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Metodológia vzdelávania mentorov

1. Cieľ projektu
Cieľom projektu EU Tourism Mentoring (EUTM) je preniesť metódu rozvoja
zamestnancov/pracovníkov – mentoringu – z krajiny, v ktorej využívanie tejto techniky v sektore
pohostinstva, voľnočasových aktivít, cestovania a cestovného ruchu (ďalej len HLTT) je dlhodobo
zaužívané, do krajín, kde mentoring nepatrí medzi bežné nástroje zvyšovania kvality pracovnej sily.
Vo Veľkej Británii patrí mentoring medzi osvedčené nákladovo-efektívne spôsoby ako zlepšovať
zručnosti, motiváciu a ambície zamestnancov.
Projekt EUTM je zameraný na prenos mentoringových techník, používaných v HLTT sektore vo Veľkej
Británii, na Slovensko, do Rumunska a do Litvy. Projekt buduje personálne kapacity v danom sektore
tým, že najprv poskytuje tri mentoringové školenia štyrom mentorom z každej zo zúčastnených
prijímajúcich krajín. Všetci vyškolení mentori, ktorí boli vybraní na základe ich pracovných skúseností
v HLTT sektore, ako aj podľa osobnostných vlastností, budú školiť mentees – zamestnancov a/alebo
pracovníkov v HLTT sektore.
Projekt taktiež vyhodnotí skúsenosti mentorov i mentees a na základe výsledkov sa bude snažiť
program vylepšiť a identifikovať jeho vplyv na organizácie, kde mentees pracujú. Okrem tohto
bezprostredného dosahu má projekt aj zámer identifikovať predpokladaný dopad na celé odvetvie
HLTT v každej z troch zúčastnených krajín. Overí, či sa mentoring osvedčí ako nákladovo-efektívny
prostriedok rozvoja zamestnancov/pracovníkov a štandardov organizácií, a či sa zavedenie
mentoringu odrazí na zvýšenom záujme odborníkov z tohto odvetvia stať sa mentormi, odborných
vzdelávacích inštitúcií a školiacich zariadení poskytovať programy pre mentorov a tiež zamestnancov
vyhľadávať mentoringové služby a stať sa mentees.
Za týmto účelom sa od odborníkov, ktorí sa zapoja ako mentori, zároveň vyžaduje záväzok prispieť k
vyhodnocovaniu a vylepšovaniu programu.
2. Cieľ metodológie
Cieľom tohto dokumentu je načrtnúť zámer, ústredné témy a metódy výučby, učenia sa a
hodnotenia, ktoré budú používané počas realizácie projektu.
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Projekt poskytne "Mentoring Toolkit"- mentoringovú príručku pre dvanásť odborníkov z HLTT
sektora, ktorí majú záujem stať sa mentormi. Tento dokument opisuje, čo sa budú mentori učiť,
akou formou im bude obsah prezentovaný školiteľom a ako následne odovzdajú svoje vedomosti
mentees, s ktorými budú spolupracovať.
3. Spôsob realizácie
Príručka bude vyhotovovaná v priebehu troch nadväzujúcich tréningov oddelených prestávkami.
Časové obdobie medzi jednotlivými školeniami umožní interakciu mentorov s ich mentees.
Každý z workshopov sa bude konať striedavo v jednej z troch krajín participujúcich na projekte tak,
aby boli účastníci navyše obohatení o špecifiká národných kultúr, odvetvia HLTT a spôsobu práce.
•

jún 2014, Slovensko

•

september 2014, Rumunsko

•

október 2014, Litva

Súčasťou tréningu bude i študijná návšteva organizácií z HLTT sektora príslušnej krajiny, ktorá priblíži
normy, praktiky a prekážky, ktorým čelia. Vzájomná podpora (peer support) a rozvoj mentorov sú
jednou z charakteristických čŕt tohto programu.
a ) Vedomosti a zručnosti
Prvý tréning je rozdelený do troch dní, počas ktorých sa budúcim mentorom predstavia vedomosti a
zručnosti týkajúce sa samotného mentorovania.
Tréning má 5 častí:
•

Ako nastaviť mentoringový program tak, aby fungoval

•

Mentoringové zručnosti a hodnoty

•

Nástroje koučingu a mentoringu

•

Dohoda, plánovanie a protokolovanie

•

BIznis mentoring

Vyučovanie a učenie sa bude prebiehať v jednej miestnosti prostredníctvom riadeného školenia,
prípadových štúdií a rolových hier. Hodnotenie bude realizované na základe testov formou otázok a
odpovedí, vyhodnotenia prípadových štúdií a rolových hier.

