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Názov vzdelávacieho programu: 
 
Mentoring a koučing v školskom prostredí  
 
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: 
Mentoring a koučing sa v medzinárodnom rámci v spojitosti so školským prostredím používa  už dlhšie 
(krajiny Európskej únie, USA, Kanada, Austrália a pod.). V Českej republike sa teória mentoringu 
v školskom prostredí takisto zavádza, avšak na slovenských školách je ešte stále novinkou. Pritom na 
základe najmä zahraničných skúseností vieme, že má najmä pozitívne efekty na profesijný rozvoj učiteľov 
a ostatných zamestnancov škôl, je vhodnou formou vzdelávania, dá sa implementovať do adaptačného 
vzdelávania, môže byť formou podpory kolegiálneho učenia sa na pracovisku.  
Na základe výskumu (PANČÍKOVÁ, V. 2016. Analýza adaptačného vzdelávania ako súčasti kontinuálneho 
vzdelávania učiteľov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta. 
2016, s. 128. Dizertačná práca.) vieme, že napr. v adaptačnom vzdelávaní sa mentoring využíva veľmi 
málo (30,6% respondentov), napriek tomu, že táto forma vzdelávania je vysoko efektívna. Výskum 
poukázal na fakt, že vzdelávanie formou mentoringu je považované za výhodu a respondenti, ktorí 
mentoring poznajú, si vedia jeho realizáciu v školskom prostredí predstaviť. Na druhej strane (síce 
menšina) mentoring učitelia nepoznajú, tým pádom ho nevyužívajú.  
Aj na základe týchto výsledkov sme zostavili nasledovný program vzdelávania v oblasti mentoringu 
a koučingu v školskom prostredí, pretože tieto formy sú vysoko efektívne, nenákladné a dajú sa využiť 
v uvedených rovinách: nadriadený – podriadený a kolega – kolega. V rámci osvojenia si mentoringu 
a koučingu pedagogický a odborný zamestnanec takisto zvyšuje svoje manažérske kompetencie, 
profesijne sa rozvíja a najmä dokáže adekvátne viesť a usmerňovať svojich kolegov.  
  
Druh kontinuálneho vzdelávania: 
Aktualizačné vzdelávanie 
 
Forma kontinuálneho vzdelávania: 
Kombinovaná 60 hodín (42 hodín dištančne, 18 hodín prezenčne) 
 

Hlavný cieľ: 
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozvinúť a aktualizovať schopnosti a zručnosti pedagogických 
a odborných zamestnancov tak, aby vedeli efektívne využívať mentoring a koučing ako nástroj vzdelávania 
v školskom prostredí v rovinách nadriadený – podriadený a kolega – kolega.  
 
Špecifické ciele: 
Získať kompetencie potrebné na implementovanie mentoringu a koučingu do prostredia školy 
v nasledujúcich bodoch:  

• poznať a vedieť do praxe aplikovať teóriu mentoringu, 
• naučiť sa zastávať rolu mentora, 
• uplatňovať zásady a využívať metódy mentoringu v školskom prostredí, 
• vedieť efektívne vyhodnocovať proces mentoringu, 
• vedieť rozpoznať mentoring a koučing, 
• používať mentoring a koučing v procese vzdelávania vyvážene, 
• naučiť sa zastávať rolu kouča, 
• osvojiť si techniky koučovacieho rozhovoru, 
• rozvíjať schopnosť hodnotenia a podávania spätnej väzby, 
• naučiť sa využiť mentoring a koučing ako nástroj motivácie.  
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Obsah vzdelávacieho programu: 
Obsah navrhovaného vzdelávania sme rozdelili do nasledujúcich štyroch modulov: 
 
 
Modul 1: Teória mentoringu 
Téma Forma  Rozsah 

Základné pojmy prezenčná 
dištančná 

2 h 
8 h 

Charakteristika mentoringu, zahraničné a domáce skúsenosti 
s mentoringom, mentoring v školskom prostredí, mentoring ako 
efektívna forma vzdelávania, obsah a ciele mentoringu, výhody 
a slabé miesta mentoringu, základné princípy mentoringu, úloha 
vedenia školy pri podpore mentoringu, mentoring v rovine 
nadriadený – podriadený a kolega – kolega; mentoring 
v adaptačnom vzdelávaní, etika mentoringu. 

