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Pedagógusaink 
(2021. 10. 01.) 

 
Tantárgy Betöltött 

munkakör 

Végzettség Szakképzettség 

Történelem,  

Történelem és társadalomismeret, 

Állampolgári ismeretek, 

A munka világa, 

Munkavállalói ismeretek,  

 

közismereti és 

szakmai elméleti 

tárgyakat tanító 

/oktató tanár 

 

egyetem történelem szakos 

középiskolai tanár 

Műszaki alapismeretek, 

Szakmai alapozás, 

Termesztőberendezések, 

Termesztési technológiák, 

Vállalkozási és kereskedelmi 

ismeretek, 

 

 

szakmai gyakorlati 

tárgyakat oktató  

 

 

technikum 
mezőgazdasági 

technikus 

Szakmai alapozó ismeretek 
szakmai gyakorlati 

tárgyat oktató 

(óraadó) 

egyetem könnyűipari mérnök, 

ruhakészítő 

Testnevelés közismereti tantárgyat 

tanító tanár 

egyetem 
testnevelő tanár 

Matematika, 

Pszichológia 

közismereti és 

szakmai elméleti 

tárgyat tanító/oktató 

tanár 

 

egyetem 

matematika szakos 

tanár, okleveles 

pedagógia szakos 

tanár 

Angol nyelv,  

Foglalkoztatás I. (angol) 

közismereti és 

szakmai elméleti 

tárgyat tanító tanár 

 

egyetem 

okleveles angol 

nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és 

tanár 

Katolikus hittan,  

Etika 

közismereti tárgyakat 

tanító tanár 

 

egyetem 

ember, erkölcs- és 

vallásismeret szakos 

ped., okleveles 

hittanár 

Kémia közismereti tárgyat 

tanító tanár (óraadó) 

 

egyetem 

kémia szakos 

középiskolai tanár 

Pályaorientáció,  

Általános élelmiszerismeret, 

Digitális kultúra,  

IKT a vendéglátásban,  

A turisztikai és szálláshelyi 

tevékenység alapjai, 

 

 

 

 

szakmai elméleti 

tárgyakat oktató tanár 

 

 

 

 

egyetem 

 

 

közgazdász tanár 

(vendéglátás-

idegenforgalom), 

vendéglátó 

mailto:szekszard@okt.koszisz.hu
http://www.kolpingiskola.hu/


Anyaggazdálkodás, 

adminisztráció, elszámolás,  

A vendéglátás higiéniája, 

Vendéglátó gazdálkodás 

szakoktató, 

A cukrászati termelés alapjai,  

Ételkészítési ismeretek alapjai, 

Főzési és konyhatechnika 

alapismeretek, 

Háztartásvezetéi alapok 

 

szakmai elméleti és 

gyakorlati tárgyakat 

oktató tanár 

 

 

főiskola 
vendéglátó 

szakoktató 

Ábrázolási gyakorlat,  

Kreatív műhely, 

Lakástextíliák 

gyártástechnológiája, 

Lakástextíliák készítése, 

Lakástextíliák készítése, javítása 

gyakorlat, Textiltermék 

szabásminta készítés,  

Textiltermékek készítése gyakorlat 

 

 

 

 

szakmai gyakorlati 

tárgyakat oktató  

 

 

 

 

középiskola női szabó 

Irodai alkalmazások gyakorlat szakmai tárgyat tanító 

tanár (óraadó) 

 

egyetem 

okleveles 

informatika szakos 

tanár 

A gyermekek fejlődésével 

kapcsolatos dokumentáció, 

A gyermekfelügyeleti munka 

dokumentálása, 

A munkavállaló adminisztrációs 

kötelezettségei, 

Élettörténeti munka, 

Jogi ismeretek, 

Pedagógiai ismeretek, 

Szakmai kommunikáció-, és 

készségfejlesztés, 

Szociális ismeretek, 

Szakmai személyiségfejlesztés, 

Szociális ismeretek, 

Szociálpolitika, szociálpolitikai, 

jogi és etikai ismeretek, 

Társadalomismeret 

 

