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Tantárgy III. félév IV. félév kód 
óra- 
szám 

számon
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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_SZVMTK100 
 

Korszerű tanulási folyamat, és 
a pedagógiai 
problémahelyzetek értékelése 

   10 koll 4 BT_SZVMTF200 
 

A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés –és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit 
A tanárjelöltek lélektani, 
szociológiai jellemzői 

10 koll 4    BT_SZVMTSZ110 
 

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_SZVMMOD1 
 

Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
alkalmazási lehetőségek  II. 

   15 gyj 4 BT_SZVMMOD2 
 

A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit 
Iskolai/szakmai menedzsment 10 gyj 4    BT_SZVMIM120 

 
Az iskola és a különböző 
szakintézmények kapcsolata 

   10 gyj 4 BT_SZVMIK210 
 

A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 
A mentori munka tervezése, 
szervezése 

10 gyj 4    BT_SZVMMT130 
 

A mentori munka 
megfigyelése, koordinálása 

   15 gyj 4 BT_SZVMMM220 
 

A pedagógus kommunikációs 
készségének fejlesztése 
 

10 gyj 3    BT_SZVMKO130 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

10 koll 4    BT_SZVMKA140 
 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

   10 gyj 2 BT_SZVMKA240 
 

Kötelezően választható 10 kredit 
Magatartási, tanulási zavarok 20 gyj 5    BT_SZVMZA150 

 
Egészségnevelés, 
gyermekvédelem 

   20 koll 5 BT_SZVMEGY230 
 

Tehetséggondozás 20 koll 5    BT_SZVMTE160 
 

Digitális pedagógia    20 gyj 5 BT_SZVMDP250 
 

Gyakorlat 4 kredit 
Szupervízió 5 beszám

oló 
2   2 BT_SZVMSZ170 

 
Szupervízió    5 beszám 

 
 BT_SZVMSZ270 

 
Szakdolgozat 10 kredit                                                                                                                                        BT_SZVMSZAKD 
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ismeretei  8 kredit 
Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
alkalmazási lehetőségek I. 

15 gyj 4    BT_SZVMMOD1 
 

Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
alkalmazási lehetőségek  II. 

   15 gyj 4 BT_SZVMMOD2 
 

A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit 
Iskolai/szakmai menedzsment 10 gyj 4    BT_SZVMIM120 

 
Az iskola és a különböző 
szakintézmények kapcsolata 

   10 gyj 4 BT_SZVMIK210 
 

A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 
A mentori munka tervezése, 
szervezése 

10 gyj 4    BT_SZVMMT130 
 

A mentori munka 
megfigyelése, koordinálása 

   15 gyj 4 BT_SZVMMM220 
 

A pedagógus kommunikációs 
készségének fejlesztése 
 

10 gyj 3    BT_SZVMKO130 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

10 koll 4    BT_SZVMKA140 
 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

   10 gyj 2 BT_SZVMKA240 
 

Kötelezően választható 10 kredit 
Magatartási, tanulási zavarok 20 gyj 5    BT_SZVMZA150 

 
Egészségnevelés, 
gyermekvédelem 

   20 koll 5 BT_SZVMEGY230 
 

Tehetséggondozás 20 koll 5    BT_SZVMTE160 
 

Digitális pedagógia    20 gyj 5 BT_SZVMDP250 
 

Gyakorlat 4 kredit 
Szupervízió 5 beszám

oló 
2   2 BT_SZVMSZ170 

 
Szupervízió    5 beszám 
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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_SZVMTK100 
 

Korszerű tanulási folyamat, és 
a pedagógiai 
problémahelyzetek értékelése 

   10 koll 4 BT_SZVMTF200 
 

A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés –és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit 
A tanárjelöltek lélektani, 
szociológiai jellemzői 

10 koll 4    BT_SZVMTSZ110 
 

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_SZVMMOD1 
 

Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
alkalmazási lehetőségek  II. 

