudinea şi calitatea 
răspunsurilor oferite, ceea ce necesită nu doar evaluare de sistem, ci şi autoevaluarea continuă a 
tutorelui.  

Privind spre viitor... 
Pregătirea profesională a asistenţilor medicali, include, după cum am văzut, formarea de 

competenţe atât specializate cât şi competenţe cheie, fiind vizate dezvoltarea profesională dar şi cea 
personală, evidenţiată prin următoarea metaforă:  
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 Metaforă  
Pe o insulă îndepărtată, tinerii învăţăcei aflaţi în căutarea unei abordări teoretice şi practice 

pentru a explica existenţa umană şi-au propus să consulte mai mulţi înţelepţi. 
Primul înţelept le propune o filozofie de viaţă care are la bază culoarea albastră. El subliniază cu 
convingere că cea mai importantă culoare a curcubeului este cea albastră. Al doilea înţelept 
îmbrăcat în întregime în haine roşii, le prezintă o filozofie total diferită. El laudă virtuţile culorii 
roşii, care ar fi culoarea cea mai importantă pentru realizarea confortului oricărei persoane. 
Contrar celor doi colegi cel de-al treilea înţelept a început să laude meritele culorii galbene. El le 
vorbeşte pe larg despre pace, confort şi lini şte. A alege galbenul înseamnă, după acest înţelept, a 
alege pacea interioară. 
Apoi, tinerii elevi asistă la prezentarea filozofiilor fondate pe combinarea a două culori 
primare……. Şi de data aceasta fiecare înţelept pretinde, pe rând, că modul lui de abordare ar fi cel 
mai eficient pentru înţelegerea existenţei umane.  
După aceste discursuri majoritatea tinerilor învăţăcei se întrebau confuzi şi dezorientaţi ce culori să 
aleagă şi ce criterii. La capătul câtorva zile de reflexie, ei sunt convocaţi în cadrul unei întâlniri 
pentru a comunica ce orientare filosofică au ales. Spre marea lor surpriză, ei au fost primiţi de 
marele lor „guru” al insulei care a şi contabilizat opţiunile, foarte dispersate, exprimate: combinări 
de două culori-58%; albastru-20%; galben-13%; roşu- 9%. 
Marele „guru” le-a propus apoi o experienţă. El a dispus culorile curcubeului pe un disc pe care a 
început să-l rotească. Pe măsură ce el accelera mişcarea apărea spre marea uimire a tinerilor elevi, 
culoarea albă. Au început atunci să discute împreună despre natura şi compoziţia acestui nou 
fenomen. 
     Profesia de asistent medical implică responsabilitate crescută, şi nu rareori, tensiuni morale 
extreme. De aceea, pentru asistenţii medicali este importantă atât pregătirea profesională, precum şi 
modul de raportare la propria persoană, echipa medicală şi la pacienţi, autocontrolul şi toleranţa la 
stres, capacitatea de testare a realităţii, de soluţionare a  problemelor. Şi nu în ultimul rând, ca 
indicator al excelenţei – caracterul – Ernest C Lawrence, laureat al premiului Nobel: „În activitatea 
ştiinţifică măsura excelenţei nu e dată de competenţa tehnică, ci de caracter.” 
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