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Obsah inovačného vzdelávania 
 

Inovatívna realizácia mentoringu a koučingu v školskom prostredí: 
1. Inovatívna realizácia mentoringu v škole a školskom zariadení 

 
 
Hlavný cieľ inovačného vzdelávania: 
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozvinúť a inovovať vedomosti, schopnosti 
a zručnosti absolventov v oblasti efektívneho využívania mentoringu v škole a v školskom 
zariadení so zacielením na jeho možnosti využitia, výhody zavádzania, priebeh a celkovú 
realizáciu tak, aby absolventi vedeli zefektívniť jeho priebeh a prispôsobiť ho podmienkam 
školy či školského zariadenia.  
 
 
Obsah a rozsah inovačného vzdelávania: 
Obsah vzdelávania je rozdelený na deväť tematických častí, t.j. okruhov. 
 
Téma vzdelávania forma  rozsah 

1. Úvod do mentoringu a východiská problematiky prezenčná 
dištančná 

1 h 
2 h 

Spoločenské východiská problematiky, vplyv globalizácie a ekonomizácie spoločenského 
života na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, konkurenčné 
prostredie a vízia školy a školského zariadenia, úloha a vplyv mentoringu na uvedené 
procesy.  

2. Teória mentoringu  prezenčná 
dištančná 

3 h 
3 h 

Základná charakteristika kolegiálneho mentoringu v škole a v školskom prostredí, etymológia 
slova mentor, vzťah mentoringu a legislatívy, mentoring vo výskumoch, princípy realizácie 
mentoringu, základné funkcie mentoringu, mentoring a príbuzné pojmy (kolegiálne učenie sa, 
medzigeneračné učenie sa a koučing).   
3. Výhody a úskalia využívania mentoringu v škole a v školskom 

zariadení 
prezenčná 
dištančná 

1 h 
3 h 

Riziká zavádzania mentoringu do školy a školského zariadenia, terminologické nezrovnalosti, 
nesystematická realizácia mentoringu, prístup vedenia školy a školského zariadenia, výhody 
realizácie mentoringu, vzdelávacie potreby, mentoring ako podpora vnímania školy ako 
učiacej sa organizácie, a iné benefity (prenos skúseností, znižovanie fluktuácie a pod.).  

4. Typy mentoringu a ich možné využitie prezenčná 
dištančná 

1 h 
3 h 

Typológia mentoringu podľa rôznych faktorov - podľa formálnosti, podľa miesta pôsobenia 
aktérov v mentoringu, podľa obsahového zamerania, podľa interakcie mentora a 
mentorovaného, podľa počtu aktérov v mentoringu. Príklady a vhodnosť jednotlivých typov.  

5. Možnosti využívania mentoringu v škole a školskom zariadení prezenčná 
dištančná 

2 h 
3 h 

Oblasti možností využívania kolegiálneho mentoringu v škole a školskom zariadení. 
Mentoring v rôznych podobách adaptácie, mentoring ako podpora kariérneho postupu, 
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mentoring ako cesta udržania a rozvoja kompetencií pedagogických a odborných 
zamestnancov (PZ a OZ). Špecificky vzťah mentoringu a adaptačného vzdelávania. 

6. Vzťah mentoringu a kvality škola a školského zariadenia prezenčná 
dištančná 

1 h 
3 h 

Kvalita školy a školského zariadenia, kvalita školy ako marketingový nástroj, pohľady na 
kvalitu školy (pedagogický, pedagogicko-didaktický, z pohľadu odborových didaktík), 
modely kvality vzdelávania, mentoring a kvalita školy a školského zariadenia.  
7. Úloha vedenia školy a školského zariadenia v podpore 
mentoringu 

prezenčná 
dištančná 

1 h 
3 h 

Vedenie školy a organizačná efektivita, úloha vedenia školy pri podpore mentoringu, roly 
vedenie školy (líder, manažér a vykonávateľ), implementácia mentoringu z pohľadu vedenia 
školy a školského zariadenia.  

8. Priebeh a fázy procesu mentoringu prezenčná 
dištančná 

6 h 
9 h 

Typológia základných fáz mentoringu podľa viacerých autorov, prípravná fáza, otvorenie 
mentoringu, realizácia dohodnutej stratégie, ukončenie mentoringu, využiteľné metódy 
a techniky. Úlohy mentora v procese mentoringu. Možné a vhodné didaktické metódy počas 
realizácie mentoringu. Mentoringový plán.  

9. Psychosociálna podpora v mentoringu prezenčná 
dištančná 

2 h 
3 h 

Psychosociálna podpora ako základná funkcia mentoringu, súčasti psychosociálnej podpory 
mentoringu: identifikácia sa PZ a OZ s povolaním, osvojenie si kultúry školy, podpora 
prežívania pracovnej pohody, komunikácia na pracovisku, začleňovane do kolektívu,  
budovanie psychickej odolnosti, pomoc pri riešení rôznych problémov a konfliktov, podpora 
sebavedomia a zdravej sebareflexie, motivácia, inšpirácia, a i.   

Spolu 
prezenčná 
dištančná 
spolu 

18 h 
32 h 
50 h 

 
  

Získané profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania: 
Absolvent na základe úspešne ukončeného vzdelávania vie vo svojej praxi využívať 
mentoring v školskom prostredí - v škole a v školskom zariadení. Absolvent pozná rôznorodé 
možnosti jeho implementácie, vie navrhnúť jeho realizáciu, vie podporovať proces realizácie 
z hľadiska vzťahu mentoringu a kvality školy, vie navrhnúť mentoringový plán a proces 
mentoringu vie podporovať formou psychosociálnej podpory.  
 
 
 
 
 
 


