Iskolai mentor
szakirányú továbbképzési szak
I. A szakirányú továbbképzés neve:
Iskolai mentor szakirányú továbbképzési szak
II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja:
III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FHF/237-2/2009.
IV. A létesítő intézmény neve:
Nyíregyházi Főiskola
V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:
1.

A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Iskolai mentor szakirányú továbbképzési szak

2.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Iskolai mentor

3.

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Pedagógusképzés

4.

A felvétel feltételei:
a) Egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, vagy
b) Tanári mesterképzésben szerzett végzettség és szakképzettség.

5.

A képzési idő:
2 félév

6.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek
száma:
60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek,
megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:
A szakirányú továbbképzés célja, hogy a tanári mesterszak szakmai gyakorlatainak
vezetésére, illetve a gyakornokok segítésére vonatkozó korszerű tudással, pozitív
emberi tulajdonságokkal rendelkező olyan szakembereket képezzen, akik
felkészültségüket a felsőoktatás és közoktatás számára egyaránt hasznosíthatják.
7.

a) A képzés során fejlesztendő kompetencia területek és készségek:
―
―
―
―
―
―
―

hatékony kommunikáció,
jó szervezőkészség,
kiváló tervezési és irányítási készség,
fejlesztő igényű szemléletmód az órai megfigyelések során,
reflektív gondolkodásmód,
konstruktív értékelés,
információs és kommunikációs eszközök tudatos használatának
készsége.

b) A szakirányú továbbképzésben kifejlesztendő személyes adottságok
és tulajdonságok:
― fejlett empátia,
― elemző és szintetizáló képesség,

― problémafelismerő és -megoldó képesség,
― pontos, megbízható, igényes munkavégzés,
― információ-rendszerező és -feldolgozó képesség.

c) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben:
A szakképzettség alkalmazására olyan közoktatási intézményekben van lehetőség,
amelyek a tanári mesterképzés részét képező összefüggő szakmai gyakorlatok
helyszínei (felsőoktatási intézmények partnereként), illetve azokban az
intézményekben, ahol az iskolai vezetés a gyakornoki státuszban lévő pedagógusok
szakmai fejlődése érdekében indokoltnak látja.
8.

9.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
mentori és tanári szerepek és ismeretek
25 kredit
mérés és értékelés
10 kredit
a tanulási-tanítási folyamatok irányítása
6 kredit
mentori pszichológia
2 kredit
modern tantárgy-pedagógiai ismeretek
10 kredit
szabadon választható
2 kredit
A szakdolgozat kreditértéke:
5 kredit

