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Metodický text má charakter pracovní verze platné k datu 31. 8. 2017.

Je

výstupem projektového záměru, který má před sebou ještě jeden rok realizace.
Na jeho finální podobě se proto nadále pracuje.
Tento metodický text slouž ı́ jako podpů rný ná stroj pro externı́ spolupracovnı́ky
zapsané ho spolku Slova 21, kteř ı́ participujı́ na realizaci projektu, jehož hlavnı́m

ř eš itelem je zmiň ovaný spolek. Koncepce projektové ho zá mě ru Dž a dureder se orientuje
na podporu romský ch ž áků zá kladnı́ch š kol, př ič emž poč ı́tá s př ı́mou participacı́ š koly,

pedagogický ch pracovnı́ků a rodič ů ž áků . Lze do ně j zapojit př ı́padně dalš ı́ pracovnı́ky,
kteř ı́ se angaž ujı́ ve vý chovně -vzdě lá vacı́ch č innostech dotč ený ch ž áků . Klı́čový mi
aktivitami projektu jsou:
•

doučování nad rámec kurikula š kolnı́ho vzdě lá vacı́ho programu dané š koly

•

(tzv. tutoring),

•

(tzv. mentoring),

podpora všeobecného rozhledu a rozvoje individuálních schopností žáka
podpora profesních pedagogických kompetencí uč itelů a asistentů pedagoga.

RŘ eš itelem projektu, který je financová n z prostř edků Roma Education Fund, jehož

č innost se realizuje celkem v 16 stá tech svě ta (REF, online 2017), je zapsaný spolek Slovo
21 se sı́dlem v Praze.

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevlá dnı́ neziskovou organizacı́

s pů sobnostı́ od roku 1999. Svý mi aktivitami se snaž ı́ celkově zlepš it postavenı́ Romů

ž ijı́cı́ch v CČeské republice a nemalou pozornost vě nuje integraci cizinců do č eské
společ nosti. (Slovo 21, online 2017).
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1. Něco málo o tom, kdo je mentor
Obecně je mentor/ka zkuš eně jš ı́ č i starš ı́ č lově k, který se vě nuje mladš ı́m a mé ně

zkuš ené mu svě řenci (mentee). Je pro ně j oporou i rá dcem, pomá há mu lé pe poznat sebe
sama, svů j potenciá l a své schopnosti. V př ı́padě tohoto projektu budou svě řenci
mentorů

romské

dě ti

ve

vě ku

druhé ho

stupně

zá kladnı́

š koly.

Proto

by

mentorem/mentorkou mě la bý t dospě lá osoba starš ı́ 18 let. Mě lo by jı́t o osobu
se stabilnı́ osobnostı́ a rozvinutý mi sociá lnı́mi dovednostmi. Mentoř i by mě li době zná t

své silné i slabé strá nky. Mentor by mě l bý t dů vě ryhodný, neboť bude s dě tmi trá vit č ást
jejich volné ho č asu mimo domov a musı́ si umě t zı́skat dů vě ru romský ch rodič ů. Ve

vztahu k svě řenců m by mě l bý t mentor upř ı́mný, otevř ený, empatický. Jednı́m z cı́lů

mentorový ch č innostı́ je u svě řence rozš iř ovat pole zá jmů a rozvinout kritické myš lenı́
tak, aby byl schopen uvaž ovat o ž ivotě a udá lostech kolem sebe v š irš ı́ch souvislostech a

horizontech a vyvozovat konkré tnı́ zá vě ry. Proto i mentor by mě l bý t schopen v tě chto

intencı́ch uvaž ovat. Profesnı́ zamě řenı́ nehraje roli. Co se tý ká vzdě lá nı́, mě lo by bý t

alespoň stř edoš kolské , aby mentor mě l vyš šı́ vzdě lá nı́, než jeho svě řenec. Je tř eba hledat

propojenı́ mezi ž ákový mi chorostmi, preferencemi nebo zá jmy a profesnı́m nebo
zá jmový m zamě řenı́m mentora.

Mentor se př irozeně stane urč itý m vzorem pro ž áka, proto by mě l vykazovat
ná sledová nı́hodné kvality, jako jsou např ı́klad spolehlivost, dochvilnost, aktivita.

