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Szakképzettségek

Pedagógus szakvizsgák Egyéb továbbképzések

táncpedagógus-modern
társastánc,

mesterpedagógus;
okleveles tánctanár
(társastánc)

általános iskolai tanító,

földrajz szakos tanár, rajz
szakos tanár,
magyar nyelv és irodalom
szakos tanár, angol nyelv
és irodalom szakos tanár
Okleveles biológia - rajz
szakos általános iskolai
tanár, okleveles vizuális
nevelő tanár,
fejlesztőpedagógus
vizuális kommunikáció
szakos tanár, rajz szakos
tanár,

Iskolai
tehetséggondozás, Isk.
testnev. az
egészségfejlesztésben:
módszert. megújulás és
egys. fizikai fittségmérés
a gyak-ban,
Közokt.int.-ben dolg.ped.
szakmai komp.-nak
erősítése a
hat./hatékonyabb inkluzív
nev.-okt. érd.-ben,
Továbbképzés a
Hónapról hónapra
Meixner-módszerű 3.-4.
oszt. anyanyelv
tankönyvcsaldok
alkalmazására,
Életvezetési ismeretek és
készségek,
külkereskedelmi
ügyintéző,
Informatikai hálózat
telepítő és üzemeltető,

Felkészítés a korszerű
művészetoktatásra,
dekoratőr-kirakatrendező,

D.O

D.H.E.

D.P.T.

testnevelés szakos tanár,
biológia szakos tanár,

Isk. testnev. az
egészségfejlesztésben:
módszert. megújulás és
egys. fizikai fittségmérés
a gyak-ban, "Felkészítés
a természettud.
laboratóriumok
működtetéséhez szüks.
oktatástech. esz.
használatára", "Hatékony
tanulásszervezési
módsz.: differenciált
tanulásszerv., kooperatív
munka, ped. projekt", "A
tehetségfejlesztés a
mindennapi pedagógiai
gyakorlatban",
Életvezetési ismeretek és
készségek , Az MLSZ "D"
utánpótlás-labdarúgó
edzőképzés, életvezetési
ismeretek és készségek,
Közokt.int.-be dolgozó
ped. szakmai komp.
eősítése a
hat./hatékonyabb inkluzív
nev.-okt. érd.,

általános iskolai tanító,
néptánc-padagógus,
óvodapedagógus
magyar nyelv és irodalom
szakos tanár,
informatikus könyvtáros,

G.Á

történelem szakos
szakvizsgázott
középiskolai tanár,
pedagógus, közoktatási
magyar nyelv és irodalom
vezető,
szakos tanár, egyetem

H.I

matematika szakos tanár,
orosz szakos tanár,
informatikus,

Nem szakrendszerű
oktatás, ECDL
, Számítógépkezelési
alapismeretek,
Önismeret, pedagógus
önismeret
konfliktuskezelő tréning,
Határontúli irodalmi
emlékhelyek, Határon túli
irodalmi emlékhelyek,
120 órás továbbk. az
5-6.évf.-on tan. ped.sz.
mat-logikai és tan-i
komp.fejl. a "nem
szakr.okt-ban", Digitális
tananyagokkészítése és
felhasználása,
Mozgóképkultúra és
médiaismeret alapozó
kurzus,

H.E

biológia szakos általános
szakvizsgázott
iskolai tanár, technika
pedagógus, közoktatási
szakos általános iskolai
vezető,
tanár,

H.Z

háztartásökonómiaéletvitel szakos tanár,
általános iskolai tanító
technika szakkollégiumi
képzéssel, általános
iskolai tanító,

J.T

mérlegképes könyvelő,
képesített könyvelő,
vállalati tervező,
statisztikus (érettségi),

szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási
vezető,

Új tanulásszerv.
eljár. alk.: a projektped.,
műv.ter. tant. bontás
nélkül tömb. tan.szerv.
alk., "A tehetségfejlesztés
a mindennapi pedagógiai
gyakorlatban", "Hatékony
tanulásszervezési
módsz.: differenciált
tanulásszerv., kooperatív
munka, ped. projekt",
"Felkészítés a
természettud.
laboratóriumok
működtetéséhez szüks.
oktatástech. esz.
használatára", Tantermi
csomag használata,
ECDL-Start, Mind Labgondolkodásfejlesztés
interaktív sjáték során,
Agykontroll:
stresszkezelő és
elmefejlesztő, ANP
értékeinek
megismertetése erdei
iskola keretei között,
Számítógép kezelési
alapismeretek, Környezeti
és állampolgári nevelés a
gyakorlatban,
Életvezetési ismerete és
készségek,
Önismeret, pedagógus
önismeret,
konfliktuskezelő
tréning, Számítógépkezel
ési alkapismeretek,
Szövegszerkesztési és
táblázatkezelési
alapismeretek,

J.L.I.