  

Spolu 
prezenčná 
dištančná 
spolu 

2 h 
8 h 
10 h 

 
 
Modul 2: Pedagogický/odborný zamestnanec ako mentor 

Téma Forma  Rozsah 

Charakteristika mentora prezenčná 
dištančná 

2 h 
8 h 

Pedagogický a odborný zamestnanec ako mentor, analýza roly 
mentora, charakteristika a charakter práce mentora, špecifiká 
mentora ako vzdelávateľa, zodpovednosť - nezodpovednosť 
mentora za výsledky vzdelávania, charakter mentorského vzťahu, 
vzťah mentora a mentorovaného, úlohy mentora ako vzdelávateľa.  

  

Osobnostné predpoklady pre prácu mentora dištančná 5 h 
Osobné skúsenosti, osobnostné predpoklady a vlastnosti mentora,  
time management, zvládanie záťaže, organizácia práce, 
sebareflexia, kľúčové vlastnosti a kompetencie mentora, požadovaná 
odborná stránka, ďalší profesijný rozvoj mentora.  

  

Spolu 
prezenčná 
dištančná 
spolu 

2 h 
13 h 
15 h 

 
 
Modul 3: Realizácia a proces mentoringu v školskom prostredí 

Téma Forma  Rozsah 

Príprava mentoringu prezenčná 
dištančná 

2 h 
3 h 

Individuálny prístup v mentoringu, formy mentoringu a ich výber 
(formálny, neformálny, dištančný, kolegiálny a pod.), rola 
mentorovaného, špecifiká učiteľa v pozícii mentorovaného, prípravná 
fáza, obsah mentoringu, vzdelávací a sociálny aspekt mentoringu, 
plánovanie priebehu, príprava mentora. 

  

Realizácia mentoringu prezenčná 
dištančná 

5 h  
3 h 
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Zahájenie mentoringu, určenie cieľa, realizácia opatrení na 
dosiahnutie cieľa, podoby mentorských vzťahov, špecifiká 
komunikácie počas mentoringu, otázka ako hlavný nástroj 
mentoringu, individuálny prístup k vzdelávacím potrebám 
a k mentorovanému.  

  

Vyhodnocovanie mentoringu prezenčná 
dištančná 

1 h 
1 h 

Hodnotenie, spätná väzba, zásady poskytovania spätnej väzby, 
ukončenie mentoringu.   

Spolu 
prezenčná 
dištančná 
spolu 

8 h 
7 h 
15 h 

 
 
Modul 4: Koučing v školskom prostredí 

Téma Forma  Rozsah 
Teória koučingu dištančná 5 h 
Vzťah a rozdiely medzi koučovaním a mentoringom, mentoring 
a koučing ako nástroj motivácie, základné pojmy, charakteristika 
koučingu, čo je a čo nie je koučing, koučovanie v prostredí školy, 
výhody koučingu, úskalia a hranice koučingu v pracovnom a 
školskom prostredí, koučing a profesijný rozvoj pedagogických 
a odborných zamestnancov.  

  

Rola kouča prezenčná 
dištančná 

1 h 
4 h 

Charakteristika kouča, pedagogický a odborný zamestnanec v role 
kouča, osobnostné predpoklady a vlastnosti kouča, kompetencie 
a schopnosti kouča, príprava na proces koučingu.  

