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1. A tantárgy elsajátításának célja: 

A képzésben résztvevőknek betekintést nyújtani a mentori munkába, lehetőséget biztosítani a 

sokrétű mentori feladat megélésére. A mentori munkához szükséges komplex látásmód 

kialakítása. 

2. Tantárgyi program: 

 

Két mentor munkájának nyomon követése során ismerkedés a mentor szerepével és 

feladataival a gyakorlatban. A mentor szakmai felkészültsége, tudása, képességei, attitűdjei. 

Két különböző iskolatípusban megismerni a tanulók életkori sajátosságaival összefüggő 

mentori feladatokat. A mentori szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben. Esetleges konfliktus- és agressziókezelés (mentor-jelölt, jelölt-diák 

között) a mentori munkában; megoldási lehetőségek. 

 

3. Évközi tanulmányi követelmények: 

 

Hospitálási napló vezetése, a mentor oktató, nevelő munkájának megfigyelése, választott 

szempontok alapján elemzése.  

A két hospitálási napló beadási határideje: 2018. november 16.  

 

4. Az értékelés módszere: 

Gyakorlati jegy 
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TEMATIKA 

1—2. A mentor és a mentorálás fogalma 

       A mentor munkáját meghatározó jogi szabályozás 

3—4. A mentorálás fajtái és fázisai (I.) 

5. Az Y generációtól az alfákig (módszerek és kommunikációs formák a 

pedagógiai gyakorlatban) 

6—7. A mentorálás fajtái és fázisai (II.) A tanári kompetenciák 

8—9. A konfliktusok főbb fajtái és kezelésük módja 

10. A mentor és a gyakornokok közös munkaterve/dokumentációja 

      A pedagóguskompetenciák fejlődése, fejlesztése. 
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