általános iskolai tanító,
szakvizsgázott
általános iskolai tanító
pedagógus, közoktatási
ének-zene szakkollégiumi
vezető,
képzéssel,

K.R

testnevelés szakos tanár,

K.A

történelem szakos tanár,
okleveles történelem
szakos bölcsész és tanár,
általános iskolai tanító,
egyetem

Tantermi csomag
használata, A sajátos
nevelési igényű (SNI)
gyermekek/tanulók
együttnevelésének
feladatai, IAAF Kölyök
atlétikaprog.megval.
lehetőségei a
mindenn.testnev.
keretében az ált.isk. alsó
tag.-ban, A Játékház c.
olvasókönyv családjának
használatára felkészítő
tanf., Kooperatív tanulás
a hátrányos helyzetű
tanulók integrált
nevelésének
elősegítésére, Ped.
felkészítése az int. ped.
rendszer alaklamzására
az együttnevelésre,
Köz.okt. int.-ben dolg.
ped. szakmai komp.
erősítése a
hat./hatékonyabb inkluzív
nev.-okt. éred.-ben,
ECDL START, óvónő és
gyermekfelügyelő,
Isk. testnev. az
egészségfejlesztésben:
módszert. megújulás és
egys. fizikai fittségmérés
a gyak-ban, "D" szintű
labdarúgó edző,
úszóedző,
A tanítás mestersége,
ECDL vizsgára előkészítő
tanfolyam,
Szövegszerkesztési és
táblázatkezelési
alapismeretek, Énünk
alapjai,

K.E

általános iskolai tanító,
általános iskolai tanító
orosz speciális
kollégiummal,

ANP értékeinek
megismerése erdei iskola
keretei között, ECDL
vizsgára előkészítő
tanfolyam, Meixner
Alapítvány Játékház c.
olvasókönyvcsaládjának
alkalm.-ra felkészítő
tanfolyam,
Számítógépkezelési
alapismeretek,
Egészségnevelés
továbbképzés, A
tanulási.magatartásibeilleszkedési zavar
kérdésköre tanfolyam,
Fejlesztő módszertani
tanfolyam,

K.K.E

szakvizsgázott
pedagógus,
szakvizsgázott
pedagógus az egyéni
történelem szakos tanár, bánásmód
népművelő,
fejlesztőpedagógiája
területen, szakvizsgázott
pedagógus
mérési-értékelési
szakterületen,

Tehetségfejlesztés a
gyakorlatban, ECDL
vizsgára előkészitő
tanfolyam,
Szövegszerkesztés és
táblázatkezelési
ismeretek,
"Sindelar-Zsoldos
program 2",

K.S.E.

általános iskolai tanító,
általános iskolai tanító
könyvtár speciális
kollégiummal,

K.E

szakvizsgázott
matematika szakos tanár,
pedagógus, közoktatási
fizika szakos tanár,
vezető,

K.K

általános iskolai tanító
népművelés
szakkollégiumi képzéssel,
filozófia szakos
középiskolai tanár ,
egyetem

A komp.alapú okt.
csomagok alk.-mat.
kereszttantervi
programcsom. a 3-12.
évf. számára, Interaktív
tábla használata a ped.
gyakorlatban, Hatékony
együttnev. az isk.-ban (Az
integrációs felkészítéshez
szüks. ped. és jogi ism.
elsajátítása,
Mérés-értékelés
hatékonyságának
növelése a
szavazórendsz. hasz.-val,
"Kristályfény",
"Hídépítés", Kooperaív
tanulás a hátrányos
helyzetű tanulók integrált
nevelésének előseg.,
SNI-s tanulók
együttnevelése, "Őrláng",
Fénysugár, Nefeljcs, "A
kaktusz is virágzik",
Kompetencia alapú
oktatási csomag alk.
matematika
kereszttantervben, ANP
értékeinek feldolgozása
erdei iskolai keretek
között, Az
olvasás-íráshelyesírászavarok korai
felismerése,
Környezetkultúra
tanítása,
számítógép kezelési
alapismeretek,
közbeszerzési referens,
Korsz. tev.-központú
term.tud. laboratóriumi
gyak. vez. fizika órán,
Nem szakrendszerű
oktatás, Pedagógiai
mérés II., Pedagógiai
mérési ismeretek I.,
"NAT-Mozgóképkultura
éa médiaismeret"
multiplikátor képzés,
Mozgókép-tanár,
"Drámajáték-vezetői
alapozó képzés
pedagógusok számára",
ECDL-Start,
"Minőségirányítási
alapismeretek",

