
A KÉPZÉS TARTALMA 

 

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 
 

továbbképzési szak 

 

kötelező ismeretkörének  hálóterve (65 kredit) 

 

Ismeretkörök, 
tantárgyak 

 

félévek tantárgy 
kredit-

száma 

számon 
-kérés 

(koll / gyj 

/egyéb 

1. 2. 3. 4. 
 

 

tantárgy féléves tanóraszáma, 

tanóratípusa  

(ea / sz / gy / konz) / kreditértéke 

  

Kötelező ismeretkörök: 65 kredit 

Közigazgatási ismeretek: 7 kredit 
(közigazgatás rendszere; központi állami szervek; EU és Magyarország; államháztartási 

ismeretek) 

1.Közigazgatási vezetési 

ismeretek I.                          
Dr. Vadál Ildikó 

10ea /3kr.     3kr koll 

2. Az EU és 

Magyarország  

 
Laczkóné dr. Tuka Ágnes 

5ea /2kr.    2kr koll 

3. Közigazgatási vezetési 

ismeretek II. 

Államháztartási 

ismeretek  
 

Ritter Betty 

5ea /2kr.    2kr koll 

Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek: 6 kredit 

(szervezeti és vezetési alapismeretek; a vezetés funkciói; vezetői szerepek, stílusok a döntés 

pszichológiája; vezetés és problémamegoldás; szervezeti kommunikáció; konfliktus, változás 

és szervezetfejlesztés) 

4. Szervezeti és vezetési 

alapismeretek         

                     
 Lengvárszky Attila 

 10ea /3kr.   3kr koll 

5. Szervezeti 

kommunikáció; vezetői 

szerepek, stílusok; 

konfliktus, változás és 

szervezetfejlesztés 
Varga Éva 

 10ea /3kr   3kr koll 

Közoktatási ismeretek: 22 kredit 

(oktatási rendszerek; program- és tantervfejlesztés; a közoktatási intézmény tevékenységének 

tervezése, ellenőrzése; a közoktatás igazgatása) 

6. Oktatási rendszerek 

 
dr. Andl Helga           

15ea/5kr    5kr koll 

 



7. A közoktatási 

intézmény 

tevékenységének 

tervezése            
Turi Katalin 

 10ea/3kr   3kr koll 

8. Tanulási folyamatok 
tervezése, szervezése és 

értékelése                           
 

dr. Bárdossy Ildikó 

20sz/6kr    6kr gyj 

1. Tantervfejlesztés        

   
 dr. Bárdossy Ildikó 

15sz/5kr    5kr gyj 

10. A nevelési-oktatási 
intézmény hatékonysága               

Minőségfejlesztés   

          
dr. Mrázik Julianna 

 10ea /3kr.   3kr koll 

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek: 13 kredit 

(SNI gyermekek köre; iskolai mentálhigiéné; a pszichés fejlődés zavarai 

11. Iskolai 
mentálhigiéné  

      
Csókási Krisztina                

 15ea/5kr   5kr koll 

12. Sajátos nevelési 

igényű személyek, 

csoportok nevelése-

oktatása                       
 

Vida Gergő 

 

15ea/4kr   4kr koll 

13. A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek 
 

dr. Híves - Varga Aranka 

 10sz/4kr   4kr gyj 

Speciális módszertani ismeretek: 7 kredit 
(integráció és szegregáció; esélyegyenlőség) 

14. Integráció és 

szegregáció kérdései     
 

dr. Híves - Varga Aranka 

 10ea/3kr   3kr koll 

15. Esélyegyenlőség 
 

dr. Dezső Renáta 

15ea/4kr    4kr koll 

16. Szakdolgozat  

 
dr. Mrázik Julianna 

 

  0/10kr 
10 kr szakdolg

ozat 

 

Összesen 27kr 28kr  10kr   

Összesen 

50ea 

35sz 

 

80ea 

10sz 
- - 65 kredit 

12koll. 

3 gyj. 

 

 
  



B) Szakirányhoz kapcsolódó ismeretkörök: 55 kredit 

 

tantárgyak 

felelősök 

félévek tantárgy 

kredit-

száma 

számon 

-kérés 

(koll / gyj 
/egyéb 

  3. 4. 
 

 

tantárgy féléves tanóraszáma, 

tanóratípusa  
(ea / sz / gy / konz) / kreditértéke 

  

 

A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe: 4 

kredit 

(pedagógusképzés strukturális, tartalmi és módszertani megújulása, a mentor szerepe, a 

tanári szakmai kompetenciák fejlesztése) 

1. 
A mentorálás helye és 

szerepe a 

pedagógusképzésben és 

a pályaszocializációban           
 

Dombiné Borsos Margit 

   15ea/4kr  4kr koll 

A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés- és oktatás-lélektani ismeretei: 4 

kredit 

2. 

