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Modul 3  (1/3) Realizácia a proces mentoringu v školskom prostredí 

Príprava mentoringu 

 

Medzi základné formy mentoringu patrí interný a externý, formálny a neformálny 

mentoring. Formálny mentoring je organizovaný a štruktúrovaný a k neformálnemu 
dochádza viac-menej spontánne, nemá takú pevnú štruktúru. Ďalej ide o mentoring dištančný 
a osobný. Osobný mentoring je klasická forma „tvárou v tvár“ a dištančný sa rozvinul hlavne 
na základe rozvoja internetu, sociálnych a iných komunikačných sietí.  

Existujú aj iné formy. Napríklad mentoring špecifický pre korporátnu oblasť, pre neziskovú 

oblasť alebo kolegiálny mentoring. 1  Vo vašom prípade môže ísť hlavne o osobný 
mentoring, ale zvolenie jeho formálnosti je na vašom uvážení.  

Mentoring má štyri základné fázy.  

1. Prvou je prípravná fáza, ktorá je založená najmä na príprave samotného mentora.  
2. Nasleduje zahájenie mentoringu, kedy je potrebné nastaviť si pravidlá. Je dôležité 

dohodnúť sa na frekvencii stretávania sa a na tom, ako bude prebiehať komunikácia 
mimo naplánovaných stretnutí. Jednoducho, sadnete si spolu a dohodnete si pravidlá, 
aby ste spolu vychádzali, aby ste mali na seba dostatok času, určíte si čas, kedy spolu 
komunikovať môžete a kedy to už veľmi vhodné nie je, kedy vám to vadí a podobne. 
Najdôležitejšie je v tomto bode stanoviť si jasný cieľ a čiastkové ciele, následne si 
zvoliť cestu, teda stratégiu k ich dosiahnutiu. Nemenej dôležité je vytvorenie 
pozitívneho a na dôvere založeného vzťahu medzi mentorom, čiže medzi vami 
a mentorovaným začínajúcim pedagogickým alebo odborným zamestnancom.  

3. Treťou fázou je realizácia dohodnutej stratégie, kedy prebiehajú stretnutia, 
preberajú sa prekážky, problémy, ale aj úspechy. V tomto bode ide o reálnu pomoc pri 
osvojovaní si nových vedomostí aj zručností a dá sa povedať, že je nosnou a najdlhšou 
fázou. 

4. Záverečnou fázou je ukončenie mentoringu, kedy dochádza k zhrnutiu a zhodnoteniu 
toho, čo sa mentorovaný naučil, čo dosiahol a či to dokázal efektívne aplikovať do 
svojej pedagogickej alebo odbornej praxe. K tomu samozrejme patrí sebahodnotenie 
mentorovaného, zhodnotenie mentorom, spätná väzba na prácu mentora, ale aj 
nastavenie možného ďalšieho plánu rozvoja mentorovaného. Veľmi dôležitou častou 
záverečnej fázy je dohodnúť sa, ako bude váš vzťah s mentorovaným vyzerať po jeho 
ukončení. Ide napríklad o to, či vás môže v budúcnosti a v prípade potreby 
kontaktovať.2 

Netreba v tom vidieť nič zložité. Mentor sa pripraví na svoju rolu, oboznámi sa s podstatou 
práce, rôznymi formami a metódami, môže si urobiť zoznam opatrení, ktoré považuje za 
dôležité predať svojmu kolegovi. Pripraví si materiály a následne pri stretnutí s mentee sa 
dohodne spôsob spolupráce. Mentor môže urobiť so svojim kolegom hĺbkový rozhovor, aby 
zmapoval jeho skúsenosti, potenciálne vzdelávacie potreby, aby spoznal jeho očakávania a to, 
aký spôsob práce im navzájom bude vyhovovať. Všetko je to najmä o otvorenej a korektnej 
komunikácii.  

Následne prebieha proces samotného mentoringu s hlavnými prvkami, vrámci ktorých ešte 
riešite aj to, čo sa spontánne vyskytne alebo to, v čom vidíte u mladého kolegu najväčšie 
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medzery. Keď spoluprácu formálne ukončíte a podarilo sa vám vytvoriť priateľské a korektné 
vzťahy založené na dôvere, vaša neformálna spolupráca môže pokračovať. Nie je na škodu 
robiť si záznamy o svojej práci. Možnože sa o nejaký čas opäť ocitnete v pozícii mentora 
a môžete sa k nim následne vrátiť.  

