
 
KÉPZÉSI ADATOK: 
 
A felsőoktatási intézmény/kar neve: 

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar - KRE-BTK 
 
A szakirányú továbbképzés neve: 

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő 
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Képzési terület 

Levelező Önköltséges 140.000 Ft 4 10 <  havonta két 
alkalommal 

Budapest pedagógusképzés 
képzési terület 

 

Részvétel feltétele: Tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon) szerzett 

végzettség, legalább 3 éves tanítási gyakorlat. A jelentkezési lapot a Tanulmányi Osztályra (1088 Budapest, 
Reviczky u. 4. I.emelet) Sasné Simon Edit ügyintéző részére kell leadni, vagy számára eljuttatni a mellékletekkel 
együtt. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus 

(gyakorlatvezető mentortanári szakterületen) 

A képzés szakmai háttere: 

A képzésben résztvevők olyan reflektív és tanácsadói elméletek, valamint módszerek ismeretére tesznek  
szert, amelyek alkalmassá teszik őket a saját szerepértelmezésük kialakítására, pedagógiai szituációk  
megtervezésére, megvalósítására, értékelésére és az önfejlesztés motiválására. 
 
Képzés nyelve: magyar 
 
Képzési idő: 4 félév  
 
A mentortanári szakirány önálló szakirányú továbbképzésként is elvégezhető: 2 félév alatt, 60 kredit  
értékben (55 kredit+5 kredit szakdolgozat).  
Pedagógus szakvizsga birtokában jelentkezhet, ebben az esetben kérjük csatolni az elvégzett tárgyak  
tematikáját, indexmásolatot, vagy bármi más dolgot, amely a tantárgy/ak egyezőségét igazolja. 
 
Munkarend: Levelező 
 
Képzés gyakorisága: az ötórás blokkok péntekenként 14:00 órától, a 10 órás blokkok szombatonként  
09:00 órától 
 
Képzés helyszíne: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27 
 
Finanszírozási forma: Költségtérítéses 
 
Költségtérítés (félév): 140.000 Ft/félév 
 
Minimális létszám: 10 
 
Szakfelelős: Dr.habil. Bodonyi Edit  

Kapcsolattartó:  

Treier Abigél 
1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. 
06-1/872-1710 
treier.abigel@kre.hu 
 
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 20. 

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon és elektronikus úton is 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint kézzel írott szakmai önéletrajz, motivációs levél. 

Képzés kezdete: 2017. szeptember 14. 

Egyéb információk: A képzésben részt vevő pedagógusok a szakirányú továbbképzés megkezdésének 

időpontjában valószínűleg nagyon eltérő kompetenciák birtokában vannak a mentori követelmények 
szempontjából. A megfelelő szakmai önismeret kialakítása, fejlesztése eredményeképpen a résztvevők 
alkalmasak lesznek a saját fejlődésüket legjobban szolgáló programok, feladatok kiválasztására. A képzés során 
lehetőség nyílik a felsorolt kompetenciaelemek fejlesztésére, kiegészítésére. 