Result 12 Methodological guidelines - Slovak

b ) Prehľad a osobný rozvojový plán
Druhý tréning, ktorý je rozdelený do dvoch dní, má preskúmať vhodnosť a uplatnenie zručností a
nástrojov pomocou reflexie a metódy akčného vzdelávania.
Má tri časti:
•

Prehľad zručností a nástrojov

•

Posúdenie potrieb osobného rozvoja

•

Osobný plán rozvoja

Vyučovanie a učenie sa bude aj v tomto prípade prebiehať v jednej miestnosti. Časť tréningu bude
riadená a časť formou vzájomnej podpory prostredníctvom sérií akčného vzdelávania, ktoré
pomáhajú účastníkom identifikovať potreby osobného rozvoja. Hodnotenie účastníkov bude
vychádzať z toho, ako mentori využívali nadobudnuté mentoringové zručnosti a nástroje pri práci s
mentees a jeho súčasťou bude analytický posudok potrieb osobného rozvoja. Účastníci zhodnotia
svoje kompetencie ich porovnaním so štandardnými kompetenciami mentorov pomocou metódy
"Skillscan".
Na záver workshopu si účastníci vytvoria plány osobného rozvoja.
c) vzájomná podpora a akčné plánovanie
Tretí workshop bude trvať dva dni a bude zameraný na hodnotenie stretnutí s mentees a ďalšie
uplatňovanie mentoringových zručností a nástrojov, revíziu osobných plánov rozvoja a vytváranie
akčného plánu.
Tvoria ho štyri časti:
•

Preskúmanie pokroku s mentees

•

Úspešné príbehy (success stories)

•

Hodnotenie plánov osobného rozvoja

•

Mentoring v HLTT sektore a akčné plánovanie

Vyučovanie a učenie sa bude prebiehať v jednej miestnosti po celú dobu trvania. Výučba bude
prebiehať v rámci skupiny účastníkov s podporou školiteľa. Hodnotenie bude realizované zo strany
účastníkov tak, aby zhodnotili použitie mentoringových zručností a nástrojov počas stretnutí so
svojimi mentees a prehodnotili svoje plány osobného rozvoja. Účastníci posúdia svoje kompetencie a
porovnajú ich so štandardnými kompetenciami potrebnými pre mentora. Lektor urobí záverečné
celkové hodnotenie.
Na konci workshopu si účastníci vytvoria akčné plány svojho ďalšieho zapojenia sa ako mentorov v
rámci sektora HLTT.

Result 12 Methodological guidelines - Slovak

4.Spôsob vyhodnotenia
Účastníci budú po každej časti požiadaní o vyplnenie dotazníkov a o účasť v pracovných skupinách
týkajúcich sa každého workshopu. Požadovaná spätná väzba sa bude týkať realizácie workshopov,
metód hodnotenia, relevantnosti získaných vedomostí, zručností a kompetencií a ich možného
dopadu.

Pravidelne poskytovanie spätnej väzby účastníkmi je nevyhnutným predpokladom úspešnej
realizácie projektu.
5. Dohoda o účasti na školení
Všetkým účastníkom bude navrhnutá zmluva špecifikujúca nasledujúce oblasti:
•

logistické opatrenia pre účasť v projekte

•

odborné semináre

•

spätná väzba od účastníkov

•

certifikácia EUTM

•

finančná podpora zo strany partnerov EUTM

6. Certifikácia
Projekt EUTM dodržiava princípy ECVET a poskytuje certifikované uznávanie získaných zručností a
kompetencií. Účastníci dostanú osvedčenie o úspešnom absolvovaní seminárov so špecifikáciou
zručností a kompetencií, ktoré budú zodpovedať normám britských a európskych kompetencií pre
mentorov.
V rámci projektu sa budú parnteri snažiť zabezpečiť certifikáty Europass, ktoré by podporovali
dosiahnutie získaných kompetencií prostredníctvom vymedzenia aktivít.

Patrick Cross
Gecko Programmes Ltd
03.06.2014
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Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej komisie.
Táto publikácia odráža názory autora a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej
obsiahnutých.
Viac informácií o projekte je dostupných na http://eumentoring.org

