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KÉPZŐK KÉPZÉSE 
 
 
OKTATÁSMÓDSZERTANI KÉPZÉS VÁLLALATI SZAKEMBEREK ÉS A SOPRONI 
EGYETEM DUÁLIS KÉPZÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ MENTOROK RÉSZÉRE 
 
2018. NOVEMBER 15-16. 
 
 

A Képzők képzése program a „Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-magyarországi 

peremvidéken” című, EFOP-3.5.1-16-2017-00012 azonosítószámú projekt keretében valósul 

meg, a Soproni Egyetem Egyetemi Duális Képzési Tanácsa szervezésében, a Benedek Elek 

Pedagógiai Kar, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar és a Simonyi Károly Műszaki, 

Faanyagtudományi és Művészeti Kar közreműködésével. 

 
A képzés célja: A duális képzésben részt vevő vállalati és egyetemi mentorok számára olyan 
pedagógiai módszertani ismeretek és technikák átadása, amely a gyakorlati képzőhelyek vállalati 
mentorainak nyújt a duális képzés során felmerülő mentorálási feladatok ellátásához módszertani 
segítséget. 
 
 
A képzés helyszíne:  
Soproni Egyetem (Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.), B épület földszint 
 
  



 

 

KÉPZÉSI PROGRAM – NOVEMBER 15. 
SKK vállalati partnerek képzési programja 

12:00 - 12:30 REGISZTRÁCIÓ 

12:30 - 13:30 Ebéd 

13:30 – 15:45 1. modul: Értéknövelés lehetőségei a szervezetben a mentorálási 

tevékenységgel (előadás, tréning, workshop elemekkel) 

Oktató: Dr. Kópházi Andrea, SOE LKK, egyetemi docens, tréner 

 

 A mentor szerepe a szervezetben, duális képzésben 

 A mentorok feladatai, a profil kialakítása 

 A duális képzés és a mentori tevékenység szervezeti 
hatékonyságnövelő szerepe 

15:45 – 16:00 Kávészünet 

16:00 – 17:30 1. modul folytatása 

 A szervezeti kultúra és értéknövelés a szakemberképzésben - hatása 
a szervezeti működésre 

 Stratégiai lehetőségek a szervezet számára - a duális program - 
utánpótlástervezés, szervezeti szocializáció 

 

KÉPZÉSI PROGRAM – NOVEMBER 16.  

SKK vállalati partnerek képzési programja 

8:15 – 8:30 REGISZTRÁCIÓ 

8:30 – 10:45 2. modul: Pedagógiai eljárások, módszerek és technikák alkalmazása 

a szakmai gyakorlatok mentorálásában 

Oktató: Kissné Dr. Zsámboki Réka, SOE BPK egyetemi docens, mb. 
tudományos és külügyi dékánhelyettes 
 

 Diagnosztizáló értékelés, fejlesztési célok meghatározása  
(Módszer: kompetenciák meghatározása) 

 Mentori munkaterv készítése, képzési célok és gyakornoki 
kompetenciák 
(Módszer: munkaterv készítése, Gantt diagram) 

 Kritikai és reflektív gondolkodás fejlesztése  
(Módszer: reflektív technikák, 
esetkonzultáció, metaforaelemzés) 

10:45 – 11:00 Kávészünet 

  



 

 

 

11:00 – 12:30 2. modul folytatása 

 A projektmunka tervezése, sajátosságai  
(Módszer: Mind map, brainstorming) 

 A szakmai gyakorlat értékelése és önreflexiói - a portfólió 
alkalmazhatósága 
(Módszer: Kompetencia alapú reflektív önértékelés) 

12:30 – 13:30 Ebédszünet 

13:30 – 15:45 3. modul: Digitális pedagógia 

Oktató: Dr. Katona György, SOE rektorhelyettes, SOE BPK egyetemi 
docens 

 

 Információs társadalom, új generációk, változó szerepek 
(Módszer: előadás) 

 Digitális pedagógia kihívások, válaszok, módszerek  
(Módszer: előadás) 

 A Moodle e-learning keretrendszer és szolgáltatásai  
(Módszer: Előadás + egyéni és csoportos munka a Moodle-ban) 

15:45 – 16:00 Kávészünet 

16:00 – 17:30 3. modul folytatása 

 Lehetséges mentor mentorált interakciók a Moodle keretrendszerben  
(Módszer: szituációs játék a Moodle-ban mentor és mentorált szerepek 
gyakorlásán keresztül) 

 A pedagógiai gamifikáció alkalmazási lehetőségei a duális képzésben 
(Módszer: Gamifikációs ötletek kipróbálása saját élmény 
megtapasztalásán keresztül) 

17:30 – 17:45 Lezárás, értékelés 

 