V prů bě hu programu se zcela jistě mentor setká s problematický mi situacemi, se který mi

si nebude vě dě t rady. Proto je vyž adová na urč itá mı́ra sebevě domı́, dı́ky č emuž bude
mentor schopen ř ı́ci si o pomoc, poradit se na odbornı́ky o radu. Př i vý bě ru mentora tedy
dbá me na tyto zá kladnı́ charakteristiky (viz graf č . 1):
•
•
•

stabilita osobnosti, znalost sebe sama, schopnost sebereflexe

zá jem o mentorskou č innost, schopnost zaujmout, komunikač nı́ dovednosti
schopnost kritické ho myš lenı́, vš eobecný rozhled, vzdě lá nı́ a zamě stná nı́
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Stabilita
osobnosti,
znalost sám
sebe, schopnost
sebereflexe

Zájem,
schopnost
zaujmout,
komunikační
dovednosti

Schopnost kritického
myšlení, všeobecný
rozhled, vzdělání a
zaměstnání

Graf 1 Základní charakteristika mentora
Reflexe
•

Když se řekne „mentor“, která z fotek nejlépe vystihuje Vaši představu a proč?
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Diskuse
•

V našich předchozích projektech zaměřených na mentoring proběhla diskuse, zda
zvolit mentory romské či neromské, případně zda je v týmu mentorů kombinovat.
Argumentem pro romské mentory je, že se s nimi mohou studenti daleko snáze
ztotožnit a tím jim mohou být více osobním vzorem. Dalším faktem hovořícím pro
romské mentory je, že více rozumí rodinnému zázemí studenta a snáze naváží
vztah s rodinou. Mentor neromského původu může přispět k potlačení určitých
vnitřních bariér, které může mít student, vůči většinové společnosti. Pokud je
mentor ke studentovi otevřený, může dojít k porozumění odlišnostem na pozadí
vzájemné akceptace. Nicméně nadřazeně tématu Rom /nerom vnímáme vhodnou
volbu kompetentních mentorů.

2. Něco málo o tom, kdo je mentee
Cı́lovou skupinou tohoto projektu jsou romš tı́ ž áci druhé ho stupně zá kladnı́ š koly, tedy

nejč astě ji ve vě ku mezi 12 – 15 lety. Ač koli kaž dý z ú č astnı́cı́ch se ž áků je jedineč nou
individualitou, lze př edpoklá dat, ž e ž áci zapojenı́ do tohoto projektu budou vykazovat

urč itá specifika. Proto je dů lež ité , aby mentoř i/mentorky pracovali s vlastnı́mi

př edsudky, nehodnotili a vž dy zachová vali individuá lnı́ př ı́stup. Lze př edpoklá dat, ž e

ú č astnı́cı́ se ž áci ž ijı́ v nedostateč ně stimulujı́cı́m a motivujı́cı́m prostř edı́. CČ asto
nedoceň ujı́ vý znam vzdě lá nı́ a jeho vý hody. Ve své m okolı́ neznajı́ ž ádné ho vzdě lané ho
Roma/ku. V tomto ohledu má mentor/mentorka pů sobit jako pozitivnı́ vzor. Dá le lze

př edpoklá dat, ž e mnoho rodin ž áků se potý ká se sociá lnı́mi č i finanč nı́mi problé my.

CČ asto je vzdě lá nı́ rodič ů ž áků pouze zá kladnı́, zř ı́dka na ú rovni odborné ho uč iliš tě .
Rodič e ž áků jsou č asto nezamě stnanı́ nebo vykoná vajı́ nı́zko kvalifikované , š patně
placené manuá lnı́ zamě stná nı́.
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Dě ti mohou pochá zet ze sociá lně vylouč ený ch lokalit a jen velmi zř ı́dka se fyzicky
dostá vajı́ za jejich hranici. Drtivá vě tš ina jejich vrstevnı́ků a kamará dů je v podobné

situaci a jen velmi zř ı́dka udrž ujı́ kontakt s vrstevnı́ky z majoritnı́ společ nosti. Mů ž e se
také jednat o mlá dež ohrož enou sociá lně patologický mi jevy, jako jsou např ı́klad:

zneuž ıv́ á nı́ ná vykový ch lá tek, alkoholismus, gamblerstvı́, kriminalita apod. Vě tš inu
volné ho č asu trá vı́ venku na ulicı́ch se svý mi vrstevnı́ky.