Pokiaľ ide o formalizovaný až formálny mentoring je dobré robiť si o jeho priebehu 
záznamy. Pomáha to aj v prípade podávania spätnej väzby. Od vašich poznámok sa môže 
odvíjať ďalší obsah, prípadne iné vhodné opatrenia. Veľmi háklivou otázkou pri zavádzaní 
mentoringu do školského prostredia sa môže stať požadovanie záznamov, ktoré má tendenciu 
byť pedagogickým zborom vnímané ako záťaž navyše. Preto je vhodné, z pozície vedenia, 
oboznámiť pedagogický zbor s výhodami a prospechom pre školu ako celok a zachovávať 
princíp kolegiality.  

Váš vlastný prístup ako mentora ku kolegom si volíte vy. Či  bude vyslovene formálny, ktorý 
veľmi neodporúčame, či poloformálny až neformálny. Tento aspekt veľmi závisí aj od toho, 
ako si s kolegom porozumiete. Práve vy by ste však mali byť ten, kto sa snaží prelomiť ľady, 
pretože začínajúci, noví či mladší kolegovia bývajú niekedy v naozaj ťažkej situácii. Prácu, 
ktorú síce vyštudovali, idú robiť prvýkrát v živote, čo môže sprevádzať neistota a strach zo 
zlyhania. Pokiaľ menia školu, opäť sa musia adaptovať na kultúru školy a na nové zaužívané 
pravidlá. Aj v prípade, že preberajú funkciu alebo inú zodpovednosť sú vystavený zvýšenej 
záťaži.  

Mentorovaný by mal sám chcieť byť mentorovaný a mal by byť motivovaný. Ani najlepší 
mentor zo všetkých nie je povinný niekoho nútiť či presviedčať iných k vlastnému rozvoju. 
Veľmi demotivovaní ľudia, ľudia bez chuti sa rozvíjať a vzdelávať nie sú na mentoring 

vhodnými kandidátmi. Pre mentee je takisto proces mentoringu náročný, pretože nasáva 
veľa vedomostí a zároveň mení svoje zvyky a návyky, plní náročné úlohy a rieši rôznorodé 
problémy. 3  Mentor by mal vedieť efektívne motivovať, ale vnútorná motivácia 
mentorovaného je veľmi podstatná.  

Samostatná prípravná fáza je založená najmä na samostatnej príprave mentora, ktorá 
by mala byť postavená na dôslednej sebareflexii a následnom zdokonaľovaní sa. Tréning 
vedenia rozhovorov je vhodné trénovať si napríklad s kolegami alebo inými mentormi. Veľmi 
vhodnou formou je aj koučing a sebakoučing. 

Ak chceme zastávať pozíciu mentora, sami sebe by sme mali zodpovedať základné otázky. 
Aké prínosy pre seba očakávam? Čo ma vedie k tomu, aby som bol mentorom? Som 
dostatočne komunikatívny a dokážem aj aktívne počúvať? Mám skúsenosti, ktoré sú pre 
mojich kolegov cenné? A mám vôbec na to čas? Pre úspešný mentoring musí byť motivovaný 
aj samotný mentor nielen mentee. 

Ešte pred samotným zahájením procesu mentoringu, teda pred prvým stretnutím s mentee, je 
vhodné si o ňom získať čo najviac informácií. Napríklad to, aké má vzdelanie a pracovné 
skúsenosti. Následne zabezpečte vhodné miesto na prvé stretnutie, kde budete mať pokoj 
a nebudete rušení. Takisto si zabezpečte dostatok času. Už pri prvom stretnutí sa začína 
budovať váš dôverný vzťah, preto si dajte na tom záležať. A pripravte si otázky, ktoré vás 
zaujímajú.4 

Následne proces mentoringu pokračuje jeho zahájením, teda prvým oficiálnym stretnutím. 
Tomu sa venujeme v nasledujúcej časti. 
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