A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Név

Képzettsége

Bódogh
Katalin

Tanító
Egészségfejlesztőmetálhigiénikus

Dobákné
Steiber Erika
(munkaközösségvezető)
Fürjesi
Magdolna

Tanító
Könyvtár
szakkollégium

Guziné
Kovács Anna

Harsányi
Józsefné

Kis
Attila

Kovácsné
Kiss Aliz

Mátyus
Éva

Képzéseken, továbbképzéseken
való részvétel az elmúlt 5 év során
Tanulási képességek fejlesztése
Felkészítés a mentorálás mesterségére
Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben
Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése
Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzés
Felkészítés a mentorálás mesterségére
Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzés
Angol nyelv akkreditált képzés

Általános
iskolai Felkészítés a mentorálás mesterségére. Angol
tanító,
kezdő. Szaktanácsadók felkészítése a tanítók
Szakvizsga:
fejlesztő célú támogatására. A tehetségekért gyakorlatvezető
felkészítés a felismeréstől a komplex
mentortanár
fejlesztési lehetőségekig. A magyar
forradalom a legújabb történeti kutatások
tükrében
Orosz-testnevelés
A magyar forradalom a legújabb történeti
szakos általános iskolai kutatások tükrében. Felkészítés a mentorálás
tanár, angol szakos mesterségére: Iskolai testnevelés az
nyelvtanár
egészségfejlesztében. Pedagógusok
felkészítése a minősítésre.
Általános
iskolai Pedagógusok felkészítése a minősítésre.
tanító,
Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
népművelés
fejlesztése.
szakkollégium.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
Angol
nyelv együttnevelésének feladatai. Felkészítés a
műveltségterület
mentorálás mesterségére.
A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési
és reintegrációs programok módszertani
megalapozása.
Matematika-rajz
PR-tevékenységek és célirányos
szakos
tanár, kommunikáció. Felkészítés a mentorálás
számítástechnika
mesterségére. Angol kezdő. A magyar
szakos tanár.
forradalom a legújabb történeti kutatások
Rendszergazda.
tükrében.
Tanító
Bűnmegelőzési program - konfliktuskezelés,
vizuális
nevelés mediáció modul. A csapatmunka
műveltségi terület
kialakításának módszerei , a team
működtetése. A Nemzetközi Atlétikai
Szövetség Kölyökatlétika Programjának
megvalósítási lehetőségei a mindennapos
testnevelés keretében az általános iskola alsó
tagozatában.
Biológia szakos tanár, IPR módszertani tréning
számítástechnika
Pedagógus portfólió készítése

Sándor
Józsefné
(intézményvezető)

Szekeresné
Kiss Éva
Szabó
Emőke
(munkaközösségvezető)

Szőrné
Gyöngyösi
Magdolna
Zomborné
Kiss Edit

Zsigrainé
Pásztor Ildikó
(intézményvezetőhelyettes)

szakos tanár
matematika szakos
Változásmenedzselés a közoktatási
általános iskolai
intézményekben.
tanár
Szakértők felkészítése a
pedagógusminősítésre
pedagógia szakos
Tanfelügyeleti szakértők felkészítése
általános iskolai
pedagógiai-szakmai ellenőrzésre
tanár
Szakvizsgák:
Felkészítés a mentorálás mesterségére
Közoktatási vezető
A magyar forradalom a legújabb történeti
Kistérségi
kutatások tükrében.
tanügyigazgatási
szakértő
magyar - történelem Felkészítés a mentorálás mesterségére. Angol
szakos általános iskolai nyelv.
tanár
A magyar forradalom a legújabb történeti
kutatások tükrében.
angol
nyelv
és Tanulói tevékenységek támogatása interaktív
irodalom
szakos IKT eszközökkel. Pályaorientációs konzulens
bölcsész és tanár
és Nemzeti Pályaorientációs Portál
felhasználó. A tehetségekért - felkészítés a
felismeréstől a komplex fejlesztési
lehetőségekig. Az erkölcstan tantárgy
tanításának elméleti és módszertani ismeretei
a köznevelési intézmények 5-8 évfolyamán.
Általános iskolai tanító Mediációs lehetőségek az iskola éltében. A
testnevelés
magyar forradalom legújabb történeti
szakkollégium
kutatások tükrében.
Általános Iskolai tanító Felkészítés a mentorálás mesterségére.
A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési
és reintegrációs programok módszertani
meglapozása.
Felkészülés a gyakorlóhelyi mentori
feladatokra.
Felkészítés az általános iskolai erkölcstan
oktatására.
Tanító
Pedagógusok és szakszolgálatok feladatai,
népművelés
együttműködési lehetőségei a tanulási
szakkollégium
magatartási nehézséggel küzdő gyerekek
Gyógypedagógus
- érdekében.
tanulásban
Intézményvezetők felkészítése az intézményi
akadályozottak
önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez
pedagógiája
szakos és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó
tanár
intézményvezetői feladatok ellátására.
Felkészítés a mentorálás mesterségére.
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség
Kölyökatlétika Programjának megvalósítása.
Intézményi csoport felkészítése felsőoktatási
gyakorlóhely funkció vállalására. Iskolai
testnevelés az egészségfejlesztésben.

A sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók
együttnevelésének feladatai.
Felkészítés a hatékony és eredményes vezetői
szerepre.
Dojcsák-Ambrus
Melinda – GYEDen
Medve Zsuzsanna
- GYED-en

Tanító,
testnevelés
műveltségterület
Biológia-földrajz
szakos általános iskolai
tanár

