
Munkakör 

kategória 

Munkakör Tantárgy Szakképzettségek, 

végzettségek 

Pedagógus 

szakvizsgák 

Egyéb továbbképzések 

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

magyar nyelv és irodalom 

tantárgycsoport (magyar 

nyelv és irodalom); 

történelem 

tantárgycsoport 

(történelem); 

gyakorlatvezető 

mentortanár 

magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár,  

okleveles magyar nyelv 

és irodalom szakos 

bölcsész és tanár, 

történelem szakos 

tanár,  

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyakorlatvezető 

mentortanári 

szakterületen; 

angol közép "A" típusú nyelvvizsga; 

államilag elismert nyelvvizsga; 

Drámapedagógiai eszközök alkalmazása a 

speciális nevelési igényű tanulók integrált 

oktatásában; Az Excel és a PowerPoint 

alkalmazási lehetősége a pedagógus 

munkájában; Digitális eszközök használata a 

tanórai oktatásban; Az együttműködésen 

alapuló (kooperatív) tanulási-tanítási techn. 

a; A kompetencia alapú okt. programcs. alk. 

- szövegért. szövegalk.prcs. 5-8. évf.; 

Projektpedagógia, epochális oktatás; 

Tanulási zavarokkal küzdő tehetséges 

gyermekek azonosítása és kezelése; 

Interaktív tábla használata a pedagógiai 

gyakorlatban; 

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

matematika 

tantárgycsoport 

(matematika); informatika 

tantárgycsoport 

(informatika); 

matematika szakos 

tanár,  

számítástechnika 

szakos tanár,  

 "Mit tehetnék érted?" A befogadó (inkluzív) 

nevelés a gyermekekért; "Amiről a 

gyermekrajzok beszélnek"; BTMN küzdő 

tanulók felismerése és pedagógiai 

segítésének módszerei; A csalágban 

kapcsolatban - Együttműködés; 

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

természetismeret 

tantárgycsoport 

(természetismeret); 

biológia tantárgycsoport 

(biológia); 

biológia szakos tanár, 

környezetvédelem 

szakos tanár,  

 ECDL ; Pedagógusok felkészítése az 5-6. 

évfolyamon zajló nem szakrendszerű 

oktatásra; Felkészítés az általános iskolai 

erkölcstan tanítására; 

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

testnevelés 

tantárgycsoport 

(testnevelés és sport); 

népművelő,  

testnevelés szakos 

tanár,  

szakvizsgázott 

pedagógus, 

sí tanfolyam; számítógép alapfokú 

használata és szövegszerkesztés; interaktív 

tábla használata; Általános iskolai tanárok 



földrajz szakos 

általános iskolai tanár,  

közoktatási 

vezető; 

felkészítése az "Erkölcstan"c. tantárgy 5-8. 

évfolyamon történő oktatása; Digitális 

eszközökkel támogatott projekt alapú 

tanulás - az Intel Tech Essentials program; 

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

magyar nyelv és irodalom 

tantárgycsoport (magyar 

nyelv és irodalom); 

okleveles olasz nyelv és 

irodalom szakos 

bölcsész és tanár, 

magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár,  

  

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

matematika 

tantárgycsoport 

(matematika); ének-zene 

tantárgycsoport (ének-

zene); 

matematika szakos 

tanár,  

okleveles ének-zene 

tanár, 

  

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

matematika 

tantárgycsoport 

(matematika); 

számítástechnika 

tantárgycsoport 

(számítástechnika); fizika 

tantárgycsoport (fizika); 

matematika szakos 

tanár,  

számítástechnika 

szakos tanár,  

fizika szakos tanár, 

matematika szakos 

tanár 

  

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

testnevelés 

tantárgycsoport 

(testnevelés); matematika 

tantárgycsoport 

(matematika); 

matematika szakos 

általános iskolai tanár, 

testnevelés szakos 

általános iskolai tanár,  

 Iskolai sítúravezetők tanfolyama; A fittness 

aerobic mozgásanyaga az iskolai 

testnevelésben; A tenisz oktatásának 

lehetősége iskolai keretek között; "ECDL 

Start"; 

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

angol nyelv 

tantárgycsoport (angol 

nyelv); 

könyvtár szakos 

általános iskolai tanár, 

történelem szakos 

általános iskolai tanár, 

angol szakos nyelvtanár 

 számítógép kezelői tanfolyam ; könyvtár 

informatika; ECDL Start; Pedagógusok 

felkészítése az 5-6. évfolyamon zajló nem 

szakrendszerű oktatásra; interaktív tábla 

használata; Az infokommunikációs 

technológia a tanítás-tanulás folyamatában; 



pedagógus; általános 

iskolai tanár  

matematika 

tantárgycsoport 

(matematika); testnevelés 

tantárgycsoport 

(testnevelés és sport); 

matematika szakos 

általános iskolai tanár, 

testnevelés szakos 

általános iskolai tanár,  

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási 

vezető; 

számítógép kezelő tanfolyam és 

középhaladó; sí tanfolyam; sí tanfolyam; 