  

Proces koučingu prezenčná 
dištančná 

5 h 
5 h 

Vzťah kauč – klient, formy a typy koučovania, koučovací rozhovor 
(počúvanie, kladenie otázok, ciele koučovacieho rozhovoru), 
koučingové stretnutia, koučing a osobnostný rast, hľadanie možných 
riešení, ukončenie koučingu, spätná väzba.  

  

Spolu 
prezenčná 
dištančná 
spolu 

6 h 
14 h 
20 h 

 
Profil absolventa: 
Absolvent na základe úspešného ukončenia vzdelávacieho programu pozná a vie využívať mentoring 
a koučing ako formy rozvoja a vzdelávania v rovine nadriadený – podriadený a kolega – kolega v školskom 
prostredí. Absolvent vie zastávať rolu mentora a kouča, využíva rôzne techniky za účelom podpory 
a rozvoja mentorovaného. Takisto vie podávať relevantnú spätnú väzbu a hodnotenie.  
 
Rozsah vzdelávacieho programu: 
60 hodín kombinovanou formou, z toho 18 hodín prezenčne a 42 dištančne, v trvaní najviac 10 mesiacov. 
 
Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov alebo 
odborných zamestnancov; kariérový stupeň, kariérová pozícia: 
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Kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov: 
• učiteľ, 

o  učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), 
o  učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), 
o  učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), 
o  učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné 

stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie 
odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), 

o  učiteľ základnej umeleckej školy, 
o  učiteľ jazykovej školy, 

• majster odbornej výchovy, 
• vychovávateľ. 

 
Kategórie odborných zamestnancov: 

• psychológ, školský psychológ, 
• školský logopéd, 
• špeciálny pedagóg,  
• liečebný pedagóg, 
• sociálny pedagóg.  

 
Kariérové stupne:  

• samostatný pedagogický zamestnanec, 
• pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, 
• pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, 
• samostatný odborný zamestnanec, 
• odborný zamestnanec s prvou atestáciou, 
• odborný zamestnanec s druhou atestáciou. 

 
Kariérová pozícia:  
---- 
 
Vyučovací predmet alebo vzdelávacia oblasť: ----------- 
 
Podmienky pre zaradenie uchádzačov: 
Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v uvedenej 
kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad  vzdelania v súlade s vyhláškou  MŠ SR č. 
437/2009 Z. z.  
Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca 
alebo odborného zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej 
činnosti (zák. č. 317/2009 Z. z.)  
 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: 
K úspešnému ukončeniu vzdelávania požadujeme výstupy k jednotlivým častiam absolvovaným dištančne 
v nasledovnej podobe: 
 
Modul 1 - Teória mentoringu: 

• pozrieť si inštruktážne video s prednáškou k téme, 
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• vypracovať pracovné listy v elektronickej podobe k modulu č. 1 s otázkami vzťahujúcimi sa k teórii 
mentoringu,  

• online test na tému modulu č. 1, 
• prístup do nasledujúceho modulu je podmienený plnením všetkých úloh v online programe.  

 
Modul 2 - Pedagogický/odborný zamestnanec ako mentor: 

• pozrieť si inštruktážne video s prednáškou k téme, 
• vypracovať pracovné listy v elektronickej podobe k modulu č. 2 s otázkami vzťahujúcimi sa na 

problematiku  uvádzajúceho  pedagogického/odborného zamestnanca v pozícii mentora, 
• napísať esej v rozsahu cca 2 A4 textu na tému: 

o Osobnostné predpoklady pre prácu mentora a ich rozvoj. 
• prístup do nasledujúceho modulu je podmienený plnením všetkých úloh v online programe.  

 
Modul 3 - Realizácia a proces mentoringu v školskom prostredí: 

• pozrieť si inštruktážne video s prednáškou k téme, 
• vypracovať pracovné listy v elektronickej podobe k modulu č. 3 s otázkami vzťahujúcimi sa 

k realizácii mentoringu v školskom prostredí,  
• online test na tému modulu č. 3, 
• prístup do nasledujúceho modulu je podmienený plnením všetkých úloh v online programe.  