 

 

 

 

 

 

szakmai elméleti 

tárgyakat oktató tanár 

 

 

 

 

 

 

 

egyetem 
szociális munkás, 

okleveles 

egészségfejlesztés 

tanár 

Általános élelmiszerismeret, 

Az ételkészítés alapjai, 

Ételkészítési ismeretek alapjai, 

A vendégtéri értékesítés alapjai,  

Előkészítés és 

élelmiszerfeldolgozás,  

Ételek tálalása, 

Ételkészítés-technológiai 

ismeretek, 

Konyhai berendezések, gépek 

ismerete, kezelése, programozása 

 

 

 

 

szakmai elméleti és 

gyakorlati tárgyakat 

tanító/oktató tanár 

 

 

 

 

 

főiskola 
vendéglátó 

szakoktató 

 

Ének 

 

igazgató, közismereti 

tárgyat tanító tanár 

 

egyetem 

ének-zene tanár, 

szakvizsgázott 

pedagógus – 

közoktatási vezető, 

Digitális kultúra,  

Ének,  

 

közismereti és 

 

 

informatikus 

könyvtáros,  



Kommunikáció a titkári 

munkában,  

Szakmai elméleti alapozó 

ismeretek 

szakmai elméleti 

tárgyat tanító/oktató 

tanár  

főiskola ének-zene tanár 

Foglalkoztatás I. (német), 

Művészeti alapismeretek, 

Német nyelv,  

Vizuális kultúra  

 

közismereti és 

szakmai elméleti 

tárgyat tanító tanár  

 

 

főiskola 

tanító – vizuális 

nevelés műveltség 

területtel, 

főiskolai szintű 

német nyelvtanár 

  

tartósan távol lévő 

 

egyetem 

okleveles német 

nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és 

tanár 

Biológia,  

Természetismeret, 

Természettudomány, 

Vállalkozási ismeretek 

közismereti és 

szakmai elméleti 

tárgyakat tanító/oktató 

tanár 

 

egyetem 

biológus, 

okleveles biológia 

szakos középiskolai 

tanár 

Fizika,  

Matematika,  

Természetismeret, 

Természettudomány 

 

közismereti tárgyakat 

tanító tanár 

 

egyetem 

fizika szakos tanár, 

okleveles 

középiskolai 

matematikatanár 

 

Magyar nyelv és irodalom 

fejlesztő foglalkozást 

tartó, közismereti 

tárgyat tanító tanár 

 

főiskola 

felsőfokú 

gyógypedagógiai 

asszisztens, 

szociálpedagógus 

Kommunikáció, 

magyar nyelv és irodalom 

Matematika, Természettudomány, 

közismereti (tárgyakat 

tanító, fejlesztő 

foglalkozást tartó 

tanár 

 

főiskola tanító, 

fejlesztőpedagógus 

Gépírás és levelezési gyakorlat,  

Szakmai alapozó ismeretek 

szakmai gyakorlati 

tárgyakat oktató 

(óraadó) 

 

középiskola gyors- és gépíró 

Általános alapozás,  

Digitális kultúra, 

Növényismeret,  

Pályaorientáció, 

Szakmai alapozás, 

Termesztőberendezések, 

Termesztési technológiák,  

 

 

közismereti és 

szakmai elméleti és 

gyakorlati tárgyakat 

oktató tanár 

 

 

 

főiskola 

középiskola 

műszaki szakoktató, 

kertész 

Ápolási alapismeretek, 

Belgyógyászati ismeretek,  

Betegmegfigyelés, 

Egészségügyi (alap)ismeretek, 

Elsősegélynyújtási alapismeretek,  

Gerontológia, geriátria, 

Gondozás az alapellátásben,  

Gondozás a szakosított ellátásban, 

Gondozási alapismeretek,  

Gondozási szükségletek felmérése, 

Különleges, speciális … 

gyermekek gondozása, 

Gyermekbetegségek, 

gyermekbalesetek, 

Gyermekgondozási, ápolási 

 