Konfliktuskezelés a közoktatási 

intézményekben; "Tanulásirányítás 

mesterfokon - az 1-6. osztályban tanítók 

részére; Az infokommunikációs technológia 

a tanítás-tanulás folyamatában; számítógép 

és internet alapismeretek; újdonságok a 

kisiskolások testnevelésében; 

Konfliktuskezelés a közoktatási 

intézményekben; a mat.-log., probl. 

megoldási komp. fejl., korzserű módsz.i 

eszk. és mérésért.; 

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

életvitel és gyakorlat 

tantárgycsoport (életvitel 

és gyakorlat); 

háztartásökonómia-

életvitel szakos tanár, 

egészségtantanár 

  

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

kémia tantárgycsoport 

(kémia); 

matematika szakos 

tanár,  

kémia szakos tanár, 

kémia szakos tanár,  

  

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

magyar nyelv és irodalom 

tantárgycsoport (magyar 

nyelv és irodalom); angol 

nyelv tantárgycsoport 

(angol nyelv); 

magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár, 

angol nyelv és irodalom 

szakos tanár, 

 számítógép kezelői  alapfokú tanfolyam; 

OKJ számítógép kezelő ; Konfliktuskezelés 

a közoktatási intézményekben; Az 

infokommunikációs technológia a tanítás-

tanulás folyamatában; interaktív tábla 

használata; 

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

informatika 

tantárgycsoport 

(informatika); 

háztartásökonómia-

életvitel szakos tanár, 

számítástechnika 

szakos tanár,  

  



pedagógus; általános 

iskolai tanár  

rajz és műalkotások 

elemzése, vizuális kultúra 

tantárgycsoport (rajz); 

földünk és környezetünk 

tantárgycsoport (földrajz); 

földrajz szakos 

általános iskolai tanár, 

rajz szakos tanár, 

 alapozó média ; számítógép és internet 

alapismeretek; Pedagógusok felkészítése az 

5-6. évfolyamon zajló nem szakrendszerű 

oktatásra; Az infokommunikációs 

technológia a tanítás-tanulás folyamatában; 

interaktív tábla használata; 

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

magyar nyelv és irodalom 

tantárgycsoport (magyar 

nyelv és irodalom); német 

nyelv tantárgycsoport 

(német nyelv); 

magyar szakos 

általános iskolai tanár, 

orosz szakos általános 

iskolai tanár,  

német szakos 

nyelvtanár,  

 művészetpedagógiai; német továbbképzés; 

számítógép kezelői tanfolyam; 

Konfliktuskezelés a közoktatási 

intézményekben; az olv. 

szövegért.komp.fejl.segítő korsz.tan.-

tanulási módsz.; Az infokommunikációs 

technológia a tanítás-tanulás folyamatában; 

Sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

oktatása; interaktív tábla használata; 

biblioterápia a gyakorlatban; 

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

magyar nyelv és irodalom 

tantárgycsoport (magyar 

nyelv és irodalom); német 

nyelv tantárgycsoport 

(német nyelv); 

magyar szakos 

általános iskolai tanár, 

német nyelvtanár,  

 Tartalmi fejlesztés és pedagógiai értékelés; 

számítógép és internet alapismeretek; 

Konfliktuskezelés a közoktatási 

intézményekben; Pedagógusok felkészítése 

az 5-6. évfolyamon zajló nem szakrendszerű 

oktatásra; Az infokommunikációs 

technológia a tanítás-tanulás folyamatában; 

pedagógus; általános 

iskolai tanár  

testnevelés 

tantárgycsoport 

(testnevelés és sport); 

földrajz szakos 

általános iskolai tanár, 

testnevelés szakos 

általános iskolai tanár,  

 sí tanfolyam; sí tanfolyam; OKJ számítógép 

kezelő; "D" szintű labdarugó edzői 

minősítés; Tanulási képességek fejlesztése a 

stesszmentes, kooperatív és hatékony 

tan.eszk.; agykontroll:stresszkeezelő és 

elmefejlesztő; interaktív tábla használata; A 

Sulinet dig. tud. keretrendsz.és 

dig.teneszk.haszn.a tanítás-tan.foly-ban; 



pedagógus; tanító   általános iskolai tanító 

közművelődés 

szakkollégiumi 

képzéssel, 

 szoftverüzelemtető ; differenciális az 

alapozó szakaszban-holland modell alapján; 

