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Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Székhely Intézmény
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. V. em.
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
Főigazgató

Pedagógus
munkakör

Főigazgató

Pedagógiai végzettség és
szakképzettség

Egyéb

Klinikai szakpszichológus; szakvizsgázott
oligofrénpedagógia-

pedagógus,

pszichopedagógia szakos közoktatási vezető;
gyógypedagógus;

klinikai gyermekés

ifjúsági

szakpszichológus
Főigazgató-

Főigazgató-

Gyógypedagógus,

helyettes

helyettes I.

logopédia szakos tanár;
Gyógypedagógus,
tanulásban

Közoktatási
vezető pedagógus
szakvizsga
Pedagógus

akadályozott

szakos terapeuta;

szakvizsga,
mentortanár,

Okleveles
gyógypedagógus
Főigazgató-

Főigazgató-

Gyógypedagógus-

helyettes

helyettes II.

logopédia szakos tanár; pedagógus,

Megyei

szakértői óvodapedagógus;

bizottság vezetője

Szakvizsgázott
óvodai fejlesztő pedagógia

gyógytestnevelő;
neveléstudomány

szakirányon
szakos

bölcsész kora gyermekkor
Szakértői

Gyógypedagógus I

Szakvizsgázott

Szakvizsgázott

Bizottsági

gyógypedagógus

sajátos

Tevékenység

tanulásban akadályozottak igényű gyermekek
szakirányon;
iskolai

tanító

nyelv

és

nevelési

általános pedagógusa
magyar
irodalom
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műveltségi területen
Szakértői
Bizottsági
Tevékenység

Gyógypedagógus II

gyógypedagógus
tanulásban akadályozottak
szakirányon;
iskolai

tanító

nyelv

és

általános
magyar
irodalom

műveltségi területen
Szakértői
Bizottsági
Tevékenység

Gyógypedagógus III Oligofrénpedagógia-

Szakvizsgázott

szomatopedagógia szakos pedagógus,
gyógypedagógus;

közoktatási vezető

óvodapedagógus
Szakértői
Bizottsági
Tevékenység

Gyógypedagógus IV Okleveles

Szakvizsgázott

gyógypedagógus;

pedagógus,

gyógpedagógus logopédia közoktatási vezető
szakos

tanár-logopédia

szakos gyógyterapeuta
Szakértői
Bizottsági
Tevékenység

Gyógypedagógus V

gyógypedagógus
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirányongyógypedagógus
értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakirányon

Pályaválasztási
tanácsadás

Pedagógus

Pszichológus

Pszichológia I

Okleveles pszichológus

Pszichológus

Pszichológia II

Okleveles pszichológus

Magyar nyelv és irodalom
szakos tanár
pedagógiai
szakpszichológus

Pszichológus

Pszichológia III

Okleveles pszichológus
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Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók
Pedagógiai

Pedagógus

Végzettség

Szakszolgálati

munkakör

szakképzettség

és Egyéb

alapfeladat
Szakértői Bizottsági Gyermek
Tevékenység

és Gyermek

ifjúságpszichiátriai

és

Ifjúságpszichiátria

szakorvosi feladatok Szakorvos
ellátása
Szakértői Bizottsági Gyermekszakorvosi
Tevékenység

Csecsemő

vizsgálatok elvégzése Gyermekgyógyász
Szakorvos

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége:
Feladatkör

Iskolai végzettség

Szakszolgálati titkár 1

Gimnáziumi

Mérlegképes

érettségi

könyvelő

Szakszolgálati titkár 2

Szakképzettség

Egyéb

Szakközépiskolai
érettségi

Szakszolgálati titkár 3

Szakközépiskolai

Textilvegyiparos

érettségi

Virágkötő,
Boltvezető,
Vendéglátós
boltvezető, KKV 1

Rendszergazda

Egyetem

Mérnök informatikus

Pedagógiai

Főiskola

Tanító

Asszisztens

Kereskedelmi
boltvezető
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Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szekszárdi Tagintézménye
7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1.
Pedagógiai
Pedagógus
szakszolgálati
munkakör
alapfeladat
Gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai gyógypedagógusfejlesztés, oktatás és konduktor 1
gondozás
Gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai
fejlesztés, oktatás és gyógypedagógus
gondozás
Gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai
fejlesztés, oktatás és konduktor
gondozás