   15 gyj 4 BT_SZVMMOD2 
 

A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit 
Iskolai/szakmai menedzsment 10 gyj 4    BT_SZVMIM120 

 
Az iskola és a különböző 
szakintézmények kapcsolata 

   10 gyj 4 BT_SZVMIK210 
 

A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 
A mentori munka tervezése, 
szervezése 

10 gyj 4    BT_SZVMMT130 
 

A mentori munka 
megfigyelése, koordinálása 

   15 gyj 4 BT_SZVMMM220 
 

A pedagógus kommunikációs 
készségének fejlesztése 
 

10 gyj 3    BT_SZVMKO130 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

10 koll 4    BT_SZVMKA140 
 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

   10 gyj 2 BT_SZVMKA240 
 

Kötelezően választható 10 kredit 
Magatartási, tanulási zavarok 20 gyj 5    BT_SZVMZA150 

 
Egészségnevelés, 
gyermekvédelem 

   20 koll 5 BT_SZVMEGY230 
 

Tehetséggondozás 20 koll 5    BT_SZVMTE160 
 

Digitális pedagógia    20 gyj 5 BT_SZVMDP250 
 

Gyakorlat 4 kredit 
Szupervízió 5 beszám

oló 
2   2 BT_SZVMSZ170 

 
Szupervízió    5 beszám 
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A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe 4 kredit 
Hazai és nemzetközi 
tanárképzési koncepciók  

5 koll 2    BT_SZVMTK100 
 

Korszerű tanulási folyamat, és 
a pedagógiai 
problémahelyzetek értékelése 

   10 koll 4 BT_SZVMTF200 
 

A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés –és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit 
A tanárjelöltek lélektani, 
szociológiai jellemzői 

10 koll 4    BT_SZVMTSZ110 
 

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_SZVMMOD1 
 

Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
alkalmazási lehetőségek  II. 

   15 gyj 4 BT_SZVMMOD2 
 

A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit 
Iskolai/szakmai menedzsment 10 gyj 4    BT_SZVMIM120 

 
Az iskola és a különböző 
szakintézmények kapcsolata 

   10 gyj 4 BT_SZVMIK210 
 

A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 
A mentori munka tervezése, 
szervezése 

10 gyj 4    BT_SZVMMT130 
 

A mentori munka 
megfigyelése, koordinálása 

   15 gyj 4 BT_SZVMMM220 
 

A pedagógus kommunikációs 
készségének fejlesztése 
 

10 gyj 3    BT_SZVMKO130 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

10 koll 4    BT_SZVMKA140 
 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

   10 gyj 2 BT_SZVMKA240 
 

Kötelezően választható 10 kredit 
Magatartási, tanulási zavarok 20 gyj 5    BT_SZVMZA150 

 
Egészségnevelés, 
gyermekvédelem 

   20 koll 5 BT_SZVMEGY230 
 

Tehetséggondozás 20 koll 5    BT_SZVMTE160 
 

Digitális pedagógia    20 gyj 5 BT_SZVMDP250 
 

Gyakorlat 4 kredit 
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oló 
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Szupervízió    5 beszám 
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A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe 4 kredit 
Hazai és nemzetközi 
tanárképzési koncepciók  

5 koll 2    BT_SZVMTK100 
 

Korszerű tanulási folyamat, és 
a pedagógiai 
problémahelyzetek értékelése 

   10 koll 4 BT_SZVMTF200 
 

A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés –és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit 
A tanárjelöltek lélektani, 
szociológiai jellemzői 

10 koll 4    BT_SZVMTSZ110 
 

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_SZVMMOD1 
 

Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
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A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit 
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Az iskola és a különböző 
szakintézmények kapcsolata 
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A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 
A mentori munka tervezése, 
szervezése 

10 gyj 4    BT_SZVMMT130 
 

A mentori munka 
megfigyelése, koordinálása 

   15 gyj 4 BT_SZVMMM220 
 

A pedagógus kommunikációs 
készségének fejlesztése 
 

10 gyj 3    BT_SZVMKO130 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

10 koll 4    BT_SZVMKA140 
 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