ECDL 7 modul; " Tanulásirányítás 

mesterfokon"; 

pedagógus; tanító   általános iskolai tanító 

angol idegen nyelvi 

műveltségi területen,  

 Az erőszakmentes kommunikáció és 

mediáció oktató program pedagógusoknak; 

pedagógus; tanító   általános iskolai tanító 

népművelés 

szakkollégiumi 

képzéssel, 

egészségfejlesztő 

mentálhigiénikus,  

szakvizsgázott 

pedagógus 

egészségfejlesztő 

mentálhigiénikus 

szakterületen; 

életvezetési ismeretek és készségek; 

gyermek és ifjúságvédelmi tanfolyam; 

egészségnevelő pedagógusok és iskolai 

dorgügyi koordinátorok továbbképzése; 

pedagógus; tanító   általános iskolai tanító 

matematika műveltségi 

területen,  

 számítógép kezelő ; számítástechnika 

szoftverüzemeltető; ECDL; a zene 

szeretetére nevelés, zenei tehetséggondozás; 

pedagógus; tanító   általános iskolai tanító 

népművelés 

szakkollégiumi 

képzéssel,  

 Országos konferencia a beilleszkedési, 

magatartási, tanulási zavarokról; számítógép 

és internet alapismeretek ; 

szövegszerkesztés, táblázatkezelés; ECDL 

Start; Konfliktuskezelés a közoktatási 

intézményekben ; "Tanulásirányítás 

mesterfokon - az 1-6. osztályban tanítók 

részére; 

pedagógus; tanító  általános iskolai tanító, 

gyógypedagógus, 

pszichopedagógia 

szakos tanár, 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási 

vezető; 

gyógypedagógiai asszisztens OKJ 

szakképesítés; ECDL Start; 

Konfliktuskezelés a közoktatási 

intézményekben; A kompetancia mérések 

eredményeinek intézményi hasznosítása; 

"On-line diagnosztikus pedagógiai 

értékelés"; Az infokommunikációs 

technológia a tanítás-tanulás folyamatában; 



Sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

oktatása; interaktív tábla használata; 

pedagógus; tanító   magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár, 

általános iskolai tanító,  

 gyermekjáték, néptánc; számítógép és 

internet alapismeretek; minőségbiztosítási 

alapismeretek; Konfliktuskezelés a 

közoktatási intézményekben; a 

kompetencimérések eredményeinek 

intézményi hasznosítása; Az 

infokommunikációs technológia a tanítás-

tanulás folyamatában; Sajátos nevelési 

igényű tanulók integrált oktatása; interaktív 

tábla használata; biblioterápia a 

gyakorlatban; 

pedagógus; tanító   általános iskolai tanító 

informatika műveltségi 

területen,  

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási 

vezető; 

Felkészítés az általános iskolai erkölcstan 

tanítására; A pszichés fejlődési zavarok 

felismerésének és kezelésének módszerei; 

"United Way Biztonságos Iskola Program" - 

BIZTIBUSZ; "Országos Pedagógiai 

Szakmai Nap"-módszertani kurzus; 

"Intézményvezetők felkészítése az 

intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez.."; "Elsősegély-nyújtási 

ismeretek és ezek alkalmazása..."; 

pedagógus; tanító   általános iskolai tanító 

népművelés 

szakkollégiumi 

képzéssel,  

rajz szakos tanár,  

 életvezetési ismeretek és készségek; ECDL 

7 modul; számlálás és számolás 

mesterfokon; Az infokommunikációs 

technológia a tanítás-tanulás folyamatában; 

fejlesztés és tehetséggondozás a matematika 

órán; interaktív tábla használata; 

pedagógus; tanító   német nyelv és 

irodalom szakos tanár, 

általános iskolai tanító 

 Felnőttképzési akkreditációs rendszer 

működtetés a gyakorlatban a felnőttképzési 

intézményekben; Magyar hitvilág a 



német idegen nyelvi 

műveltségi területen,  

népmesékben.; A Bámészkodó Hatás; A 

tehetségekért – felkészítés a felismeréstől a 

komplex fejlesztési lehetőségekig; Szent 

Márton a mi példaképünk; A közösség 

érték! (Többnapos program); A közösség 

érték! (rövid program); Erőszakmentes 

kommunikáció; Kulturális projektciklus 

menedzsment; Pályázatíró mesterkurzus; 

Agykontroll: stresszkezelő és elmefejlesztő 

módszer; Általános iskolai tanárok 

felkészítése az „Erkölcstan” c. ; Felkészítés 

a magasabb szintű mediációra - a 

transzformatív mediáció típusai; 

Krízisintervenció és agressziókezelés; 

Konfliktuskezelés a transzformatív mediáció 

eszköztárával; Utak és lehetőségek 

tehetségmentorok számára. Tehetségmentor 

képzés..; Felkészítés a köznevelési 

regisztrációs és tanulmányi alaprendszer 

pedagógus moduljaihoz; 

pedagógus; tanító  dráma és tánc 

tantárgycsoport 

(drámajáték); 

