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Modul 3  (2/3) Realizácia a proces mentoringu v školskom prostredí 

Realizácia mentoringu 

 

Samotná realizácia mentoringu začína jeho zahájením, teda prvým stretnutím. Obsahom 

prvého stretnutia by malo byť hlavne overenie si očakávaní na oboch stranách. Následne by 

ste sa mali vzájomne dohodnúť na pravidlách spolupráce. Tam patrí najmä frekvencia 

stretávania, miesto a čas, ale aj spôsob oslovovania sa. Či si budete vykať alebo tykať, ale aj 

spôsob komunikácie mimo stanoveného času. Je len a len na vás, či budete ochotný 

a prístupný aj inokedy, alebo si budete strážiť čas. Všetko však závisí od závažnosti situácie, 

ktorú treba riešiť. Dôležitou časťou je aj nastavenie si povinností na oboch stranách. 

Napríklad, ak mentorujete začínajúceho kolegu počas adaptačného vzdelávania, môžete sa 

dohodnúť, že písomné prípravy vám poskytne tri dni vopred a vy mu ich do druhého dňa 

skonzultujete. Pravidlá a povinnosti musia byť nastavené pre obe strany.
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Následne je potrebné nastaviť si ciele, ktoré by mali byť SMART, teda špecifické, merateľné, 

akceptovateľné, realistické a termínované. Následne prebieha medzi vami konzultácia 

stratégie – čiže konkrétnych opatrení.  

• S – špecifický 

• M – merateľný 

• A – akceptovateľný 

• R – realistický 

• T – termínovaný 

Stratégia je vlastne cesta k dosiahnutiu cieľa. Je to plán. V tomto bode sa dohodnete, aké 

spôsoby a metódy budete využívať. Kroky musia na seba logicky nadväzovať. Realizácia 

stratégie je nosnou časťou celého procesu. Obsah závisí výlučne od toho, čo mentee potrebuje 

a čo mu vy môžete poskytnúť. Je to zároveň najdlhšia fáza. V tejto fáze hrá mentor kľúčovú 

úlohu. Okrem poskytovania informácii, praktickej pomoci, prípadnej inštruktáže aj motivuje, 

podáva spätnú väzbu, počúva, kladie správne otázky a môže rozvoj mentorovaného 

podporovať koučovacím rozhovorom. Stratégiu si môžete v podstate predstaviť ako učebný 

plán.  

V rámci mentoringu môžete používať širokú škálu spôsobov. Od takých klasických ako je 

diskusia a rozhovor, cez hĺbkové, heuristické alebo sokratovské, až po koučovacie 

rozhovory. Ďalej napríklad brainstorming a metódu čiernej skrinky. Samozrejme aj 

klasické pozorovanie a hospitácie, konzultovanie písomnej prípravy, ale aj akčný 

výskum, prípadové štúdie, tréning zručností, inštruktáž, spoluprácu s inými kolegami, 

ako sú napríklad IT technici, výchovní poradcovia či psychológovia, ktorí tiež môžu vášmu 

mentee poskytnúť dôležité informácie či rady. Súčasťou mentoringu môže byť aj kariérne 

poradenstvo a zorientovanie sa v možnostiach vzdelávania a následného rozvoja. Každá 

z týchto metód sa samozrejme odvíja od cieľa, obsahu, vašich schopností a ochoty na oboch 

stranách.  

Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou mentoringu je aj poskytovanie spätnej väzby. Spätná 

väzba na prácu mentee je vlastne ďalší prostriedok na dosiahnutie cieľov mentoringu. 

Pod pojmom spätná väzba v zásade rozumieme informácie podávané väčšinou ústne, ktorých 

obsahom je reakcia na správanie sa a konanie človeka s tým, že môže obsahovať aj pocity. 

Napríklad to, ako človek pôsobí na ostatných.  
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Jej hlavným cieľom je pomoc a podpora. Popisne chceme druhému poukázať na to, čo robí 

nesprávne alebo správne a čo môže vylepšiť. Spätná väzba je viac popisná ako hodnotiaca. 

Aby bola konštruktívna a hodnotná, je dobre pridržiavať sa nasledovných zásad. 

K podávaniu spätnej väzby je potrebné pristupovať systematicky, aby mala pozitívny efekt. 

Najskôr je potrebné si ujasniť jej cieľ, teda to, čo chceme poskytnutím spätnej väzby 

dosiahnuť. Napríklad chceme, aby začínajúci učiteľ svoj výklad viac prispôsobil žiakom a ich 

aktuálnej komunikačnej úrovni. Dôležité je, aby spätná väzba prebiehala čo najskôr ako je to 

možné, napríklad ihneď po hospitácii alebo pozorovaní. Je to najmä preto, aby mal príjemca 

stále v čerstvej pamäti situáciu, o ktorej je reč. Väčšinou spätný návrat k situácii už nie je taký 

efektívny.  

