
Pedagógusok és nevelő-oktató munkát segítők 

 
 

Pedagógusok 

1.   

 főiskola 

általános iskolai tanító,  

orosz nyelv és irodalom 

szakos általános iskolai tanár 

 

2.  főiskola, egyetem 

 

 

matematika-kémia szakos 

általános iskolai tanár, 

technika szakos tanár, 

szakvizsgázott pedagógus, 

mérés értékelés 

3.  főiskola 

 

biológia és testnevelés 

szakos tanár 

 

4.   

főiskola 

 

gyógypedagógus-

tiflopedagógus 

 

5.  főiskola 

 

orosz-testnevelés szakos 

általános iskolai tanár, 

6.  főiskola, egyetem 

 

 

általános iskolai tanító, 

matematika szakos általános 

iskolai tanár, 

számítástechnika szakos 

tanár, 

tanügyigazgatási szakértő, 

informatika szakos tanár, 

oktatásszervező, 

sakkpedagógus, 

7.  főiskola 

 

tanító, természetismeret 

műveltségterületen, 

8.  főiskola, egyetem 

 

 

földrajz-rajz szakos általános 

iskolai tanár, 

vizuális és környezetkultúra 

szakos tanár, 

szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatás vezető 



9.  főiskola 

 

matematika - ének-zene 

szakos általános iskolai 

tanár, 

szakvizsgázott pedagógus, a 

nem szakrendszerű oktatásra 

felkészített tanár 

10.  főiskola 

 

tanító és ének-zenetanár, 

szakvizsgázott pedagógus 

(fejlesztő, differenciáló 

pedagógiai területen) 

 

11.  főiskola 

 

általános iskolai tanító, 

szakvizsgázott pedagógus 

(fejlesztő, differenciáló 

szakpedagógus), 

 

12.  főiskola 

 

általános iskolai tanító 

népművelés 

szakkollégiummal 

13.  főiskola 

 

 

gyógypedagógiai 

asszisztens, 

tanító matematika 

műveltségterülettel, 

gyógypedagógus, 

tanulásban akadályozottak 

szakpedagógiája szakirányon 

14.  főiskola zeneiskolai klarinéttanár 

 

15.  főiskola 

 

 

általános iskolai tanító rajz 

szakkollégiumi képzéssel, 

német nyelvoktató tanító, 

német nyelv és irodalom 

szakos tanár 

16.  főiskola, egyetem mérnöktanár, 

hittanár, 

egészségfejlesztő, 

mentálhigiénikus szakirány, 

szakvizsgázott pedagógus, 

fizika szakos tanár, 

okleveles technikatanár 



17.  főiskola 

 

tanító és művelődésszervező   

ember és társadalom 

műveltségterületen 

18.  főiskola 

 

magyar-történelem szakos 

általános iskolai tanár 

19.  főiskola 

 

magyar-történelem szakos 

általános iskolai tanár 

20.  főiskola 

 

 

tanító, testnevelés 

szakkollégium 

21.  főiskola tanító, 

felsőfokú honismereti-

helytörténeti szakkörvezető 

22.  főiskola 

 

 

történelem-orosz szakos 

általános iskolai tanár, 

német nyelvoktató 

23.  főiskola 

 

kürttanár és kamaraművész 

24.  főiskola 

 

 

orosz és magyar nyelv és 

irodalom szakos általános 

iskolai tanár, 

német nyelvoktató 

25.  főiskola 

 

általános iskolai tanító 

26.  

 

főiskola, egyetem 

 

 

biológia szakos tanár, 

kémia szakos tanár, 

szakvizsgázott pedagógus 

közoktatás vezető, 

pedagógia tanár 

27. főiskola 

 

 

tanító, 

gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakos tanár, 

gyógytestnevelés tanítására 

felkészített pedagógus, 

28. főiskola gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakirányon 



29. főiskola testnevelés szakos általános 

iskolai tanár 

30. főiskola számítástechnika szakos 

tanár, matematika szakos 

tanár, oktatásinformatikus, 

könyvtáros 

31. főiskola általános iskolai tanító 

magyar nyelv és irodalom 

műveltségi területen 

32. főiskola okleveles harsonatanár 

33. főiskola általános iskolai tanító német 

nyelvi szakkollégiumi 

képzéssel 

34. egyetem okleveles informatika szakos 

tanár 

35. középiskola okleveles fagott művész 

36. főiskola okleveles trombitatanár 

37. főiskola klasszikus fuvola 

előadóművész 

38. főiskola zeneiskolai zongora-tanár 

39. főiskola általános iskolai tanító ember 

és társadalom műveltségi 

területen, katolikus hittanár 

 

Nevelő oktató munkát segítők: 
  

1

. 

iskola titkár 

 

érettségi 

 

 

2. 

 

pedagógiai asszisztens 

 

 

főiskola 

3. 

 

gyógypedagógiai 

asszisztens 

 

érettségi 

 

 