általános iskolai tanító 

testnevelés 

szakkollégiumi 

képzéssel, 

drámapedagógus,  

 számítógép kezelői tanfolyam; 

művészetpedagógia; Sindelar-Zsoldos 

program; ECDL 7 modul; Az 

infokommunikációs technológia a tanítás-

tanulás folyamatában; interaktív tábla 

használata; "Nyelvi-irodalmi 

kommunikációs program: 

1.,2.,3.,4.osztályos" tanfolyam; Nagyatádi 

Drámapedagógiai Tábor 40 órás tanfolyam; 

alapfokú számítógépkezelői tanfolyam; 

Logopédiai alapismeretek óvónők részére; 

Befogadócentrikus Irodalomtanítás 



tanfolyam; Diszlexia prevenció; JUDO 

OKTATÁS AZ ALSÓ TAGOZATBAN 6 

kyu övfokozat; JUDO OKTATÁS AZ 

ALSÓ TAGOZATBAN 5 kyu övfokozat; 

"Pedagógusok felkészítése a minősítésre"; 

pedagógus; tanító   általános iskolai tanító 

testnevelés 

szakkollégiumi 

képzéssel,  

 számítógép és internet alapismeretek; 

újdonságok a kisiskolások testnevelésében; 

Konfliktuskezelés a közoktatási 

intézményekben; a mat.-log., probl. 

megoldási komp. fejl., korzserű módsz.i 

eszk. és mérésért.; 

pedagógus; tanító   általános iskolai tanító 

könyvtár 

szakkollégiumi 

képzéssel,  

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási 

vezető; 

számítógép kezelői tanfolyam középhaladó; 

mérésmetodika ; ECDL Start; a 

kompetencimérések eredményeinek 

intézményi hasznosítása ; online 

diagnosztikus pedagógiai értékelés; Az 

infokommunikációs technológia a tanítás-

tanulás folyamatában; Sajátos nevelési 

igényű tanulók integrált oktatása; interaktív 

tábla használata; biblioterápia a 

gyakorlatban; eTwinning pedagógus 

tiovábbképzés; Utak és lehetőségek 

tehetségmentorok számára; Felkészítés a 

köznevelési regisztrációs és tanulmányi 

alaprendszer (KRÉTA) pedagógus 

modelljeihez; „A tevékenységközpontú 

pedagógiák gyakorlati alkalmazására való 

felkészítés” továbbképzés”; Intézményvez. 

felk. az int. önért., a tanfel. ellenőrzéshez és 

a pedagógusminősítéshez ; 



pedagógus; tanító   általános iskolai tanító 

rajz szakkollégiumi 

képzéssel,  

szakvizsgázott 

pedagógus 

mérési-értékelési 

szakterületen; 

életvezetési ismeretek és készségek; 

számítógép a tanári munkában; matematika 

módszertan; anyanyelvi program 2. 

évfolyam; differenciális az alapozó 

szakaszban-holland modell alapján; Az 

infokommunikációs technológia a tanítás-

tanulás folyamatában; 

pedagógus; tanító   általános iskolai tanító,   gyermekjáték, néptánc ; ECDL Start; 

Waldolf-pedagógia alapjai; Waldolf-

osztálytanítók képzése, mint továbbképzés; 

Az infokommunikációs technológia a 

tanítás-tanulás folyamatában; Interaktív 

tábla használata; Játékra fel!; Önállóan 

használom - IKER 2. szintű képzés; 

Pedagógusok felkészítése a minősítésre; 

Gyermeki agresszió erőszakmentes 

kezetése..; 

pedagógus; tanító   általános iskolai tanító 

angol idegen nyelvi 

műveltségi területen,  

  

pedagógus; tanító   általános iskolai tanító 

orosz nyelv 

szakkollégiumi 

képzéssel,  

 számítógép és internet alapismeretek; 

szövegszerkesztés, táblázatkezelés; ECDL 7 

modul; Az infokommunikációs technológia 

a tanítás-tanulás folyamatában; 

pedagógus; tanító   általános iskolai tanító,   Számítógép-kezelő (használó); 

pedagógus; tanító   általános iskolai tanító 

népművelés 

szakkollégiumi 

képzéssel,  

 számítógép és internet alapismeretek; 

szövegszerkesztés, táblázatkezelés; az olv. 

szövegért.komp.fejl.segítő korsz.tan.-

tanulási módsz.; online diagnosztikus 

pedagógiai értékelés; Az 

infokommunikációs technológia a tanítás-

tanulás folyamatában; Sajátos nevelési 



igényű tanulók integrált oktatása; interaktív 

tábla használata; biblioterápia a 

gyakorlatban; 

  


