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Modul 6 (2/3) Realizácia adaptačného vzdelávania formou mentoringu 

Uvádzajúci pedagogický/odborný zamestnanec ako mentor 

 

Mentora môžeme v zásade vnímať ako radcu, poradcu či školiteľa, ktorý nielen radí, ale aj 
motivuje a usmerňuje svojho zvereného kolegu. Mentorom sa môže stať svojím spôsobom 
ktokoľvek, kto má bohaté skúsenosti v požadovanej oblasti, ale musí ich aj vedieť 

primerane a efektívne sprostredkovať. Ale musí to byť človek, ktorý je hlavne ochotný sa 
o svoje skúsenosti a vedomosti podeliť, väčšinou bez väčšieho finančného ocenenia, a má na 
to dostatočný časový priestor.  

Medzi najdôležitejšie úlohy mentora by sme mohli zaradiť nasledovné: Byť vzorom. Mentor 
by mal byť v prvom rade pre mentorovaného vzor, pretože nepredáva len svoje vedomosti 
a skúsenosti, ale aj svoje hodnoty, postoje a názory. Následne mentor zodpovedá za 

organizáciu a priebeh mentoringu a definuje ciele a obsah tak, že mentor učí 
mentorovaného správne určovať ciele a je mu nápomocný pri ich dosahovaní.1 

Ďalej je značne zodpovedný za utváranie a udržovanie partnerského vzťahu založenom na 
dôvere a vzájomnom rešpekte tak, aby mentorovaný mal možnosť vyjadriť svoje pocity, ale 
aj nesúhlas a neistotu. Dôležité je, samozrejme, predanie svojich skúseností, svojej 
odbornosti, teda predanie svojho know-how.  

Medzi ďalšie úlohy patrí vedenie dialógu, vpravovanie do kultúry organizácie, teda školy 
a pomoc pri vytváraní sietí, čiže pomoc prelomiť ľady a zoznámiť ho s ostatnými kolegami, 
s ich funkciou a s tým, v čom mu môžu byť v prípade potreby nápomocní. V neposlednom 
rade ide o celkovú starostlivosť, k čomu patrí aj prejavovanie záujmu, ale primerane, aby 
nedošlo k akejsi závislosti zo strany mentorovaného a inšpirovanie v podobe rozvoja 
tvorivého myslenia.  

Učiteľ, pedagogický alebo odborný zamestnanec ako mentor by mal svojmu zverenému 
začínajúcemu kolegovi (mentee):2 

• poskytovať rady aj ohľadom možností sebavzdelávania a ďalšieho rozvoja v rámci 
systému kontinuálneho vzdelávania; 

• viesť ho v tom, ako získať vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon svojej práce, 
• taktiež mu poskytovať rady, ako zvládať nielen administratívne, ale aj odborné či 

medziľudské problémy, s ktorými sa začínajúci pedagogický a odborný 
zamestnanec stretáva; 

• poskytovať informácie o tom, „ako to chodí“ v konkrétnej škole, o kultúre 
konkrétnej školy alebo školského zariadenia; 

• ďalej koučovanie a inštruktáž týkajúca sa špecifických zručností 
• a hlavne by mal byť ochotný nielen radiť, ale aj počúvať.   

 

Okrem toho uvádzajúci pedagogický a odborný zamestnanec ako mentor usmerňuje 
začínajúceho kolegu, podáva mu spätnú väzbu, konzultuje, ale aj pozoruje, a do istej 
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miery aj kontroluje a hodnotí. Operatívne mu pomáha riešiť náhle vzniknuté problémy 
a pristupuje k nemu individuálne.  

Dôležité je, aby mal k začínajúcemu učiteľovi, pedagogickému a odbornému zamestnancovi 
partnerský prístup a bol otvorený jeho nápadom, postupom a inováciám. Dobrý mentor si 
uvedomuje, že mentoring nie je riadenie „zhora“ založený na tom, že mentor má odpovede na 
všetko. Nie je to hodnotenie, direktívny vzťah ani jednostranná konverzácia.  

Vymedziť osobnosť uvádzajúceho pedagogického a odborného zamestnanca ako mentora sa 
jednoznačne nedá. Medzi vhodné osobnostné charakteristiky v oblasti postojov patrí 
napríklad pozitívny prístup k životu, vzdelávaniu a učiteľskému povolaniu či schopnosť 
prebrať zodpovednosť. Po odbornej stránke by mal byť skúsený, mal by poznať a podporovať 
trendy vo vzdelávaní a mal by byť rešpektovaný medzi kolegami. V oblasti komunikačných a 
interpersonálnych zručností by mal byť na vysokej úrovni, k čomu patrí aj empatia a 
emocionálna inteligencia.3 

Čiže mentor má byť vzorom nielen v oblasti vedomostí a skúseností, ale aj v oblasti 

postojov a hodnôt. 