CČ asto se mů ž e jednat o mlá dež trpı́cı́ frustracı́ a tı́m pá dem velmi citlivou. Pocit ú spě chu

a oceně nı́ č asto schá zı́. Ně kteř ı́ ž áci mohou mı́t také problé m s vlastnı́ identitou nebo s
př ı́sluš nostı́ k romské mu etniku, což se projevuje v mnoha ohledech. Dů lež itý m faktem
je, ž e ž áci prochá zejı́cı́ pubertou a adolescencı́ mohou mı́t tento vnitř nı́ konflikt daleko

silně jš ı.́
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3. Mentorská činnost
Mentorská č innost tkvı́ v př edá vá nı́ zkuš enostı́, citlivé m vedenı́ ž áků a jejich motivace.

Mentoř i zprostř edková vajı́ ž áků m kontakt s tě mi aspekty svě ta, které jim v rá mci jejich

ž ivotnı́ho prostř edı́ nejsou bě žně dostupné . O jaké aspekty se vlastně jedná , je otá zkou
individuá lnı́ch parametrů osobnosti ž áků , který m je služ ba poskytová na. Cı́lem

mentorova snaž enı́ je př edevš ı́m rozš ı́řit ž áků m obzory, vnı́má nı́ jejich vlastnı́ho okolı́ a

motivace. Dı́ky tomu by mě li ž áci bý t lé pe př ipraveni na dů lež ité ž ivotnı́ rozhodnutı́, jako

je např ı́klad př echod ze zá kladnı́ho na stř ednı́ stupeň vzdě lá vá nı́ nebo vý bě r
odpovı́dajı́cı́ stř ednı́ š koly v ná vaznosti na vybrané povolá nı́. Mentor dá le př edá vá ž áků m

své vlastnı́ ž ivotnı́ zkuš enosti a pohled na svě t. Pro to je naprosto nezbytné , aby se
mentor perfektně orientoval ve své vlastnı́ osobnosti a okolı́. Dı́ky tomu nabı́dne ž áků m
jiný, než bě ž ně dostupný ú hel pohledu.

Nenı́ cı́lem, aby ž áci př ebı́rali od mentora vš e, bez toho aniž by danou vě c podrobili

vlastnı́mu myš lenkové mu procesu. Cı́lem je nabı́dnout alternativu, př edstavu, mož nost,
š anci atd. Mentor by mě l za kaž dý ch okolnostı́ vybı́zet ž áky k tomu, aby dané zá lež itosti
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promý šleli a sami se k nim vyjadř ovali. Takto by si ž áci mě li pod mentorový m vedenı́m
„vypě stovat“ kritické myš lenı́ nezbytné pro budoucı́ osobnı́ rů st a ř eš enı́ slož itý ch
ž ivotnı́ch situacı́.

Mentor především:
•
•
•
•
•
•

př edá vá zkuš enosti a nadhled
naslouchá

povzbuzuje
inspiruje

uč ı́ př ı́kladem

je prů vodce osobnı́m rozvojem

Zá kladnı́ metodou mentoringu jsou neformá lnı́ rozhovory, který mi se mentor snaž ı́ ž áka
dové st k sebepozná nı́, pochopenı́ vlastnı́ho vnı́má nı́ svě ta a své ž ivotnı́ drá hy. Skrze tyto

rozhovory vede mentor ž áka ke kritické mu zhodnocenı́ své ho vlastnı́ho potenciá lu a

plá nová nı́ své ž ivotnı́ drá hy. Pro stanovenı́ cı́lů mentorské č innosti je tř eba absolvovat

rozhovory s ž áky (mentee), jejich rodinou a se zá stupcem š koly, nejlé pe tř ı́dnı́m
uč itelem/tř ı́dnı́ uč itelkou. Zjiš ťujeme př edevš ı́m, v jaké m kontextu ž ák ž ije, co urč uje

jeho vztahy s vrstevnı́ky ve š kole i mimo ni, jaké tyto vztahy jsou. Kromě toho
potř ebujeme zná t, co ž áka bavı́, jaké jsou jeho potř eby a preference ve vztahu k volné mu

č asu

i

volbě

dalš ı́ho

povolá nı́.