Pedagógiai végzettség
és
Egyéb
szakképzettség
konduktor
+ gyógyúszás oktató
gyógypedagógus,
szakvizsgázott pedagógustanulásban
közoktatásvezető
akadályozottak
szakirány
értelmileg
Pedagógiai asszisztens
akadályozott
szakos Számítástechnikai
gyógypedagógus
szoftver- üzemeltető
IKT oktatásban történő
alkalmazása
konduktor

Logopédiai ellátás

logopédus I.

logopédia
szakos SZÓL-E? Szűrőeljárás az
gyógypedagógus
óvodáskori logopédiai
ellátáshoz
Államilag elismert
középfokú eszperantó
nyelvvizsga szóbeli
Államilag elismert
középfokú eszperantó
nyelvvizsga írásbeli

Logopédiai ellátás

logopédus II.

Logopédiai ellátás

logopédus III.

francia
nyelvtanár,
logopédia
szakos
gyógypedagógus
gyógypedagógus
logopédia szakirányon,
gyógypedagógus
szurdopedagógia
szakirányon,
egyetemet
végzett
gyógypedagógus

Logopédiai ellátás

logopédus IV.

tanító, tanulásban
akadályozottlogopédia szakos
gyógypedagógus,
szakvizsgázott
gyógypedagógus

Nonprofit ügyintéző
Nonprofit menedzser
SZÓL-E? Szűrőeljárás az
óvodáskori logopédiai
ellátáshoz
Német középfokú
nyelvvizsga
Angol középfokú
nyelvvizsga
Ism. a tan. nehézségek és
zavarok felism. köréből
A hatékony
projektoktatás
módszertani alapjai
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Agressziókezelés a
közoktatási
intézményekben
Fejlesztő értékelés az
iskolában
A tehetség felismerése és
gondozása
Német középfokú
nyelvvizsga (B2) írásbeli
Német középfokú
nyelvvizsga (B2) szóbeli
Testkultúra-Vitamintorna
1. Sz. Alapképzés;
SZÓL-E? Szűrőeljárás az
óvodáskori logopédiai
ellátáshoz
Logopédiai ellátás

logopédus V.
oligofrénpedagógialogopédia szakos
gyógypedagógus,
szakvizsgázott
gyógypedagógus

Logopédiai ellátás

logopédus VI.

oligofrénpedagógialogopédia
szakos
gyógypedagógus

Logopédiai ellátás

logopédus VII.

logopédia
szakos
gyógypedagógus

Gyógytestnevelés

gyógytestnevelő I.

Logopédiai diagnosztika
Beszédpercepciós
diagnosztika és terápia;
SZÓL-E? Szűrőeljárás az
óvodáskori logopédiai
ellátáshoz
Sindelar-Zsoldos program
2.
Logopédiai szakmai
módszertani tanfolyam
Gyógypedagógusok
diszlexia prevenciós
tanfolyama
Beszédtechnikai
tanfolyam
Logopédiai diagnosztika
SZÓL-E? Szűrőeljárás az
óvodáskori logopédiai
ellátáshoz

SZÓL-E? Szűrőeljárás az
óvodáskori logopédiai
ellátáshoz
A sikeres iskolai beválás
rizikója óvodás korban
Mozgásprogram eltérő
fejlődésmenetű 3-8 éves
korosztály számára
testnevelési egyetem, Nyelvvizsga bizonyítvány
szakvizsgázott
német felsőfok (C1)
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gyógytestnevelő tanár

Gyógytestnevelés

gyógytestnevelő II.

Gyógytestnevelés

gyógytestnevelő III.

Gyógytestnevelés

gyógytestnevelő IV.