L.D.

Táncművészeti Egyetem
táncos és próbavezető
alapképzés szak

M.É

magyar nyelv és irodalom
szakos tanár, általános
iskolai tanító népművelés
szakkollégiumi képzéssel,
általános iskolai tanító,

M.P

számítástechnika szakos
tanár, általános iskolai
tanító,

M.B.N.

általános iskolai tanító,
általános iskolai német
nyelvoktató tanító,

N.GY.

általános iskolai tanító,
általános iskolai tanító
testnevelés
szakkollégiumi képzéssel,

V.S.I.

óvónő, általános iskolai
tanító, nevelőtanár,

szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási
vezető,

szakvizsgázott
pedagógus,

Tantermi csomag
használata, ANP
értékeinek
megismertetése erdei
iskola keretei között,
Szövegszerkesztési és
táblázatkezelési
ismeretek,
Számítógépkezelési
alapismeretek, Értékelés
és minőségbiztosítás,
Prevenciós szemlélet alk.
az egészséges tanulók
isk. és óvodai
testnevelésében,
rendszerinformatikus,
információrendszer
szervező,
információrendszerszervező, Tantermi
csomag használata, A
sajátos nevelési igényű
(SNI) gyermekek/tanulók
együttnevelésének
feladatai, Internet
alapismeretek,
Táblázatkezelési
alapismeretek,
Számítógépkezelési
alapismeretek,
Szövegszerkesztési
alapismeretek,
"A kooperatív tanulás a
hátrányos helyzetű
tanulók inegrált
nevelésének
elősegítésére", Tanítók
Apáczai Nyári
Akadémiája, Számítógép
és Internet alapismeretek,
Életvezetési ismeretek és
készségek,
Kulcskompetenciák
fejlesztése, Egyéni
bánásmódot igénylő
gyermekek fejlesztése,

P.Z

szakvizsgázott
matematika szakos tanár,
pedagógus, közoktatási
kémia szakos tanár,
vezető,

P.SZ.ZS.

orosz szakos tanár,
történelem szakos tanár,
okleveles angoltanár,

S.F.GY.

általános iskolai tanító,
általános iskolai tanító
testnevelés speciális
kollégiummal,

"Felkészítés a
természettud.
laboratóriumok
működtetéséhez szüks.
oktatástech. esz.
használatára", "A
tehetségfejlesztés a
mindennapi pedagógiai
gyakorlatban", "Hatékony
tanulásszervezési
módsz.: differenciált
tanulásszerv., kooperatív
munka, ped. projekt",
Tantermi csomag
használata, 5.-6. évf.
tan.ped. felkészítése a
bev.-kezdő sz. utáni
átmenet
megkönnyítésére az
eredm. kép.fejl.,
számítógép-kezelési
alapismeretek,
Feladatmegoldási
ismeretek bővítése
kémiatanároknak,
Tantermi csomag
használata, Az 5.-6. évf.
tan.ped. felk. a
bev.-kezdő szak. utáni
átm. megkönnyítésére, az
eredm. képességf.-re,
A sajátos nevelési igényű
(SNI) gyermekek/tanulók
együttnevelésének
feladatai, Tantermi
csomag használata, A
Meixner I. ált. kidolg.
dyslexia prevenció és
reedukűációs módszer
ism., ECDL, Értékelés és
minőségbiztosítás,
Számítógép-kezelési
alapismeretek,
Társadalmi ism. tanítása
az 1.-4. évfolyamon,
Olvasás-írás-helyesírás
zavarok korai felism.
lehetőségei,
Minőségfejlesztési
alapism. és azok alk. a
közokt.-ban,

S.A.K.