Sumárne žiadané osobnostné charakteristiky mentora sú:4 

1. ľudský a priateľský, 
2. chápavý a pokojný, 
3. komunikačne a argumentačne zdatný, 
4. aktívne počúvajúci, 
5. dávajúci a prijímajúci spätnú väzbu, 
6. dôveryhodný, 
7. flexibilný, 
8. motivujúci a angažovaný, 
9. sebareflektujúci a sebavedomý, 
10. sociabilný – čiže schopný nadväzovať kontakty, 
11. vnímavý a empatický.  

 

Na základe týchto charakteristík si môžete urobiť spätnú väzbu a zlepšovať sa. Na druhej 
strane, v odbornosti, sú za významné považované charakteristiky ako múdry, skúsený, 
ochotný a schopný poradiť a pomôcť, organizačne zdatný, sebarozvíjajúci, expertný, 
výkonný, zrozumiteľný, uznávaný a rešpektovaný.5 

Tieto charakteristiky môžu vyvolávať dojem, že mentor by mal byť hotový a dokonalý, čo 
však nie je pravda. Každý z nás v niečom vyniká a v niečom má priestor na zlepšenie. Práve 
preto by sme chceli opäť upriamiť pozornosť na dôležitosť spätnej väzby na svoju prácu a na 
základe nej sa neustále zlepšovať.   
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Medzi rizikami, s ktorými musí mentor počítať, je rozdiel medzi očakávaniami a realitou.6 
S týmto problémom sa často bežne stretávame v mnohých životných situáciách, ale v oblasti 
mentoringu môže ísť napríklad o to, že mentor musí už na začiatku vynaložiť omnoho viac 
úsilia na vybudovanie vzťahu so svojím začínajúcim kolegom, než pôvodne predpokladal. 
Ďalej môže ísť o zvýšený tlak na jeho schopnosti a rozpor medzi očakávaniami mentora a 
mentorovaného.  

Veľkým ohrozením procesu mentoringu môže byť vzájomná antipatia medzi mentorom 

a mentorovaným, hlavne ak je uvádzajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec 
pridelený a nie je možnosť jeho výberu. Vtedy je riziko vzájomnej nesympatickosti väčšie.  

Veľkú rolu môžu zohrať aj obavy zo zlyhania na strane najmä začínajúcich mentorov. 
K tomuto patria aj obavy z toho, či začínajúci mentor dokáže poskytnúť primeranú podporu 
bez prekročenia profesionálnych hraníc a hraníc mentoringu. A dôležité je nepripisovať si 
neúspechy či úspechy kolegov na seba.  

Týmto sme ukončili celok venujúci sa súhrnne osobnosti uvádzajúceho zamestnanca 
v škole.Budeme sa venovať už len priebehu mentoringu a čiastočne aj koučingu, preto 
zhrňujúco môžeme povedať, že uvádzajúci učiteľ, pedagogický či odborný zamestnanec by sa 
mal zžiť s rolou vzdelávateľa dospelých a nezlučovať ju so svojou rolou vo vzťahu k deťom 
a mládeži. 

Mal by sa neustále vzdelávať aj v oblasti vzdelávania a didaktike dospelých, čiže sledovať 
trendy a hľadať efektívnejšie spôsoby vzdelávania využiteľné v adaptačnom vzdelávaní. 
Osvojiť si a zvládnuť techniku mentoringu a stotožniť sa s rolou mentora. Ďalej pristupovať 
k začínajúcemu kolegovi individuálne, preferovať partnerský prístup založený na dôvere 
a vzájomnom rešpekte a vyhnúť sa jeho preťažovaniu.  

Taktiež by mal poznať charakteristiku a špecifiká učiaceho sa dospelého, poznať rozdiely 
medzi vzdelávaním detí a dospelých a akceptovať ich v adaptačnom procese. Nespadať do 
rutiny a najmä nevťahovať do nej začínajúceho pedagogického či odborného zamestnanca. 
A naučiť sa prijímať fakt, že začínajúci kolegovia sú v určitých veciach lepší a zbehlejší ako 
on. Napríklad vo využívaní moderných technológií.  

Veľmi dôležité je osvojiť si techniky zvládania záťaže, techniku time managementu, a tak sa 
vyhnúť nielen svojmu preťaženiu, naučiť sa správne podávať spätnú väzbu a prípadné 
hodnotenie. V konečnom dôsledku je potrebné mieru samostatnosti poskytovanú 
začínajúcemu pedagogickému a odbornému zamestnancovi vyvažovať konzultáciami 
a diskusiou. 
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