Állami nyelvvizsga
Bizonyítvány angol nyelv
komplex C középfok
Egészséges babák vízhez
szoktatása
INPP I.
tanító,
tanár, Gyógyúszás foglalkoztató
gyógytestnevelés
Organikusan sérült
szakirány,
gyermekek egyéni
szakvizsgázott
terápiája
gyógytestnevelő
Csoportos szenzomotoros
fejlesztés a TSMTmódszer alkalmazásával
Szenzomotoros szemléletű
állapot- és
mozgásvizsgálat felvétele
A sikeres iskolai beválás
rizikója óvodás korban
A megkésett
pszichomotoros fejlődés
Óvodás úszás –vízhez
szoktatás
Angol alapfok (B)
Sindelar-Zsoldos program
I.
óvodapedagógus,
gyógytestnevelés
szakirány
óvodapedagógus,
gyógytestnevelés
szakirány, szakvizsga

Európa pályázatíró és
projektmenedzser tréning
INPP mozgásfejlesztő
program
ECDL START EUkomfort számítógépes
felhasználói jogosítvány
pedagógusok számára
Drámajátékvezetői alapozó
képzés
AVIVA Módszer – oktatói
tanfolyam
Gerincterápia jógával
Gyerekjóga-oktató
Testkultúra- Vitamintorna
Szakértők felkészítése a
pedagógusminősítésre
Tanfelügyeleti szakértők
felkészítése pedagógiaiszakmai ellenőrzésre
A kézírás- és rajzelemzés
szerepe a gyermek
személyiségének
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fejlesztése
prevenciósjelleggel
Gyógytestnevelés

gyógytestnevelő V.

Szakértői bizottsági gyógypedagógus I.
tevékenység

Szakértői bizottsági gyógypedagógus II.
tevékenység

tanító,
gyógytestnevelés
szakirány,
szakvizsgázott
gyógytestnevelő
tanító,
tanulásban
akadályozott
szakos
gyógypedagógus,
szakvizsgázott
gyógypedagógus
óvónő,
pszichopedagógia
szakos
gyógypedagógus

Szakértői bizottsági gyógypedagógus III.
tevékenység

oligofénpedagógiapszichopedagógialogopédia szakos
gyógypedagógus,
közoktatásvezető
szakvizsga

Rekreációs úszás és
gyógyúszás oktató
Alapfokú német C típusú
nyelvvizsga
A matematika tanulás
zavarai
Gyermekkori pszichés
zavarok felismerése és
ped. megközelítése
autizmus spektrumzavarok
pedagógiája szakirányon
Az óvoda
hátránycsökkentő
szerepének korszerű
elmélete és gyakorlata
TÁMASZPONT
Projektmenedzsment,
változásmenedzsment,
innováció
Óvodapedagógusok
szakmai megújító
továbbképzése
Autizmussal élő
gyermekek ped.
ellátásának elméleti és
gyakorlati alapjai
A matematika tanulás
zavarai
WISC tanfolyam
Szenzoros integrációs
terápiák: elméleti alapok
Szenzoros integrációs
terápiák: gyakorlat
Szenzoros integrációs
terápiák: saját élmény
csoport
Szenzoros integrációs
terápiák: esetfeldolgozó
csoport
Szenzoros integrációs
terápiák: diagnosztika
Autizmussal élő
gyermekek célzott
ellátásának alapjai
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Szakértői bizottsági pszichológus I.
tevékenység

tanácsadó
szakpszichológus

Német alapfokú
komplex tipusú
nyelvvizsga
Angol középfokú
komplex nyelvvizsga
Kapcsolati konfliktusok:
Hogyan
Kommunikáljunk
nehezen elérhető
családokkal?
A figyelemzavar
felismerése és korszerű
diagnosztikája
Az agresszió kezelése a
köznevelési
intézményekben
Családterápiás
önismereti képzés

Szakértői bizottsági pszichológus II.
tevékenység

klinikai
szakpszichológus

Állami Nyelvvizsga
Bizonyítvány
NLP practitioner szint
Kognitív
viselkedésterápiás
módszerek
Bevezetés a
Pszichotraumatológiába

Nevelési tanácsadás

óvodapedagógus,
oligofrénpedagógiapszichopedagógia
szakos
gyógypedagógus,
szakvizsgázott
gyógypedagógus