   10 gyj 2 BT_SZVMKA240 
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Magatartási, tanulási zavarok 20 gyj 5    BT_SZVMZA150 

 
Egészségnevelés, 
gyermekvédelem 

   20 koll 5 BT_SZVMEGY230 
 

Tehetséggondozás 20 koll 5    BT_SZVMTE160 
 

Digitális pedagógia    20 gyj 5 BT_SZVMDP250 
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Szupervízió 5 beszám

oló 
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 BT_SZVMSZ270 

 
Szakdolgozat 10 kredit                                                                                                                                        BT_SZVMSZAKD 
Összesen 95 3/5+B 32 85 1/5+B. 23  



 



 
           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 
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A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani 
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Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
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A mentori munka tervezése, 
szervezése 
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A mentori munka 
megfigyelése, koordinálása 
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A pedagógus kommunikációs 
készségének fejlesztése 
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A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe 4 kredit 
Hazai és nemzetközi 
tanárképzési koncepciók  
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a pedagógiai 
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A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés –és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit 
A tanárjelöltek lélektani, 
szociológiai jellemzői 
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eredmények és közoktatási 
alkalmazási lehetőségek I. 

15 gyj 4    BT_SZVMMOD1 
 

Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
alkalmazási lehetőségek  II. 

   15 gyj 4 BT_SZVMMOD2 
 

A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit 
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A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 
A mentori munka tervezése, 
szervezése 

10 gyj 4    BT_SZVMMT130 
 

A mentori munka 
megfigyelése, koordinálása 

   15 gyj 4 BT_SZVMMM220 
 

A pedagógus kommunikációs 
készségének fejlesztése 
 

10 gyj 3    BT_SZVMKO130 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

10 koll 4    BT_SZVMKA140 
 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

   10 gyj 2 BT_SZVMKA240 
 

Kötelezően választható 10 kredit 
Magatartási, tanulási zavarok 20 gyj 5    BT_SZVMZA150 

 
Egészségnevelés, 
gyermekvédelem 

   20 koll 5 BT_SZVMEGY230 
 

Tehetséggondozás 20 koll 5    BT_SZVMTE160 
 

Digitális pedagógia    20 gyj 5 BT_SZVMDP250 
 

Gyakorlat 4 kredit 
Szupervízió 5 beszám

oló 
2   2 BT_SZVMSZ170 

 
Szupervízió    5 beszám 
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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_SZVMTK100 
 

Korszerű tanulási folyamat, és 
a pedagógiai 
problémahelyzetek értékelése 

   10 koll 4 BT_SZVMTF200 
 

A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés –és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit 
A tanárjelöltek lélektani, 
szociológiai jellemzői 

10 koll 4    BT_SZVMTSZ110 
 

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_SZVMMOD1 
 

Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
alkalmazási lehetőségek  II. 

   15 gyj 4 BT_SZVMMOD2 
 

A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit 
Iskolai/szakmai menedzsment 10 gyj 4    BT_SZVMIM120 

 
Az iskola és a különböző 
szakintézmények kapcsolata 

   10 gyj 4 BT_SZVMIK210 
 

A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 
A mentori munka tervezése, 
szervezése 

10 gyj 4    BT_SZVMMT130 
 

A mentori munka 
megfigyelése, koordinálása 

   15 gyj 4 BT_SZVMMM220 
 

A pedagógus kommunikációs 
készségének fejlesztése 
 

10 gyj 3    BT_SZVMKO130 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

10 koll 4    BT_SZVMKA140 
 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

   10 gyj 2 BT_SZVMKA240 
 

Kötelezően választható 10 kredit 
Magatartási, tanulási zavarok 20 gyj 5    BT_SZVMZA150 