 

 

 

 

 

 

 

szakmai elméleti és 

gyakorlati tárgyakat 

oktató  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyetem 

 

 

 

 

okleveles ápoló 



feladatok, 

Neurológiai és pszichiátriai 

megbetegedések, 

Szociális gondozás, 

 

Anyagismeret, 

Anyagvizsgálatok gyakorlat, 

Áruismeret, 

Lakástextíliák 

gyártástechnológiája, Ruhaipari 

anyag- és áruismeret,  

 

 

szakmai gyakorlati 

tárgyakat oktató 

(óraadó) 

 

 

 

középiskola 
női szabó 

 

 

Biológia, 

Német nyelv  

 

 

igazgatóhelyettes, 

közismereti tárgyakat 

tanító tanár 

 

 

 

egyetem 

német nyelv és 

irodalom szakos 

bölcsész és tanár, 

biológiatanár, 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

 

 

Földrajz, 

Német nyelv 

 

 

igazgatóhelyettes, 

közismereti tárgyakat 

tanító tanár 

 

 

egyetem 

földrajz szakos 

tanár, 

okleveles német- és 

nemzetiséginémet-

tanár, 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

Kommunikáció,  

magyar nyelv és irodalom,  

Német nyelv  

Foglalkoztatás I. (német) 

 

közismereti és 

szakmai elméleti 

(tárgyat tanító tanár 

 

 

egyetem 

magyar-német 

szakos tanár, 

okleveles német 

nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és 

tanár 

Szakmai alapozó ismeretek, 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

gyakorlat 

szakmai elméleti és 

gyakorlati tárgyakat 

tanító/oktató tanár 

 

BA 

üzleti szakoktató 

vendéglátó 

szakirányon 

Virágkötészet,  

Virágkereskedelem alapjai, 

Növényismeret és kezelés 

szakmai elméleti 

tárgyakat tanító/oktató 

(óraadó) 

 

 

érettségi virágkötő és 

virágkereskedő 

A gyermekbántalmazás különböző 

formái és prevenciós lehetőségei, 

Gyermekcsoportok működése/a 

gyakorlatban,  

Gyermekfoglalkozás 

kiscsoportban, 

Gyermekvédelem és a 

javítóintézeti nevelés rendszere és 

jogi szabályozása, 

Gyermekvédelemi intézmények 

szabályzatai, dokumentációs 

rendszerek az intézményekben, 

Gyermekvédelmi szakellátás, az 

átmeneti gondozás és javítóintézeti 

nevelés feladatai, 

A gyermekvédelem pszichológiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szakmai elméleti 

tárgyakat oktató és 

fejlesztő 

foglalkozásokat tartó 

tanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

főiskola 

 

 

 

 

 

általános szociális 

munkás, 

gyógypedagógus 



vonatkozásai, 

Gyógypedagógia, mint tudomány, 

Mentálhigiéné,  

Pályaorientáció,  

Pszichológia,  

Segítő kapcsolat … és 

kommunikáció a 

gyermekvédelemben,  

Digitális szakmai ismeretek, 

Kreatív műhely, 

Lakástextíliák 

gyártástechnológiája, 

Modellrajz és stílustan,  

Munkahelyi egészség és biztonság, 

Női ruhák szerkesztése,  

modellezése/gyakorlat,  

Női ruhák értékesítése, 

Női ruhák gyártástechnológiája, 

Női ruhák készítése gyakorlat, 

Nőiruha készítés 

gyártástechnológiája,  

Textiltermékek 

gyártástechnológiája, 

 

 

 

 

 

 

 

igazgatóhelyettes, 

szakmai elméleti és 

gyakorlati tárgyakat 

tanító/oktató tanár 

 

 

 

 

 

 

 

főiskola 
műszaki szakoktató, 

felnőttoktatási 

szakértő 

 