Aj keď je spätná väzba popisná, nechajte priestor na nápady a návrhy možného riešenia na 

strane začínajúceho kolegu. Pýtajte sa ho na problémovú situáciu, na jeho názor, na to ako by 

to mohol urobiť lepšie a diskutujte o tom. V zásade platí, ak na lepšie riešenie príde človek 

sám, príjme to lepšie. Na tomto princípe funguje aj koučing a koučovací rozhovor. 

Tak ako sa počas podávania spätnej väzby zameriavame na to, čo treba zmeniť alebo vylepšiť, 

tak by sme sa mali zamerať aj na to, čo je pozitívne a motivovať pochvalou. Mentee sa môže 

cítiť neistý aj v tom, čo robí správne a dobre. Preto ho chváľte. Pochvala môže zvýšiť jeho 

sebavedomie a istotu. Vždy však pri chválení vychádzajte z reálnych silných stránok 

a z reálnych dobre vykonaných činov alebo dobre zvládnutých náročnejších situácií. 

Nepreháňajte a ani nezveličujte, nech má vaša pochvala svoju hodnotu.  

Počas podávania spätnej väzby je vhodné vyhnúť sa komentovaniu povahových vlastností 

(napríklad ste lenivý alebo neporiadny). Skôr predložte fakty. Všimli ste si, že si nerobí 

prípravy včas tak, aby ste mu s nimi mohli v prípade potreby pomôcť a podobne. Takýmto 

spôsobom skôr docielite zmenu správania, ako keby ste ho v podstate trochu urazili 

komentovaním, že je lenivý.  

Mentoring je hlavne komunikačný proces, preto je potrebné sa okrem verbálnej komunikácie 

zamerať aj na vnímanie neverbálnej komunikácie, ktorá mnohokrát prezradí viac ako slová. 

Z toho vyplývajúcou ďalšou zásadou pri poskytovaní spätnej väzby je, že by ste mali vnímať 

aj neverbálne signály, ktoré začínajúci kolega vysiela. Interpretácia reči tela je zložitá a musí 

sa vnímať celistvo. Avšak mnohé signály viete ľahlo dešifrovať. Snažte sa byť čo najviac 

objektívny a konkrétny. Počas poskytovania spätnej väzby nemajú svoje miesto žiadne, ani 

len naznačené útoky, ale ani vlastná interpretácia správania a konania začínajúceho 

pedagogického či odborného zamestnanca. Ak neviete dôvody, prečo konal tak ako konal, 

opýtajte sa. Čo sa týka konkrétnosti, nebojte sa jej. Ihneď poukážte na jadro problému. 

Chodenie okolo horúcej kaše a čakanie, či mu to samému dôjde, vás oberá o cenný čas aj 

energiu. Otvorená a priama komunikácia nielen šetrí čas, ale aj podporuje korektné vzťahy.  

Na záver spätnej väzby určite, v čom očakávate zmenu a zlepšenie, ale poukážte aj na to, čo 

bolo dobré. Veď predsa hlavným cieľom poskytovania spätnej väzby je pozitívna zmena 

v správaní alebo konaní. Dohodnite si možnosti riešenia alebo schváľte kroky, ktoré navrhne 

sám začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec.  

S realizáciou mentoringu súvisí aj zvládanie konfliktov, ktoré sa počas spolupráce môžu 

vyskytnúť. K vzniknutému konfliktu sa dá pristúpiť konštruktívne a môžete si vziať príklad 

z nasledujúcej stratégie:
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1. Prvým krokom je identifikácia a definícia problému, čiže konfliktu. V tomto bode je 

dôležité tému otvoriť, kvôli udržaniu dobrého vzťahu nie je dobré tváriť sa, akoby sa 
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nič nestalo. Je vhodné problémovú situáciu opísať a to isté nechať urobiť aj 

mentorovaného.  

2. Následne je potrebné nájsť spoločný menovateľ problému, teda bod, v ktorom sa 

názory rozchádzajú.  

3. Potom si vyjasnite cieľ a navrhnite možné riešenia. Jednotlivé riešenia vyhodnoťte, 

skúste spoločne nájsť to optimálne. Ak sa nedohodnete, skúste aspoň kompromis.  

4. Nakoniec urobte to, na čom ste sa dohodli. Je dobré, ak potom zhodnotíte, či bol váš 

spoločný postup efektívny.  

Po dosiahnutí cieľov a po uplynutí potrebného času sa proces mentoringu blíži k svojmu 

ukončeniu. A práve o tom si viac povieme v nasledujúcej lekcii.  

 