Fejlesztő pedagógia az
óvodában és az alsó
tagozaton
Beszédpercepciós
diagnosztika és terápia
gyógypedagógiai
pszichodiagnosztika
Matematikatanulás zavara
és terápiája
Autizmussal élő
gyermekek célzott
pedagógiai ellátásának
elméleti és gyakorlati
alapjai
Személyiségfejlesztés
zeneterápiával
Koragyermekkori
intervenció elmélete és
gyakorlata
Testkultúra-Vitamintorna
1. Sz. Alapképzés

gyógypedagógus I.
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Korai egyéni és
kiscsoportos
szenzomotoros fejlesztés
a TSMT módszer
alkalmazásával
Autizmus specifikus
egészségnevelés
curriculum alkalmazása
Autizmussal élő
gyermekek szociális és
kommunikációs
készségeinek fejlesztése
Aztizmus-specifikus
szakértőképzés
Autizmus-specifikus
mérés értékelés
Autizmus-specifikus
ismeretek a korai
fejlesztésben
ASD korszerű
pedagógiai-pszichológiai
megközelítése
Nevelési tanácsadás

gyógypedagógus II.

Nevelési tanácsadás

gyógypedagógus III.

Nevelési tanácsadás

pszichológus I.

óvodapedagógus,
tanító,
tanulásban
akadályozott
szakos
gyógypedagógus,
szakvizsgázott
gyógypedagógus
védőnő, oligofrénpedpszichoped
szakos
gyógypedagógus,
szakvizsgázott
gyógypedagógus

klinikai
szakpszichológus,
doktori fokozat

Fejlesztőpedagógus
Az INPP módszer
óvodai/iskolai alkalmazása
Testkultúra-Vitamintorna
1. Sz. Alapképzés
Matematikatanulás zavara
és terápiája
A pedagógusok és a
szülők
együttműködésének
kritikus pontjai a
tehatségfejlesztésben
Augmentatív
kommunikációs
alaptanfolyam
Gyermekkori depresszió
és szorongás
Az autizmus
spektrumzavar
felismerése, terápiája
A hiperaktivitásfigyelemzavar
viselkedésterápiája
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Családterápiás (elmélet és
módszerdemonstráció)
alaptanfolyam
Dinamikus Rövidterápiás
Egyesület és Alkotó
Műhely csoport
sajátélmény
Állami nyelvvizsga
Bizonyítvány angol
felsőfokú komplex
Nevelési tanácsadás

pszichológus II.

Kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók gyógypedagógus I.
gondozása

tanácsadó
szakpszichológus
óvodapedagógus,
pszichopedagógia
szakos
gyógypedagógus,
szakvizsgázott
gyógypedagógus

Simonton tréning
A tanulási
képesség
problémája
Szenzoros
integrációs
terápiák
Alapozó terápia
terapeuta-képző
Egyéni bánásmód
differenciált
képességfejlesztés
Portage-modell
Komplex
diagnosztika
INPP (Felismerő)
INPP (Elmélyítő)
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Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók
Pedagógiai
Szakszolgálati
alapfeladat
Logopédiai ellátás

Pedagógus munkakör

Logopédiai ellátás

logopédus II.

Gyógytestnevelés

gyógytestnevelő

logopédus I.

Végzettség
szakképzettség

gyógypedagógus
logopédia
szakirányon
okleveles
neveléstudomány
szakos bölcsész
óvodapedagógus
gyógypedagógus
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája
szakirányon
gyógypedagógus
logopédia
szakirányon
testnevelő tanár gyógytestnevelő
tanár

és Egyéb

A serdülő- és
felnőttkori dadogás
terápiája elmélet és
gyakorlat
Szól-e? szűrőeljárás
az óvodáskori
logopédiai ellátáshoz

A primer prevenció
iskolai feladatai

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége:
Feladatkör
szakszolgálati titkár

Iskolai végzettség
8 általános

Szakképzettség
gyors- és gépíró

szakszolgálati titkár

főiskola

tanító

Egyéb
Alapfokú
szoftverkezelői
tanfolyam
Angol komplex
alapfokú nyelvvizsga
bizonyítvány
Számítástechnikai
szoftverüzemeltető
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Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Paksi Tagintézménye
7030 Paks, Ifjúság útja 2
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat

