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Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő 
szakirányú továbbképzési szak  

2018/2019. tanév II. félév 
OH-FHF/186-4/2011. 

– speciális, egy éves képzés – 
 
A képzést indító felsőoktatási intézmény/kar neve: Szegedi Tudományegyetem Közoktatási 

Vezetőképző és Továbbképző Intézet (SZTE KÖVI) 
 

A szakirányú továbbképzés neve: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak 
 

A részvétel feltételei:  

 A jelentkezés feltétele: pedagógus diploma + pedagógus szakvizsga vagy szakvizsgával 

egyenértékű szakirányú továbbképzés, szakmai önéletrajz  

 A képzés indításának feltétele: megfelelő létszám (18-30 fő/csoport) 
 

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus 

mentorpedagógus szakterületen (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára főiskolai szakirányú, 

egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szakirányú) végzettséget tanúsító oklevél.  
 

A képzés célja: Olyan pedagógus mentorok képzése, akik szakszerű, hatékony támogatást tudnak 

adni pedagógustársaiknak az egyéni szakmai kihívások kezeléséhez, valamint a szervezeti 

környezethez és változásokhoz való alkalmazkodáshoz. A pedagógus mentor képes 

 pedagógus jelöltek gyakorlati felkészülését támogatni, pályaszocializációját elősegíteni, 

személyes és szakmai kompetenciáik fejlődéséhez személyre szabott módon és mértékben 

hozzájárulni; 

 pályakezdők vagy más intézményből jött pedagógusok belépésének, nevelési-oktatási 

intézménybe (mint munkaszervezetbe) való beilleszkedésének támogatására; 

 tartósan (pl. gyesen) távollévő munkatárs visszaintegrálásának segítésére; 

 a mentorált kollégák munkahelyi mentálhigiénének fejlesztésére (pl. kiégés megelőzése); 

 a pedagógus szakemberek személyes fejlődésének támogatására. 
 

A képzés időtartama: A képzés időtartama pedagógus szakvizsgával rendelkező jelentkezők esetében 

két félév (165 óra), összesen egy év. 
 

Főbb tanulmányi területek: 

 A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak, szakmai területek felsorolása: 

A specializációs szakasz (mentor szakasz) – fő témakörei: 

I. félév:  

 Pedagógus mentor alapismeretek 

 Pedagógus mentor kompetenciák 

 Felnőttkori tanulási folyamat 

pszichológiai aspektusai 

 Andragógia  és módszerek a 

felnőttkori tanulás támogatására 

 Tanácsadás elmélete 

 Megfigyelési szempontok és 

technikák 

 Mentori tevékenység megfigyelése, 

elemzése 

 Folyamatelemzés és (ön)értékelés 

 Portfólió szeminárium 

 



kjknjjnjlnl 

 

 

 

 

 
 

 

II. félév:  

 Mentálhigiéné a mentor 

munkájában 

 Tanácsadás gyakorlat 

 Moderátori ismeretek és technikák 

 A pedagógus tevékenység 

fejlesztésének kortárs módszerei és 

technikái 

 Mentori tevékenység végzése, 

elemzése, önértékelése 

 Portfólió szeminárium 

 Portfólió készítése 

 Portfólió védése

A képzést ajánljuk: A képzést olyan elhivatott pedagógus szakembereknek ajánljuk, akik értékes 

gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek és ennek birtokában mások pályára készülését, pályára állását, 

pályán maradását és hivatásbéli kiteljesedését hatékonyan kívánják támogatni. 

A képzéssel kapcsolatos egyéb információk:  

 A képzés indítása: minden félévben (február, szeptember) 

 A képzés várható helyszíne: Szeged / Budapest / Kecskemét  

 A foglalkozások formája, gyakorisága, várható időbeosztása: levelező oktatás, félévente 3-5 

konzultáció, 2 napos intenzív képzés (péntek - szombat) 

 A foglalkozás módszerei: A képzés a sokszínű és elmélyült ismeretszerzést ötvözi a készségek, 

képességek fejlesztésével, a személyes beállítódás orientálásával. Az elméleti ismeretek 

feldolgozása a felnőttoktatás modern módszereinek (jelenléti és on-line foglalkozások) 

alkalmazásával történik, amelyek alapvetően a résztvevők egyéni tapasztalatára és aktivitására 

építenek. 

Értékelési rendszer 

A résztvevők aktív részvételével zajló képzés folyamatos visszacsatolást biztosít a hallgatók 

szakmai fejlődésére sokszínű értékelési módszerekkel (gyakorlati és szóbeli számonkérés, 

esettanulmány, portfólió) 
 

Képzési költség 

135.000,-/félév/fő (a képzési költség évente az infláció mértékével változhat!) 

 

Kedvezmények: 
 

 15%-os kedvezmény valamennyi félévre mindenkinek, aki korábban a KÖVI-ben végzett! 
 

 

 5%-os kedvezmény az 1. félévre mindenkinek, aki min. 2 kollégájával együtt jelentkezik a 

képzésre (azonos intézményből)! (fontos: a kedvezményt csak abban az esetben tudjuk 

biztosítani, ha mind a hárman el is kezditek a képzést!) 

 

FONTOS: A fenti kedvezmények nem összevonhatók! 
 

A képzés finanszírozása: önköltséges, az egyetem 3 részletben történő fizetést biztosít (50%-25%-

25%) 
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A jelentkezés módja és feltétele: 
 

 A jelentkezés formája: a képzésre a KÖVI honlapján található jelentkezési felületen lehet 

jelentkezni a szükséges mellékletek benyújtásával: http://kovi-vezetokepzes.hu/jelentkezesi-lap/  
 

 Érdeklődni a következő címen lehet: SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet; 

6720 Szeged, Dugonics tér 13.  
 

telefon: +36 62/544-154 és +36 62/544-299 

e-mail: homakovi@kovi.u-szeged.hu 

honlap: www.kovi-vezetokepzes.hu  
 

Szeretettel várunk! 

 

 

 
 

KÖVI, a VEZETŐ képzés! 
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