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GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ  

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

 

 

I. A szakirányú továbbképzés neve: Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak 

II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: 

III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:OH-FHF/1044-8/2009. 

IV. A létesítő intézmény neve: Eszterházy Károly Főiskola 

V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye: 

 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-

szakvizsgára felkészítő szakirányútovábbképzési szak 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:Szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető 

mentortanári szakterületen) 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:Pedagógusképzés képzési terület 

4. A felvétel feltételei:Tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári 

szakon)szerzett végzettség, legalább 3 éves tanítási gyakorlat 

5. A képzési idő:4 félév 

KÉPZÉSI PROGRAM 

 

1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem BTK 

2. A szakért felelős oktató: a gyakorlatvezető mentortanár képzésért felelős: Kocsis Zsófia 

3. Képzési cél:  

A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával, a pályakezdők 

munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a 

felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban, és külső gyakorló 

helyeken, különböző köznevelési intézményekben. A továbbképzés keretében kerül sor a szakterületi 

szakismeretek továbbfejlesztésére, valamint a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési 

célok közvetítésére, a pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati képzésének 

szervezésére, irányítására, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére való felkészülésre. A képzés 

segítséget nyújt a gyakorlatvezető mentortanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások 

megismeréséhez, illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a 

pedagógus mentális egészségének védelméhez is. 

4. A képzés formája: költségtérítéses levelező 

5. A képzés szerkezete:A képzés tartalma mind az általános, mind a specializációs részben önálló 

modulokból, és azokon belüli tantárgyakból épül fel. 

6. A képzés módszerei:Elméleti jellegű előadások mellett tantermi és szemináriumi jellegű 

foglalkozások, gyakorlatok.  

7. Tanterv: tantervi háló 

 

TANTERVI HÁLÓ 

 

1-2. félévének tantervi hálója 

 

Kód Tantárgynév 

I. félév II. félév 

Óra- 

szám 

Számon

-kérés 
Kredit 

Óra-

szám 

Számon-

kérés 
Kredit 
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I. Közigazgatási vezetési ismeretek 

BT_SZAG

144 

1. Közigazgatási és 

államháztartási 

ismeretek 

15 K 4    

BT_SZEV1

44 

2. Európai 

oktatásügyi 

integrációs 

folyamatok 

   10 K 3 

II. A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet 

BT_SZTI1

44 

1. Tanügyigazgatási 

és jogi ismeretek 

10 K 3    

BT_SZSZV

244 

2. Szervezetfejlesztés 

és vezetési kultúra 

15 K 4    

BT_SZIK 

144 

3. Intézmény és 

környezete 

10 G 3    

III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 

BT_SZIN1

44 

1. 

Intézményértékelés 

és a tanulói, tanári 

munka értékelése 

10 G 4    

BT_SZMI2

12 

2. 

Minőségellenőrzés, 

minőségértékelés, 

minőségfejlesztés 

   15 K 4 

IV. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében 

BT_SZPF2

44 

1. Pedagógiai 

folyamat-tervezés és 

-szervezés 

   10 G 3 

BT_SZT24

4 

2. Szakmai önismeret    15 K 4 

V. Az integráció és szegregáció kérdései 

BT_SZESZ

F144 

1. Esélyegyenlőség, 

szektorközi 

együttműködés, 

fenntartói 

megoldások 

15 G 4    

VI. Sajátos csoportok nevelése, oktatása 

BT_SZME

144 

1. 

