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Pedagógus munkakörben alkalmazottak 

 

Ssz. Végzettség szintje Szakképzettség Szakvizsga Tanított tantárgy 

 

1. főiskola általános iskolai 

tanító 

  

2. főiskola általános iskolai 

tanító 

közoktatási vezető 

és ped. szakvizsga 

 

3. főiskola általános iskolai 

tanító 

tánc-és drámaped. 

és ped. szakvizsga 

 

4. főiskola angol nyelvtanár közoktatási vezető 

és ped. szakvizsga 

angol nyelv 

5. főiskola általános iskolai 

tanító, angol tanító 

  

6. egyetem okleveles ének-

zene tanár 

mesterfokozat és 

ped. szakvizsga 

ének-zene, 

szolfézs, 

kórusvezető 

7. főiskola számítástechnika 

tanár 

 számítástechnika 

8. főiskola tanító  szakvizsgázott 

pedagógus 

 

9. főiskola általános iskolai 

tanító 

  

10. egyetem 

főiskola 

középisk.földrajz t.  

ált.isk. biológia t. 

 földrajz, 

biológia 

11. főiskola rajz szakos tanár 

ált. isk. katolikus 

hittanár 

  

12. főiskola ált. iskolai tanító 

testnevelés szakos 

ált. iskolai tanár 

 tanító, 

testnevelés 

13. főiskola rajz szakos ált. 

iskolai tanár 

 rajz, festészet, 

grafika 

14. egyetem matematika-kémia 

szakos tanár 

 matematika, 

kémia 

15. főiskola általános iskolai 

tanító 

  

16. egyetem magyar nyelv és 

irodalom szakos 

középiskolai tanár 

 magyar nyelv és 

irodalom 

17. főiskola általános iskolai 

tanító 

  

18. főiskola magyar nyelv és 

irodalom, ének-

zene szakos tanár 

 ének-zene,  

kórusvezető 

19. főiskola tanító   

20. egyetem angol nyelv és 

irodalom szakos 

bölcsész és 

középiskolai tanár 

 angol nyelv 

21. főiskola német nyelvoktató, közoktatási vezető tanító, 

http://www.banyai.blog.hu/


Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

4024 Debrecen, Kossuth utca 44. 

Tel/Fax: (52) 534–068, (30) 573-6912, E-mail: talentum44@gmail.com, Web: www.efrem.hu 

 

 

tanító és szakvizsg. ped. német nyelv 

 

22. egyetem fizika-technika 

szakos középiskolai 

tanár 

 fizika,  

technika 

 

23. egyetem katolikus hittanár  gk. hittan 

24. egyetem matematika-fizika 

szakos középiskolai 

tanár 

közoktatási vezető 

és szakvizsgázott 

pedagógus 

matematika 

25. főiskola általános iskolai 

tanító, könyvtáros 

  

26. főiskola matematika-fizika 

szakos ált.isk. tanár 

 matematika 

27. főiskola általános iskolai 

tanító, testnevelés 

szakkollégium 

  

28. főiskola magyar nyelv és 

irodalom szakos 

tanár, 

kommunikációs 

szakember 

 magyar nyelv és 

irodalom,  

médiaismeret 

29. főiskola tanító, fejlesztési 

(differenciáló) 

 tanító, 

fejlesztő pedagógus 

30. főiskola földrajz-testnevelés 

szakos ált.isk. tanár 

 testnevelés 

31. főiskola ált. iskolai tanító, 

rajz szakkollégium 

  

32. egyetem okleveles angol 

tanár 

 angol nyelv 

33. főiskola 

egyetem 

történelem tanár 

oklev. angol tanár 

 történelem, 

angol nyelv 

34. egyetem oklev. kürt tanár  furulya 

35. főiskola óvodapedagógus   

36. főiskola óvodapedagógus   

37. főiskola óvodapedagógus közoktatási vezető 

és ped. szakvizsga 

 

38. főiskola óvodapedagógus   

39. főiskola okleveles óvónő   

40. főiskola okleveles óvónő   

41. főiskola óvodapedagógus   

42. egyetem tanító, óvodai 

pedagógus 
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Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 

 

Ssz. Végzettség szintje Szakképzettség Szakvizsga Munkakör 

 

1. főiskola tanító  iskolatitkár 

2. középiskola ped. asszisztens  ped. asszisztens 

3. középiskola   jelmez- és 

viselettáros 

4. főiskola tanító  ped. asszisztens 

5. középiskola óvodai dajka  dajka 

6. középiskola csecsemő- és 

gyermeknevelő 
 dajka 

7. középiskola csecsemő- és 

kisgyermek 

gondozó 

 dajka 

8. középiskola óvodai dajka  dajka 
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