Ná vodem

v tomto

ohledu

bude

formulá ř

individualizované ho plá nu rozvoje ž áka, ve které m se zabý vá me jasně daný mi okruhy, a

k jednotlivý m okruhů m jsou stanoveny podotá zky, jež majı́ napomoci cı́le co nejvı́ce

konkretizovat.

9

škola, vztahy ve
škole, prospěch,
vzdělávací aspirace

rodinné zázemí a
vztahy, podpora
rodiny

identita, zájmy,
schopnosti

Graf 2 Individualizace individuálního plánu

Nemé ně dů lež ité bude vytý čit silné strá nky, které bude dobré nadá le rozvı́jet, i slabé
strá nky, které se bude mentoring snaž it posı́lit.

silné
stránky
slabé
stránky
Graf 3 Slabé a silné stránky

Př ı́prava a artikulace cı́lů je vhodný m komunikač nı́m bodem pro vzá jemné pozná nı́. Tı́m
se mentoř i vyhnou tomu, ž e s ž áky nebudou mı́t o č em mluvit. Pro tento ú č el je nezbytné

se s ž áky sejı́t nejmé ně tř ikrá t. Mentoř i by se na tě chto schů zká ch mě li zamě řit na
osobnost studenta a svojı́ vlastnı́. Sprá vně volený mi otá zkami je mož né dosá hnout
vzá jemné ho pozná nı́ relativně brzy. Mentoř i by mě li dá t ž áků m mož nost, aby je také
poznali a mě li by jim na oplá tku sdě lovat vlastnı́ zá jmy, zkuš enosti, dobré praxe apod.
Cı́le by mě ly bý t stanoveny v ú zké spoluprá ci s ž ákem/ž ákynı́ a mě la by nad nimi
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panovat oboustranná dohoda. Proto také ž ák/ž ákyně rovně ž př ipojuje svů j podpis ve

formulá ř i individualizované ho plá nu rozvoje ž áka. Abychom byli schopni sledovat
naplň ová nı́ jednotlivý ch stanovený ch cı́lů rozvoje ž áka, je tř eba nastavit je maximá lně

konkré tně a mě řitelně . To mů ž e znamenat, ž e si jednotlivé cı́le budeme muset rozdě lit
do dı́lč ı́ch podcı́lů .
Příklad:
•

Pokud jedním z cílů mentoringu bude podání přihlášky na SŠ, pak je nejdříve nutno
pomoci žákovi/žákyni s výběrem oboru studia a konkrétní školy, kam přihlášku
bude podávat. Předcházet bude povídání o představě o budoucím povolání, zjištění
znalostí o nabídce studijních oborů, rozhovor s rodiči a navštívení dnů otevřených
dveří různých škol.

cíl

pod cíl

dílčí cíle

rozprava o studijních
preferencích
výběr oboru studia
zvýšení informovanosti

podání přihlášky na
SŠ

o různých profesích
výběr školy

navštívení dnů otevřených
dveří na různých SŠ

Graf 4 Konstrukce cílů mentoringového programu
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Čím mentoringový program naplnit:
•
•
•
•
•
•
•

Pravidla.

Icebreakery.

Informač nı́ a vzdě lá vacı́ aktivity.
Tý mové aktivity.

Kreativnı́ aktivity.

Podpora romské identity.

Poradenstvı́ ve vzdě lá vá nı́. Stı́nová nı́. Exkurze. Dny otevř ený ch dveř ı́. Pozitivnı́
vzory. Kulturnı́ akce.

