
Szakképzettségek

Munkakör Tantárgy Szakképzettségek, végzettségek Pedagógus szakvizsgák Egyéb továbbképzések Folyamatban lévő képzések

osztálytanító
általános iskolai tanító magyar nyelv 

és irodalom műveltségi területen

Együttműködés az együttnevelésért; 
Projektpedagógia alkalmazása a SNI igényű 

tanulók integrált nevelésében; 
Mozgáskorlátozott gyermekek 

együttnevelését segítő ismeretek; Felkészítés a 
KRÉTA pedagógus moduljaihoz; Felkészítés "A 

pedagógusok digitális kompetenciájának 
megújítása. IKT ; Válj digitális pedagógussá 

MOST; 

euritmia tanár
alapfokú művészeti oktatás keretén 

belül táncművészeti ágon belüli 
tantárgy (euritmia); 

óvodapedagógus Euritmia tanár; 

szabadvallás tanár
általános iskolai tanító ének-zene 

szakkollégiumi képzéssel

Waldorf-pedagógiai továbbképzés; Bevezetés 
az euritmiába I. / 30 órás képzés; Bevezetés az 
euritmiába II. / 30 órás képzés; A szabadidős 
foglalkozásokban felhasználható dekorációs 

techinikák elsajátítása / 30 órás képzés; 
Vallástanári találkozók / 60 órás ; Ligetszépe 

meseterápiás módszer - Személyiségfeljlesztő 
és harmonizáló mesemondás / 120 órás 

képzés; 

osztálytanító általános iskolai tanító Waldorf-pedagógus

osztálytanító
német szakos tanár, nyelvtanár,  

pedagógia szakos tanár
Waldorf-pedagógiai alapismeretek - 480 órás; 

fejlesztő pedagógus

okleveles olasz nyelv és irodalom 
szakos bölcsész és tanár; okleveles 

kulturális antropológia szakos 
bölcsész; művészetterapeuta; waldorf 
extra lesson fejlesztő szakpedagógus

rendszergazda
villamos üzemmérnök és műszaki 

tanár

német tanár
német nyelv tantárgycsoport (német 

nyelv); 

német nyelv és irodalom szakos 
középiskolai tanár; okleveles finn 
nyelv és irodalom szakos bölcsész

napközis nevelő, könyvtáros magyar szakos középiskolai tanár

angol tanár
angol nyelv tantárgycsoport (angol 

nyelv); 
angol szakos nyelvtanár

kézimunka tanár
alapfokú művészeti oktatás keretén 
belül képző- és iparművészeti ágon 

belüli tantárgy (kézimunka); 

földrajz szakos középiskolai tanár; 
francia nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár
Waldorf kézimunka tanár

napközis nevelő

általános iskolai tanító, oklevél 
száma: L-140/1989; 

múzeumandragógia szakirányú 
szakos pedagógus; általános iskolai 

tanító technika szakkollégiumi 
képzéssel 

Bothmer-gimnasztika tanár
testnevelés tantárgycsoport 

(Bothmer-gimnasztika); 
érettségi Bothmer Movement International; 

osztálytanító általános iskolai tanító

napközis nevelő, intézményvezető-helyettes
történelem szakos középiskolai tanár; 

Waldorf-pedagógus osztálytanító

Waldorf-pedagógia alapjai című akkreditált 
pedagógus-továbbképzési program; Gyalogos 

vándortábor vezető; Közművelődési 
szakember - Népi játszóházi 

foglalkoztatásvezető; Népijáték és 
kismesterségek oktatója - mézeskalácsos; 

osztálytanító, intézményvezető
óvodapedagógus; általános iskolai 

tanító ember és társadalom 
műveltségi területen

sz Waldorf-pedagógiai alapismeretek - 480 órás; 

iskolatitkár, gazdasági munkatárs
okleveles orosz szakos általános 

iskolai tanár; okleveles testnevelés 
szakos általános iskolai tanár

Waldorf osztálytanító; Gyalogos vándortábor 
vezető; Iskolatitkárok / Óvodatitkárok új, 

megváltozott feladati Mesterkurzus; 

osztálytanító
általános iskolai tanító ének-zene 

műveltségi területen; 
drámapedagógus

Gyermek színjátszó-rendezői; Waldorf-pedagógus

iskolatitkár

okleveles történelem szakos bölcsész 
és középiskolai tanár; okleveles 
francia nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár

Európa-tanulmányok speciális képzés; 

osztálytanító
okleveles történelem szakos bölcsész 

és tanár

napközis nevelő
közgazdász gazdálkodási és 

menedzsment alapképzési szakon
tanító


