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Modul 6 (1/3) Realizácia adaptačného vzdelávania formou mentoringu 

Teória mentoringu 

 

Mentoring považujeme za vhodný spôsob využiteľný pri realizácii adaptačného vzdelávania. 
Najskôr sa oboznámime so základnou teóriou a následne sa budeme venovať jeho špecifikám 
v školskom prostredí.  

Samotný pojem mentor vychádza z Homérovho diela Odysea. Odyseus poveril svojho 
priateľa, múdreho muža Mentora, výchovou svojho syna. Dlhodobo však tento pojem 
označoval akéhosi poučovateľa či kárateľa v ironickom slova zmysle. Dnes už tento pojem 
používame pozitívne, synonymicky k pojmom radca, sprievodca alebo vychovávateľ.   

Mentoring sa v medzinárodnom rámci, v niektorých krajinách Európskej únie, Spojených 
štátoch amerických, Kanade a v Austrálii v spojitosti s adaptačným vzdelávaním používa už 
dlhšie a v týchto krajinách sa vydávajú aj príručky k mentoringu v adaptačnom procese. U nás 
však stále nie je mentoring v školách a školských zariadeniach zaužívaný. Na základe 
výsledkov TALIS 2013 vieme, že medzinárodný priemer využívania mentoringu v školách je 
13% a  nás necelých 5%.  

Význam využívania mentoringu ako spôsobu podpory ďalšieho profesijného rozvoja 
a vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl vidíme najmä v prvom roku ich 
pôsobenia na škole, kedy začínajúci kolega absolvuje adaptačné vzdelávanie, keďže práve 
vtedy sú začínajúci pedagogickí a odborní zamestnanci v priamom a úzkom kontakte 

s prideleným uvádzajúcim, ktorý je vnímaný ako skúsený a predáva svoje „know-how“ 

mladšiemu a menej skúsenému kolegovi. Takto poňatý vzťah môžeme za istých podmienok 
charakterizovať ako mentorský.  

Ako sme naznačili, mentoring vo svojej podstate znamená, že skúsenejší kolega, ktorý má 
bohaté praktické skúsenosti, pomáha menej skúsenému, respektíve neskúsenému tak, že je mu 
sprievodcom v období zmeny, radí mu, podporuje ho a podobne. Taktiež mu pomáha odhaliť 
svoj potenciál a využiť svoje schopnosti za účelom kariérneho rastu, profesijného, ale aj 
osobnostného rozvoja. Základom mentoringu je teda spolupráca medzi mentorom 
a mentorovaným založená na vzájomnej dôvere, vzájomnom rešpekte a na tom, že je 
výrazne preferovaný individuálny prístup. 

Je to vo svojej podstate plnohodnotné a svojím spôsobom aj systematické sprevádzanie 
kolegu v začiatkoch jeho kariéry, kedy mu predávate svoje skúsenosti, podporujete ho 

prakticky, ale aj emocionálne
1, pomáhate mu adaptovať sa na prácu, ale aj na kultúru školy 

a zaužívané pravidlá. Poukazujete na jadro jeho práce, čo v podstate robiť musí, čo môže a čo 
smie, aké pravidlá musí dodržiavať a v čom môže hľadať vlastnú cestu.   

Medzi základné formy mentoringu patrí interný a externý, formálny a neformálny, kedy je 
formálny mentoring organizovaný a štruktúrovaný, a k neformálnemu dochádza viac-menej 
spontánne a 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.  
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Samozrejme, existujú aj iné formy, ako napríklad mentoring špecifický pre korporátnu 

oblasť a pre neziskovú oblasť alebo kolegiálny mentoring.2 

V adaptačnom vzdelávaní môže ísť o osobný mentoring, ale zvolenie jeho formálnosti je na 
vašom uvážení. Respektíve, pokiaľ do adaptačného procesu vnesiete prvky mentoringu, 
formálny bude. Neformálne môže pokračovať po ukončení adaptačného vzdelávania, teda 
v čase, ktorý nie je legislatívne povinný, ale mladý kolega vašu pomoc a podporu ocení.  

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 potrebné 
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, určite si čas, kedy spolu 
komunikovať môžete a kedy to už veľmi vhodné nie je, kedy vám to vadí… 

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 časťou 
záverečnej fázy je dohoda, ako bude váš vzťah s mentorovaným vyzerať po jeho 
ukončení. Ide napríklad o to, či vás môže v budúcnosti a v prípade potreby 
kontaktovať.3 

Dôvera je naozaj dôležitá. Ak sa nevybuduje alebo naruší, proces mentoringu a celej 
adaptácie nemusí byť taký úspešný. Môže sa teda stať to, že začínajúci kolega bude hľadať 
oporu a rady u niekoho iného. Následne si vytvoríte plán, ten je v tomto prípade povinný, 
pretože ho prikazuje legislatíva. Keby nešlo o adaptačné vzdelávanie, je takisto dobré 
vytvoriť si plán, teda to, na čom chcete pracovať, a primeraný obsah.  

Využívanie mentoringu v školskom prostredí má svoje výnimky a špecifiká. Už prvým je, že 
za iných okolností si mentorovaný zvyčajne sám vyberá mentora. Počas adaptačného 
vzdelávania je uvádzajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec pridelený a táto možnosť 
je tým pádom veľmi obmedzená, najmä ak sa v menšej škole nachádza len jeden pedagogický 
alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý uvádzať môže.  