általános iskolai tanító,

S.É

történelem szakos
általános iskolai tanár,
népművelő, tánc- és
drámapedagógus,
gyakorlatvezető
mentortanár,

S.Z

általános iskolai tanító,
óvónő, általános iskolai
tanító ének
szakvizsgázott
szakkollégiumi képzéssel,
pedagógus,
gyógypedagógus
pszichopedagógia
szakirányon,

SZ.P

általános iskolai tanító,
általános iskolai tanító
orosz nyelv
szakkollégiumi képzéssel,

T.R

érettségi,

szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási
vezető,

A Meixner I. ált. kidolg.
dyslexia prev. és
reedukációs módsz. ism.,
A matemat.
csodái-játékos
képességfejl.hat.
módszerek alsó tag.-on,
Tantermi csomag
használata, Életvezetési
ismeretek és készségek,
Művészeti szakmai
minősítésben értékelői
tev. folyt., ECDL,
Tantermi csomag
használata, Tanulási és
magatartási zavarok
kialakulásának
megértése, Integrált
nevelés-oktatás
isk.-szülői
megközelítésben, Egyéni
bánásmódot ig.
gyermekek fejl.
pedagógiája, Meixner I.
Játékház tankönyvcsalád
alkalmazása,
Isk. testnev. az
egészségfejlesztésben:
módszert. megújulás és
egys. fizikai fittségmérés
a gyak-ban, Iskolai
tehetséggondozás,
Tantermi csomag
használata, Tanulom
magam tanulom a diákot,
Életvezetési ismeretek és
készségek, Anyanyelvi
nevelés az 1.
évfolyamon,
Szövegszerkesztési és
táblázatkezelési
ismeretek, Meixner I.
Játékház
olvasókönyvcsaládjának
alk. felkészítő tanf.,
Értékelés és
minőségbiztosítás,
Számítógép kezelési
alapismeretek, Tánc és
dráma,

T.SZ.K.

történelem szakos tanár,
orosz szakos tanár,
német szakos nyelvtanár,

T.D.CS.

általános iskolai tanító,
szakvizsgázott
általános iskolai tanító
pedagógus, közoktatási
testnevelés
vezető,
szakkollégiumi képzéssel,

U.Á.

Magyar nyelv és
irodalom szakos
bölcsész és
középiskolai tanár
(egyetem)

V.A

matematika szakos tanár,
földrajz szakos tanár,

Felkészítés az ált. iskolai
erkölcstan tanítására, az
5.-6. évf. tan.ped. felk. a
bevez.-kezdő szaksz
utáni
átm.megkönnyítésére,
Szövegszerkesztés és
táblázatkezelési
ismeretek,
Tehetségfejlesztés a
gyakorlatban, Tantermi
csomag használata, Isk.
testnev. az
egészségfejlesztésben:
módszert. megújulás és
egys. fizikai fittségmérés
a gyak-ban, Életvezetési
ismeretek és készségek,
Szövegszerkesztés és
táblázatkezelés, Meixner
I. Játékház
olvasókönyvcsalád
alkalmazása, Környezeti
nevelési program
kidolgozása,

Művelődésszervező és
magyar szakos tanár
(főiskola) - szakvizsga
pedagógus, Közoktatási
vezető szakképzettség
A tehetségfejlesztés a
mindennapi pedagógiai
gyakorlatban",
"Felkészítés a
természettud.
laboratóriumok
működtetéséhez szüks.
oktatástech. esz.
használatára", Tantermi
csomag használata,
Digitális tananyagok
fejlesztése, felhasználása
és értékelése, Az 5.-6.
évf. tan.ped. számára a
mat.-logikai tanulási
komp. fejl.a nem szakr.
okt., AZ ANP értékeinek
megism. erdei isk.
keretek között,
Számítógép-kezelési
alapismeretek,
Tudásszint mérése,
mérőeszk. készítése és
alkalmazása,

V.I

általános iskolai tanító,
tanító, fejlesztési
(differenciáló)
szakirányon, általános
iskolai tanító testnevelés
szakkollégiumi képzéssel,

szakvizsgázott
pedagógus fejlesztő,
differenciáló pedagógia
területen,

Számítógép-kezelő,
Logopédiai
alapismeretek,
Minőségbiztosítás
operatív irányítójának
felkészítése, Pedagógiai
mérési ismeretek
bővítése,