 
Egészségnevelés, 
gyermekvédelem 

   20 koll 5 BT_SZVMEGY230 
 

Tehetséggondozás 20 koll 5    BT_SZVMTE160 
 

Digitális pedagógia    20 gyj 5 BT_SZVMDP250 
 

Gyakorlat 4 kredit 
Szupervízió 5 beszám

oló 
2   2 BT_SZVMSZ170 

 
Szupervízió    5 beszám 
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A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe 4 kredit 
Hazai és nemzetközi 
tanárképzési koncepciók  

5 koll 2    BT_SZVMTK100 
 

Korszerű tanulási folyamat, és 
a pedagógiai 
problémahelyzetek értékelése 

   10 koll 4 BT_SZVMTF200 
 

A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés –és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit 
A tanárjelöltek lélektani, 
szociológiai jellemzői 

10 koll 4    BT_SZVMTSZ110 
 

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_SZVMMOD1 
 

Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
alkalmazási lehetőségek  II. 

   15 gyj 4 BT_SZVMMOD2 
 

A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit 
Iskolai/szakmai menedzsment 10 gyj 4    BT_SZVMIM120 

 
Az iskola és a különböző 
szakintézmények kapcsolata 

   10 gyj 4 BT_SZVMIK210 
 

A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 
A mentori munka tervezése, 
szervezése 

10 gyj 4    BT_SZVMMT130 
 

A mentori munka 
megfigyelése, koordinálása 

   15 gyj 4 BT_SZVMMM220 
 

A pedagógus kommunikációs 
készségének fejlesztése 
 

10 gyj 3    BT_SZVMKO130 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

10 koll 4    BT_SZVMKA140 
 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

   10 gyj 2 BT_SZVMKA240 
 

Kötelezően választható 10 kredit 
Magatartási, tanulási zavarok 20 gyj 5    BT_SZVMZA150 

 
Egészségnevelés, 
gyermekvédelem 

   20 koll 5 BT_SZVMEGY230 
 

Tehetséggondozás 20 koll 5    BT_SZVMTE160 
 

Digitális pedagógia    20 gyj 5 BT_SZVMDP250 
 

Gyakorlat 4 kredit 
Szupervízió 5 beszám

oló 
2   2 BT_SZVMSZ170 

 
Szupervízió    5 beszám 
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A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe 4 kredit 
Hazai és nemzetközi 
tanárképzési koncepciók  

5 koll 2    BT_SZVMTK100 
 

Korszerű tanulási folyamat, és 
a pedagógiai 
problémahelyzetek értékelése 

   10 koll 4 BT_SZVMTF200 
 

A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés –és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit 
A tanárjelöltek lélektani, 
szociológiai jellemzői 

10 koll 4    BT_SZVMTSZ110 
 

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_SZVMMOD1 
 

Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
alkalmazási lehetőségek  II. 
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A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit 
Iskolai/szakmai menedzsment 10 gyj 4    BT_SZVMIM120 

 
Az iskola és a különböző 
szakintézmények kapcsolata 

   10 gyj 4 BT_SZVMIK210 
 

A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 
A mentori munka tervezése, 
szervezése 

10 gyj 4    BT_SZVMMT130 
 

A mentori munka 
megfigyelése, koordinálása 

   15 gyj 4 BT_SZVMMM220 
 

A pedagógus kommunikációs 
készségének fejlesztése 
 

10 gyj 3    BT_SZVMKO130 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

10 koll 4    BT_SZVMKA140 
 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

   10 gyj 2 BT_SZVMKA240 
 

Kötelezően választható 10 kredit 
Magatartási, tanulási zavarok 20 gyj 5    BT_SZVMZA150 

 
Egészségnevelés, 
gyermekvédelem 

   20 koll 5 BT_SZVMEGY230 
 

Tehetséggondozás 20 koll 5    BT_SZVMTE160 
 

Digitális pedagógia    20 gyj 5 BT_SZVMDP250 
 

Gyakorlat 4 kredit 
Szupervízió 5 beszám

oló 
2   2 BT_SZVMSZ170 

 
Szupervízió    5 beszám 
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Hazai és nemzetközi 
tanárképzési koncepciók  
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Korszerű tanulási folyamat, és 
a pedagógiai 
problémahelyzetek értékelése 