                                                           

2
 Lošťáková, O.  2013. Mentorské dovednosti a jejich využití v organizaci. In Trendy a možnosti rozvoje dalšího 

profesního vzdělávání (s. 81 –105). Praha: Česká andragogická společnosť. 
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 Lošťáková, O. (2013) popisuje fázy mentoringu zhodne s inými autormi, ako napr. Šneberger (2012).  
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Cieľom mentoringu začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl by mal 

byť v širšom slova zmysle rozvoj špecifických odborných i osobnostných kompetencií, 

ktoré im umožnia dobre vykonávať svoju prácu a stať sa skutočnými odborníkmi.4 
Začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec sa stáva akýmsi chránencom svojho 
mentora v období, keď prežíva náročné obdobie v profesijnom živote. Preto nevyhnutnou 
súčasťou mentoringu sa môže stať aj emočná podpora.5 

Úlohou mentora je odovzdať svoju odbornosť mladšiemu kolegovi spôsobom, ktorý je mu 
zrozumiteľný, čo zdôrazňuje individuálny charakter mentoringu, ale napriek tomu mu 
necháva priestor pre vlastnú iniciatívu. V tomto bode je potrebné mať na pamäti, že žiadne 
mentorské vzťahy nie sú nikdy rovnaké, vždy vychádzajú z konkrétnych vzťahov a ľudí, čiže 
rovnaký prístup sa spravidla nedá využívať k viacerým mentorovaným. 

Uvádzajúci pedagogický a odborný zamestnanec v role mentora môže poskytovať mentoring, 
dá sa povedať všeobecný, kedy sa zameriava na rozvoj pedagogických kompetencií 
a kompetencií odborných zamestnancov. Alebo mentoring vo vzťahu k odboru alebo 
vyučovaciemu predmetu. Samozrejme, najčastejšie ide o ich kombináciu. 

Medzi možný obsah alebo to, čo môžete ponúknuť, je podpora v témach, ako napríklad práca 
s časom na hodine alebo počas odbornej činnosti, jeho efektívne rozvrhnutie, plánovanie 
vyučovania a odborného procesu, tvorba kurikula, stanovenie si cieľov vzdelávania 
a odbornej činnosti, skúmanie výsledkov, hodnotenie žiakov a mnohé iné. Na druhej strane, 
podporujete zvyšovanie kvality mentorovaného tak, že mu pomáhate naučiť sa a zvládať 
plánovanie a reflexiu vlastnej práce, učíte ho aktívne riešiť problémy a podobne.  

Výhod využívania mentoringu je nespočetne veľa. Je nenáročný na realizáciu, ktorá má 
prínos a dokáže obohatiť všetky zúčastnené strany. Takisto zvyšuje kvalitu 

pedagogických a odborných kompetencií, najmä v oblasti zvyšovania úrovne praktických 
zručností a umožňuje úspešnú implementáciu vzdelávacích stratégií. Motivuje mladých 
pedagogických a odborných zamestnancov k svojej práci a k jej zlepšovaniu.6 

Samozrejme, má aj svoje nevýhody ako personálne zabezpečenie, náročná príprava 

mentora a časová náročnosť. Za najväčšie riziko v oblasti mentoringu v adaptačnom 
vzdelávaní opäť považujeme nezvládnutie role mentora uvádzajúcim, formálne určeným 
pedagogickým alebo odborným zamestnancom a následné hľadanie si pomoci začínajúcim 
u iných kolegov, teda hľadanie si neformálneho mentora.  

Mentorské vzťahy majú taktiež silný psychologický potenciál a môžu podporiť školskú 
klímu, zvýšiť pocit bezpečia a pracovnej pohody. Správne realizovaný mentoring môže 
podporiť aj stabilitu pedagogického zboru škôl najmä elimináciou tradične zvýšenej 
fluktuácie mladých učiteľov. 

                                                           

4
 Lazarová, B. (2010). Mentoring jako forma kolegiální podpory a strategie dobré školy. In Pedagogika, 60(3/4), 
59 – 69. 

5
 Základnou súčasťou adaptácie na nové pracovné miesto je adaptácia sociálna a pracovná. Problematike sa 
bližšie venuje aj Výbohová, D. (2012). Príprava a realizácia adaptačného vzdelávania na škole, školskom 

zariadení. Banská Bystrica: MPC.  
6
 Šneberger, V.; Dobrovolná, S. (2014). Metodika interního mentoringu pedagogických kompetencí. Ostrava: 
SPKŠ.  
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Mentoring ako forma kolegiálnej podpory a profesijného rozvoja v školskom prostredí 
nemusí prebiehať len počas adaptácie začínajúceho pedagogického či odborného 
zamestnanca, avšak práve v tomto náročnom období začleňovania je obzvlášť významný.  

Mnohí z vás, ktorí máte viac skúseností s adaptáciou začínajúcich pedagogických 
a odborných zamestnancov, možno využívate mnohé prvky mentoringu viac-menej nevedome 
alebo vedome. Tento spôsob rozvoja je akosi prirodzene príjemný, založený pozitívne a na 
dobrej komunikácii. V rámci mentoringu sa dá využiť mnoho metód, od pozorovania cez 
hĺbkové a koučovacie rozhovory, praktickú pomoc, opisovanie problematických situácií  
a hľadanie ich riešení, využívanie prípadových štúdií a veľa iných. V kreativite sa medze 
nekladú.  

Cieľom preto je, aby ste ešte viac rozvinuli svoje kompetencie a vedome tieto prvky do 
procesu adaptácie zahŕňali, a tak prvotne uľahčili proces adaptácie začínajúcemu 
pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi. Skrz neho skvalitňujete edukačný alebo 
odborný proces a podieľate sa na zvyšovaní jeho kvality.  


