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Kedves Mentorjelölt! 
 
Ahogy arról már a tanév elején tájékoztatást adtunk, mentorjelöltjeink a teljesített 4. félév végén, 
várhatóan 2019 februárjában kézhez kapják mentor oklevelüket. 
A 4. félév portfólió leadásával zárul, amely a lentebb felsorolt, nagyrészt már elkészített, leadott 
és értékelt írásbeli munkákat kell, hogy tartalmazza: 

 Preambulum: a portfólió elején kérünk egy max. 1 oldalas (A4), a mentorjelölt által 
megfogalmazott elvárásokat, célkitűzéseket tartalmazó írást. (A mentorképzés elején 
ezek az elvárások, célkitűzések már megfogalmazást nyertek, ebben nyújt segítséget: 
https://mentor.martinus.hu/elvarasaink/ ) 

 Önreflexiós dolgozat és óravázlat (2017.08.31-ei beküldési határidő) 

 A 2018. január 31-ig beadott dolgozatok: 
1) A bemutatkozó írás. 
2) Az óravázlat (élménypedagógiai elemeket felhasználó óráról) 
3) Lehetőség, esély és veszélyek a mentori szolgálatban  
4) A visszatekintő értékelést a képzés félévéről és a körítésről  

 Az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ által 2018. 
április 19-21-e között megvalósított Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, 
sajátos nevelési igénnyel küzdő, és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás 
módszertana című 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéshez írt esettanulmány. 

 Szupervíziós tapasztalatok – reflexió a szupervíziós félévről, max. 1 oldal (A4) 
terjedelemben. Kérjük, hogy csak olyan dolgokat írjatok le, amelyek nem sértik a 
csoportra vonatkozó titoktartást! 

Ebben a félévben tehát azt kérjük, hogy a már megírt, leadott dolgozatokat az értékelésekkel 
együtt gyűjtsd össze, és kiegészítve a preambulummal és a szupervíziós tapasztalatokról 
szóló reflexióval együtt 1 db nyomtatott, spirálozott példányban add le a GYHF 
Szombathelyi Képzési Központjának irodájában illetve e-mail-ben is küldd el számunkra. 
(hittanarkepzo@martinus.hu) 
 
Beadási határidő: 2019. január 31. (GYHF iroda) 
 
A portfólió elfogadásáról mindenkit írásban értesítünk. 
A portfólióra kapható minősítések: 

 nem felelt meg: hiányzik valamelyik dolgozatrész 

 megfelelt: a kért írások hiánytalanul, megfelelően elkészültek 

 kiválóan megfelelt: a kért írások hiánytalanul, különösen jól elkészültek 
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Munkádhoz sok sikert, kitartást lelkesedést kívánok Balázs atya nevében is! 
 
Szeretettel üdvözöllek: 
    Lénárd Ágota 
   mentorképzési koordinátor 
 