Egészségpszichológi

ai és az egészségre 

nevelés kérdései 

15 G 3    

BT_SZSP2

11 

2. Sajátos nevelési 

igényű gyerekek 

nevelése, oktatása  

   15 K 5 

BT_SZGY

244 

3. Gyermek- és 

ifjúságvédelem, 

hátrányos helyzet 

kezelése 

   15 G 5 

BT_SZFE2

44 

4. Az élethosszig 

tartó tanulás, a 

felnőttoktatás 

kérdései 

   10 G 4 
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BT_SZSZ2

00 

Szigorlat      2 

 

Összes óra 85   95   

Összes kredit   24   31 

Összes gyakorlat  4   3  

Összes kollokvium  3   4  

 

A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

3-4. félév tantervi hálója 

 

Tantárgy III. félév IV. félév kód 

óra- 

szám 

számon

kérés 

kredit óra-

szám 

számon

kérés 

kredit 

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

Hazai és nemzetközi 

tanárképzési 

koncepciók  

5 koll 2    BT_SZVMTK

100 

 

Korszerű tanulási 

folyamat, és a 

pedagógiai 

problémahelyzetek 

értékelése 

   10 koll 2 BT_SZVMTF

200 

 

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

A tanárjelöltek 

lélektani, szociológiai 

jellemzői 

10 koll 4    BT_SZVMTS

Z110 

 

A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és 

szakmódszertani ismeretei  8 kredit 

Legújabb 

szaktudományi 

eredmények és 

közoktatási 

alkalmazási 

lehetőségek I. 

15 gyj 4    BT_SZVMMO

D1 

 

Legújabb 

szaktudományi 

eredmények és 

közoktatási 

alkalmazási 

lehetőségek  II. 

   15 gyj 4 BT_SZVMMO

D2 

 

A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit 

Iskolai/szakmai 

menedzsment 

10 gyj 4    BT_SZVMIM

120 

 

Az iskola és a 

különböző 

szakintézmények 

kapcsolata 

   10 gyj 4 BT_SZVMIK2

10 

 

A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 

A mentori munka 

tervezése, szervezése 

10 gyj 4    BT_SZVMMT

130 
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A mentori munka 

megfigyelése, 

koordinálása 

   15 gyj 4 BT_SZVMM

M220 

 

A pedagógus 

kommunikációs 

készségének 

fejlesztése 

 

10 gyj 3    BT_SZVMKO

130 

 

Konfliktus - és 

agresszió- kezelés a 

tanári/mentori 

munkában 

10 koll 4    BT_SZVMKA

140 

 

 

Konfliktus - és 

agresszió- kezelés a 

tanári/mentori 

munkában 

   10 gyj 2 BT_SZVMKA

240 

 

Kötelezően választható 10 kredit 

Magatartási, tanulási 

zavarok 

20 gyj 5    BT_SZVMZA

150 

 

Egészségnevelés, 

gyermekvédelem 

   20 koll 5 BT_SZVMEG

Y230 

 

Tehetséggondozás 20 koll 5    BT_SZVMTE

160 

 

Digitális pedagógia    20 gyj 5 BT_SZVMDP

250 

 

Gyakorlat 4 kredit 

Szupervízió 5 beszám

oló 

2    BT_SZVMSZ

170 

 

Szupervízió    5 beszám

oló 

2 BT_SZVMSZ

270 

 

Szakdolgozat 10 kredit  BT_SZVMSZ

AKD 

Összesen 95 3/5+B 32 85 1/5+B. 23  

 

 

8. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: 

 

A szakdolgozat: Az aktuálisan meghirdetett szakdolgozati témakörök 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:  

Az előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzése, valamint a szakdolgozat benyújtása. 

A záróvizsga részei:  

A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása és védése történik. A témavezető a szakdolgozatot 

írásban értékeli. A feldolgozott témához, valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal, 

eredményekkel  kapcsolatosan, a témavezető által megfogalmazott két-három kérdésre adott komplex 

válasz. 

A záróvizsga eredménye: 

A záróvizsgán kifejtett szóbeli felelet és a szakdolgozat jegyének egyenlő súllyal vett átlaga kerekítve. 

Az oklevél minősítése: szakvizsgázott pedagógus 
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9. A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje: 

Bármely felsőoktatási alapképzésben vagy továbbképzésben szerzett kredit elismerhető, ha a 

kreditátváltás általános szabályai szerint ekvivalens a jelen szakvizsgás képzés valamely tantárgyával. 

A pedagógus-szakvizsgával már jelentkezők számára az általános év teljesítése nem kötelező. 

 

  




