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A Mentor(h)áló 2.0 program fő célkitűzései
• Általános cél: A felsőoktatás szerepének bővítése a gyakorlat 

számára releváns tudástartalmak fejlesztésével és 
megosztásával

• A pályázat célkitűzései:
– a pedagógusok kompetenciáinak bővítése, fejlesztése;

– ismereteik, képességeik, készségeik új hierarchiájának
kialakítása;

– tanulási folyamat szervezésének hangsúlyosabbá tétele;

– a pedagógusképzés és továbbképzés egységes rendszerbe 
szervezése;

– a pedagógusképzésben dolgozók szakmai fejlődésének 
támogatása.



A gyógypedagógus-képzés alprogram illeszkedési 
pontjai a MENTOR(h)ÁLÓ projekt feladataihoz

I. A Térségi Pedagógiai Központ (TPK) létrehozása, működtetése a 
tudástranszfer hatékony megvalósítása érdekében.

II. Az SZTE Tanárképző Központ (TK) szervezeti feltételrendszerének 
továbbfejlesztése, a pedagógusképzésen belül a tanárképzés 
megújításának támogatása. 

III. A pedagógusképzés egészének (beleértve a tanárképzést is) a 
tartalmi megújítása. Az új tartalmak megosztása a gyakorlattal 
való szoros együttműködésben. 

IV. Kapcsolódás a központi komponenshez a NAT 
műveltségterületekhez kapcsolódó tantárgyi tartalmi 

fejlesztések és a szakmai tanárképzés egyes 
területeinek megújítása terén.



A projektcélok megvalósítása és az elért
eredmények hatékony fenntarthatósága
érdekében az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-
képző Intézet egységeként létrejött a
Gyógypedagógiai Mentoráló és Módszertani
Központ, a Szegedi Tudományegyetem
szenátusának jóváhagyásával.



A pályázati célkitűzések megvalósulása a 
gyógypedagógiai alprogramban - tudásmegosztás

Megtörtént a Mentorháló Gyógypedagógiai Központ szakmai 
koordinációjában gyakorlati műhely beindítása a szegedi 
gyógypedagógus-képzés 3 szakirányán.  Rendszeres szakmai 
konferenciák, találkozók, fórumok szervezése, jó gyakorlatok 
megosztása 
4 alkalom, 50-200 résztvevő, 80 érintett köznevelési intézmény:
• III. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” szakmai 

konferencia 2014.05.15. 
• Gyakorlatvezető gyógypedagógusok fóruma 2014.10.21.
• IV. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” szakmai 

konferencia 2015.05.14. 
• Kerekasztal beszélgetés a szegedi gyógypedagógus-képzés 

létrehozásának megalapozásáról 2015.09.25



A pályázati célkitűzések megvalósulása a gyógypedagógiai 
alprogramban – képzés, továbbképzés

• A gyógypedagógiai szakirányú továbbképzési szakok 
programjának, tantervi hálójának kimunkálása. Tanterv és a 
konzultációs rend kialakítása – logopédia, értelmileg 
akadályozottak gyógypedagógiája, tanulásban akadályozottak 
gyógypedagógiája.

• Az SZTE JGYPK koordinációjában a mentori szerepekre való 
felkészítést szolgáló GYÓGYPEDAGÓGUS MENTOR szakvizsgás 
képzés megvalósítása - alapozó szakasz (2 félév) 2014/15-ös 
tavaszi félévben. ( a Mentor(h)hálós partnerintézmények, 
valamint az SZTE-vel hallgatók fogadására szerződéses 
viszonyban álló köznevelési intézmények szakvizsgával nem 
rendelkező pedagógusai részére hirdettük meg)



A pályázati célkitűzések megvalósulása a 
gyógypedagógiai alprogramban – tananyag-fejlesztés

• A gyógypedagógiai szakirányú továbbképzési 
szakok tematikáinak kimunkálása 4 képzéshez

• A szakvizsgás és szakirányú továbbképzési szak 
képzésekhezhez 79 tematikát készítettek el az 
intézet oktatói. 

• A gyógypedagógus alap-, mester- és doktori-
képzésben használható 20 darab digitális 
tananyag fejlesztése és lektorálása történt 
meg.



A pályázati célkitűzések megvalósulása a 
gyógypedagógiai alprogramban

• A Mentorháló Gyógypedagógiai Központ szakmai 
koordinációjában: kutatói, fejlesztői utánpótlás 
biztosítása.  Pedagógusképzési TDK tábor szervezése, 
lebonyolítása 2 alkalommal: 2014.09.08-12. és 
2015.09.21-25. 35 hallgató és 20 oktató részvételével.

• A tábor elnevezése: „Lépések a tudományos élet felé-
Tehetséggondozó tábor felvételt nyert gyógypedagógus 
- hallgatók számára”

• A Mentorháló Gyógypedagógiai Központ szakmai 
koordinációjában: regionális kutatás nemzetközi 
együttműködésben: Hálózatépítő munka a hazai és 
határon túli gyógypedagógiai intézményekkel.



A pályázati célkitűzések megvalósulása a 
gyógypedagógiai alprogramban

Hálózatépítő munka a határon túli gyógypedagógiai 
intézményekkel, szakmai szervezetekkel. Nemzetközi műhely 
szervezése. A határ menti pedagógus - intézmények 
oktatóinak kapcsolatépítő látogatásai, közös kutatómunka 
végzése. Regionális hálózati együttműködés a régió 
közoktatási intézményeivel: pedagógus továbbképzési igények 
gyűjtése és az igény szerinti továbbképzések tartása a 
közoktatási intézményben. 

Nyírbátor, 2014. április 10-12., Révkomárom-2014.09.15-17., 

Tata 2015.03.11-13., Révkomárom 2015.09.16-17.



Összegzés

Helyi adottságok: 
- „fiatal” képzőhely, a szakmai képzés múltja nélkül,
- alacsony oktatói létszám,
- „egyszakos, kétszakos diplomák” a köznevelésben
- a köznevelés elvárásai a Pedagógus életpálya modell 

kapcsán
Válaszok:
- Nagy hatókörű, a képzés minden szintjén alkalmazható 

tananyagok, képzési formák kidolgozása.
- Kapcsolatépítés a professzionális tartalom 

egységesítése érdekében.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