 
Modul 4 - Koučing v školskom prostredí 

• pozrieť si inštruktážne video s prednáškou k téme, 
• vypracovať pracovné listy v elektronickej podobe k modulu č. 4 s otázkami vzťahujúcimi sa 

k problematike, 
• úvaha alebo prípadová štúdia: 

o úvaha v rozsahu cca 1 - 2 A4 textu na tému Kedy je vhodné využiť koučingový rozhovor 
a kedy nie? 

o prípadová štúdia v rozsahu cca 1 - 2 A4 na tému Koučing v škole - konkrétny prípad. 
• ukončenie vzdelávania je podmienené plnením všetkých úloh v online programe.  

 
Celkové ukončenie záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou z obsahu 
vzdelávacieho programu: 

• vypracovanie prezentácie na vybranú tému z obsahu vzdelávania najlepšie vo forme PowerPoint, 
prezentovanie pred skúšobnou komisiou, pohovor, 

• preskúšanie obsahu vzdelávania členmi skúšobnej komisie, 
• témy záverečných prezentácií: 

1. Možnosti vedenia školy pri podpore mentoringu a koučingu v školách.  
2. Výhody a úskalia využívania mentoringu v rovine nadriadený - podriadený.  
3. Možnosti využitia mentoringu v adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických 

a odborných zamestnancov škôl. 
4. Etika mentoringu - kde končia jeho hranice a ako udržať optimálne vzťahy po jeho 

ukončení? 
5. Alternatívne spôsoby využitia mentoringu v škole - príklady vlastnej praxe.  
6. Využívanie skúseností mentora alebo učenie sa na vlastných chybách mentorovaného?  
7. Sebarozvoj pedagogického a odborného zamestnanca v role mentora.  
8. Faktory ovplyvňujúce plánovanie mentoringu v školách a ako zvládať kumulovanie 

povinností.  
9. Výber optimálnej formy mentoringu v škole - výhody a úskalia. 
10. Sociálny verzus vzdelávací aspekt mentoringu v škole.  
11. Vzťah mentoringu a koučingu, ich možné prepojenie v prostredí školy.  
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12. Mentoring a koučing ako nástroj motivácie k ďalšiemu profesijnému rozvoju 
pedagogického zboru školy.  

13. Možnosti využitia koučingu v školách, námety na základe vlastnej praxe.  
14. Silné stránky a úskalia využívania interného koučingu v školách.  
15. Koučovací rozhovor a jeho špecifiká.  

 
Garant a personálne zabezpečenie: 
Garant:  doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. 
Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky. Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.  

• Garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle § 43 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  

 
Personálne zabezpečenie: 

PaedDr. Marian Majzlík, PhD. 
Mgr. Viktória Pančíková, PhD. 
Mgr. Martina Majzlíková 

 
Finančné zabezpečenie: 
Finančné zabezpečenie z úhrad účastníkov kontinuálneho vzdelávania a/alebo z prostriedkov 
zamestnávateľa v plnej výške ceny vzdelávania.  
 
Materiálne zabezpečenie: 
Učebné pomôcky: prezentačno-výkladové videá a učebné texty (v pdf. verzii), pracovné listy, prezentácie 
v PowerPoint-e, zoznam odporúčanej odbornej literatúry v cene vzdelávania, poskytované formou e-
learningu alebo priamo účastníkom vzdelávania.   
 
Technické a informačné zabezpečenie: 
U účastníkov vzdelávania potreba pripojenia na internet, možnosť prehrávať videá a sťahovať súbory 
(počítač, notebook, tablet, smartfón). 
 
Návrh počtu kreditov: 
15 
Z toho 12 kreditov za rozsah a obsahovú náročnosť a 3 kredity za ukončenie formou záverečnej 
prezentácie a pohovorom pred trojčlennou komisiou. 
 


