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Pracovné listy M1 -Teória mentoringu 
 

 

1. Vyplňte tajničku 

 

     1.             

  2.                

     3.             

   4.               

5.                  

6.                  

     7.             

 8.                 

  9.                

 10.                 

      11.            

     12.             

      13.            

14.                  

 15.                 

 16.                 

 17.                 

 

 

Otázky: 

1. Mentoring je chápaný ako praktická, ale aj ... podpora mentorovaného. 

2. Pojem mentor vychádza z Homérovho diela ... 

3. Mentoring je charakteristický tým, že je výrazne preferovaný ... prístup zo strany 

mentora. 

4. Pre mentorovaného sa používa aj pojem ... 

5. Pojem mentor dnes vnímame synonymne k pojmu ... 

6. Základom mentoringu je ... medzi mentorom a mentorovaným. 

7. Najobmedzenejšie rovina využívania mentoringu je pedagogický/odborný 

zamestnanec - ... 

8. Mentor je ... kolega, ktorý pomáha svojmu zverencovi. 

9. Mentoring podporuje aj ... učenie sa na pracovisku. 

10. Základným pilierom mentoringu je vzájomná ... 

11. Správne realizovaný mentoring prospieva aj k pozitívnej ... na pracovisku. 

12. Mentoring je forma vzdelávania a profesijného ...  

13. Mentoring má hlbšiu tradíciu v (krajine) ... 

14. Prostredníctvom mentoringu je vhodné realizovať aj ... vzdelávanie začínajúcich 

kolegov. 

15. Mentoring vytvára udržateľný rámec pre ... vzdelávanie v priebehu celej profesijnej 

kariéry.   

16. Základnou obsahovou náplňou mentoringu je ... 

17. Mentoring podporuje ... učenie, ktoré je charakteristické vekovým odstupom.  
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2. Čo necharakterizuje mentoring? 

(vyškrtnite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Doplňte vety:  

 

Medzi výhody zavádzania mentoringu do školského prostredia patrí: 

 

1. Je _____________ na realizáciu a táto realizácia má prínos pre všetky zúčastnené 

strany aj pre školu ako celok.  

 

2. Zvyšuje _____________ pedagogických a odborných kompetencií, najmä v oblasti 

zvyšovania úrovne praktických zručností.  

 

3. ______________ pedagogických a odborných zamestnancov k svojej práci a k jej 

zlepšovaniu.  

 

4. Vytvára udržateľný rámec pre _____________ vzdelávanie. 

 

5. Je modelom ______________ spolupráce založenej na procesoch učenia sa 

a profesijného rastu.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Správne riešenia: 

1.Tajnička: 1. emocionálna; 2. Odysea; 3. individuálny; 4. mentee; 5. sprievodca;, 6. spolupráca; 7. žiak; 8. skúsený; 9. 

kolegiálne; 10. dôvera; 11. klíme; 12. rozvoja; 13. USA; 14. adaptačné; 15. celoživotné; 16. skúsenosť; 17. medzigeneračné.  

2. Čo necharakterizuje mentoring: hodnotenie, kontrola, riadenie z hora, jednostranné vedenie.  

3. Doplňte vety: 1. nenáročný; 2. kvalitu; 3. Motivuje; 4. celoživotné; 5. nehodnotiacej. 

Hodnotenie 

Podpora 

Dôvera 

Spolupráca 

Učenie 

Kontrola Rešpekt 

Rozvoj 

Pracovná 

adaptácia 

Skúsenosť 

Individuálny  

prístup 

Jednostranné 

vedenie 

Riadenie  

  z "hora" 

Partnerstvo 

Sociálna 

adaptácia 

Emocionálna 

podpora 