   10 koll 4 BT_SZVMTF200 
 

A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés –és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit 
A tanárjelöltek lélektani, 
szociológiai jellemzői 

10 koll 4    BT_SZVMTSZ110 
 

A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani 
ismeretei  8 kredit 
Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
alkalmazási lehetőségek I. 
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Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
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Az iskola és a különböző 
szakintézmények kapcsolata 

   10 gyj 4 BT_SZVMIK210 
 

A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 
A mentori munka tervezése, 
szervezése 

10 gyj 4    BT_SZVMMT130 
 

A mentori munka 
megfigyelése, koordinálása 

   15 gyj 4 BT_SZVMMM220 
 

A pedagógus kommunikációs 
készségének fejlesztése 
 

10 gyj 3    BT_SZVMKO130 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

10 koll 4    BT_SZVMKA140 
 
 

Konfliktus - és agresszió- 
kezelés a tanári/mentori 
munkában 

   10 gyj 2 BT_SZVMKA240 
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Magatartási, tanulási zavarok 20 gyj 5    BT_SZVMZA150 

 
Egészségnevelés, 
gyermekvédelem 

   20 koll 5 BT_SZVMEGY230 
 

Tehetséggondozás 20 koll 5    BT_SZVMTE160 
 

Digitális pedagógia    20 gyj 5 BT_SZVMDP250 
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tanárképzési koncepciók  
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Korszerű tanulási folyamat, és 
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problémahelyzetek értékelése 

   10 koll 4 BT_SZVMTF200 
 

A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés –és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit 
A tanárjelöltek lélektani, 
szociológiai jellemzői 

10 koll 4    BT_SZVMTSZ110 
 

A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani 
ismeretei  8 kredit 
Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
alkalmazási lehetőségek I. 
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Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
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A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 
A mentori munka tervezése, 
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Magatartási, tanulási zavarok 20 gyj 5    BT_SZVMZA150 

 
Egészségnevelés, 
gyermekvédelem 

   20 koll 5 BT_SZVMEGY230 
 

Tehetséggondozás 20 koll 5    BT_SZVMTE160 
 

Digitális pedagógia    20 gyj 5 BT_SZVMDP250 
 

Gyakorlat 4 kredit 
Szupervízió 5 beszám

oló 
2   2 BT_SZVMSZ170 

 
Szupervízió    5 beszám 
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           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_SZVMTK100 
 

Korszerű tanulási folyamat, és 
a pedagógiai 
problémahelyzetek értékelése 

   10 koll 4 BT_SZVMTF200 
 

A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés –és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit 
A tanárjelöltek lélektani, 
szociológiai jellemzői 

10 koll 4    BT_SZVMTSZ110 
 

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_SZVMMOD1 
 

Legújabb szaktudományi 
eredmények és közoktatási 
alkalmazási lehetőségek  II. 

   15 gyj 4 BT_SZVMMOD2 
 

A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit 
Iskolai/szakmai menedzsment 10 gyj 4    BT_SZVMIM120 

 
Az iskola és a különböző 
szakintézmények kapcsolata 

   10 gyj 4 BT_SZVMIK210 
 

A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 
A mentori munka tervezése, 
szervezése 

10 gyj 4    BT_SZVMMT130 
 

A mentori munka 
megfigyelése, koordinálása 

   15 gyj 4 BT_SZVMMM220 
 

A pedagógus kommunikációs 
készségének fejlesztése 
 

10 gyj 3    BT_SZVMKO130 
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kezelés a tanári/mentori 
munkában 
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Gyakorlat 4 kredit 
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oló 
2   2 BT_SZVMSZ170 

 
Szupervízió    5 beszám 
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