Je nezbytné , aby komunikace mezi mentory a ž áky byla co nejvı́ce př irozená .
Komunikace bez př irozenosti se stá vá neautentickou a tı́m pá dem nevě rohodnou.
Mentoř i musı́ bý t vů č i svý m studentů m maximá lně upř ı́mnı́ a otevř enı́, což vš ak mů ž e

vé st k nepř ı́jemný m situacı́m, nebo té matů m, jak pro mentory, tak pro studenty. CČ asto se
vš ak mů ž e stá t, ž e se dı́ky komunikaci o nepř ı́jemný ch nebo citlivý ch té matech ú č astnı́ci

uvolnı́ nebo se „vyč istı́“ napjatá atmosfé ra, dojde k prož itku vedoucı́mu k nabytı́

oboustranné dů vě ry. Př esto je nezbytné , aby mentoř i respektovali př ánı́ studentů , pokud
nebudou chtı́t o nepř ı́jemný ch nebo citlivý ch vě cech mluvit.

Interpretace komunikace je zá sadnı́ souč ástı́ komunikač nı́ho procesu. Př i interpretaci
zapojujeme nejen verbá lnı́, ale př edevš ım
́ neverbá lnı́ aspekty komunikace, jako jsou
např ı́klad: paralingvistické aspekty, postoje, mimika, gestikulace, projevy aktivnı́ho
naslouchá nı́ apod. Mentor by se v rá mci př ı́pravy na vykoná vá nı́ č innosti se studenty mě l

s tě mito aspekty blı́že sezná mit. Dı́ky tomu, ž e pochopı́, jak tyto aspekty fungujı́, bude

schopen př irozené interpretace na vyš šı́ ú rovni, než je tomu bě žné . Komunikace by
zá sadně nemě la bý t jednostranná a mentoř i by se mě li snaž it své studenty vtá hnout do
komunikace jako rovnocenné partnery, ne jen jako pasivnı́ př ijı́mač e.

12

4. Individuální plán rozvoje žáka
SŠkolnı́ rok:

Jmé no ž áka:

SŠ kolnı́ roč nı́k:

Jmé no mentora:

1. Rodinný a školský kontext žáka, který by IPR měl ve svém obsahu
zohlednit:

2. Ve kterých oblastech, resp. činnostech je žák úspěšný, se znatelným
potenciálem, který by se měl nadále rozvíjet:

3. Ve kterých oblastech, resp. činnostech je žák výrazně méně úspěšný a
IPR by je měl adekvátně zohlednit:

4. Obecné a specifické cíle IPR žák ve vztahu k jednotlivým oblastem.

13

JÁ A MOJE SOUČASNÁ ŠKOLA
•

zda a jak chce si žák zlepšení/udržení prospěch ve škole, v jakých předmětech, chce
si zlepšit docházku, upevnit vztahy ve škole apod.

Cíle

Způsob naplnění, konkrétní kroky a
termín
KÝM CHCI JEDNOU BÝT

•

na jaké škole bude žák pokračovat se vzděláváním, jak se připraví na PZ, jak
studium zafinancuje (stipendia, rodiče, brigáda apod.), čím se chce v životě
zabývat, zda má dostatek informací apod.

Cíle

Způsob naplnění, konkrétní kroky a
termín

MOJE ZÁJMY A JEJICH ROZVOJ
•

co žáka baví, jaké má koníčky, zda je zapojen do mimoškolních aktivit a jak je
případně financuje; pokud žádné zájmy dosud nemá, zda k něčemu inklinuje, jak by
se mohl v tom rozvíjet a co k tomu potřebuje

Cíle

Způsob naplnění, konkrétní kroky a
termín
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LIDÉ V MÉM OKOLÍ
•

v jakém okruhu lidí se žák pohybuje, zda mu tento okruh vyhovuje a pomáhá
naplňovat osobní cíle, jaké má vztahy s lidmi kolem sebe a jak o ně pečuje, zda chce
si své sociální vazby rozšířit a jak mu v tom mentoring pomůže

Cíle

Způsob naplnění, konkrétní kroky a
termín
MOJE ROMSKÁ IDENTITA

•

jak vnímá žák svou romskou identitu; setkává se dostatečně s informacemi o
romské historii, tradicích, hodnotách?, co v této oblasti potřebuje a jak mu to
mentoring zprostředkuje?

Cíle

Způsob naplnění, konkrétní kroky a
termín

Podpis mentora:
Podpis žáka:
Podpis zákonného rodiče:
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