 A gyermek, ifjú és 

felnőttkor személyiség- és 

fejlődéspszichológiája                         
 

dr. Révész György 

  15ea/4kr  4kr koll 

A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb 

szaktudományi és szakmódszertani ismeretei: 8 kredit 

(legújabb diszciplináris és szakmódszertani kutatási eredmények, fejlődési irányok 

3.  

A szakterület legújabb 

tudományos eredményei   
 

dr. Dezső Renáta 

  15sz/4kr  4kr gyj 

4.  

Szakmaspecifikus mentori 

tanácsadás módszerei             

 
Dombiné Borsos Margit 

  15sz/4kr  4kr gyj 

A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai: 8 kredit 

(az iskolai szervezet, működés, kapcsolatrendszer) 

5.  

Intézmény mint 

szervezet-működés, 

kapcsolatrendszer  
 

Turi Katalin 

  5ea /2kr  2kr koll 

6. 

 Innováció és 

szervezetfejlesztés  
 

dr. Huszár Zsuzsanna 

  10ea /3kr.  3kr koll 



7.  

A pedagógus kutató-

fejlesztő tevékenysége  
 

dr. Huszár Zsuzsanna 

   10sz/3kr 3kr gyj 

A mentorálás elmélete és speciális módszerei: 17 kredit 
(pedagógiai jelenségek feltárásának, elemzésének és értékelésének módszerei, az 

osztálytermi kutatás technikái, önreflexió képességének fejlesztése, a mentor sajátos feladatai, 

konfliktuskezelés, kommunikációs képességek fejlesztése, értékelés módszerei) 

8.  

Kommunikáció és 

konfliktuskezelés a 

mentori munka során  
 

dr. Arató Ferenc 

   15sz/4kr 4kr  gyj 

9. Mérés-értékelés 
 

Pethő József 

   10sz/3kr 3kr gyj 

10.  

Osztálytermi kutatások  
 

dr. Dezső Renáta Anna 

   15sz/4kr 4kr gyj 

11.  

A (tantestületi, a 

tanárjelölti, a szaktárgyi) 

mentorálás kérdései   
 

dr. Arató Ferenc 

   15sz/5kr 5kr gyj 

12.  

Mentor szakmai 

önismeret és önreflexió                                              

 
dr. Mrázik Julianna 

  5sz /1kr.  1kr gyj 

Kötelezően választható: 10 kredit 
(speciális nevelési területek: inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem, stb.; 

multikulturális nevelés; IKT támogatott pedagógiai módszerek; pedagógiai munkát segítő 

szakemberek, intézmények, osztályfőnöki munka; nemzetközi tendenciák az oktatási 

rendszerek fejlődésében; tehetséggondozás, kreativitás-fejlesztés; modern információs 

kommunikációs technológiák; metafora-elemzés, a pedagógusok pedagógiai tudása; 

ifjúságszociológia, ifjúsági szubkultúrák) 

13.  
Inkluzív nevelés 

elmélete és gyakorlata a 

sajátos nevelési igény 

aspektusából 
Vida Gergő 

   15ea/5kr 5kr koll 

14.  

Eltérő tanulási 

képességű gyermekek 
integrációja  
 

Vida Gergő 

   15sz/5kr 5kr gyj 

15. 

 Curriculumfejlesztés, 

alkotó szeminárium I. 
 

dr. Bárdossy Ildikó 

 

 

15sz/5kr 

 5kr gyj 



16. 

Curriculumfejlesztés, 

alkotó szeminárium II.  
 

dr. Bárdossy Ildikó 

   15sz/5kr 5kr gyj 

17. 

Intelligencia, 

kreativitás, tehetség  
 

dr. Révész György 

  15ea/5kr  5kr koll 

Gyakorlat: 4 kredit Turi Katalin 

(gyakorlóiskolai és/vagy külső iskolai mentorálás gyakorlatvezető támogatásával) 

18.  

Gyakorlat                          
Turi Katalin 

   10gy/4kr 4kr gyj 

Összesen 

 

 45ea 

 35sz + 
+ 

választha

tó  

15ea/ 

15sz 

65sz 

10gy 
0ea + 

15ea/15s

z 

 

55kr 4 koll.  

9 gyj. 
1 

szakdol

gozat + 

szab. 

vál. 

tárgyai   27kr 28kr 

 
 