Pedagógus
munkakör

Pedagógiai
végzettség és
szakképzettség

Egyéb

Tagintézmény
igazgató
Szakértői
tevékenység

Tagintézmény
igazgató

-Általános
iskolai -Közoktatás
vezetőtanító
pedagógus szakvizsga
-Oligofrénpedagógia
szakos
gyógypedagógiai
tanár
-Gyógypedagógus,
logopédia
szakos
tanár

Tagintézmény
igazgató-helyettes
Szakértői
tevékenység

Tagintézmény
igazgató-helyettes

Szakértői
tevékenység I.

Szakértői
tevékenység I.

-Tanító
-Gyógypedagógus,
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája szakos
tanár
-Biológia
szakos
tanár
-Pszichológus

Szakértői
tevékenység II.

Szakértői
tevékenység II.

Szakértői
tevékenység III.

Szakértői
tevékenység III.

Szakvizsgázott
pedagógus-szakértő és
vezetői tanári modul

-Munka- és szervezet
szakpszichológus
-Szervezetpszichológia
specializáció
-Oligofrénpedagógia- Klinikai
és
logopédia
szakos mentálhigiéniai
gyógypedagógiai
gyermek- és ifjúsági
tanár
szakpszichológus
-Pszichológus
-Óvodapedagógus
Fogyatékosok
-Kiegészítő
együttnevelési
óvodapedagógusi
(integrációs) pedagógia
képzés
szak-pedagógus
-Tanulásban
szakvizsga
akadályozottak
pedagógiája szakos
gyógypedagógiai
tanár
-Gyóygpedagógus-
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Szakértői
tevékenység IV.

Szakértői
tevékenység IV.

Szakértői
tevékenység V.

Szakértői
tevékenység V.

autizmus
spektrumzavarok
pedagógiája
szakirány
-Óvodapedagógus
-Gyógypedagógus,
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája szakos
tanár
-Tanító
-Gyógypedagógus
-Oktatásinformatikus
-Pedagógia
szakos
tanár/mesterfokozat

Nevelési tanácsadás Nevelési tanácsadás -Klinikai
I.
I.
mentálhigiénés
gyermek- és ifjúsági
szakpszichológus
-Nemzetiségi német
szakos középiskolai
tanár
Nevelési tanácsadás Nevelési tanácsadás -Tanácsadó
II.
II.
szakpszichológus
család
és
párkapcsolati
tanácsadás
specifikációval

Szakvizsgázott
pedagógusfejlesztőpedagógia
óvodapedagógusoknak
Pedagógus szakvizsgaKözoktatási vezető

Klinikai
és
mentálhigiéniai
gyermek- és ifjúsági
szakpszichológus

-NLP master
-Fókusztréner
Tanácsadó
szakpszichológus
család és párkapcsolati
tanácsadás
specifikációval
Nevelési tanácsadás Nevelési tanácsadás -Általános
iskolai Szakvizsgázott
III.
III.
tanító
pedagógus
-Gyógypedagógus,
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája szakos
tanár
Logopédiai ellátás I. Logopédiai ellátás I. Oligofrénpedagógia- Szakvizsgázott
logopédia
szakos pedagógus-Preventív és
tanár
korrektív
pedagógiai
pszichológia
Logopédiai ellátás II. -Általános
iskolai -Fejlesztő,
tanító
differenciáló
-Gyógypedagógus,
pedagógia területen
logopédiai tanár
pedagógus
szakvizsgára
felkészítő szakirányú
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továbbképzés
Logopédiai
ellátás Logopédiai
ellátás -Általános
iskolai
III.
III.
tanító
-Gyógypedagógus,
logopédus,
logopédiai tanár
Logopédiai
ellátás Logopédiai
ellátás -Általános
iskolai
IV.
IV.
tanító
-Gyógypedagógus,
logopédia
szakos
tanár
Logopédiai ellátás V. Logopédiai ellátás V. -Általános iskolai
tanító
-Nyelv- és
beszédfejlesztő
pedagógus
-Gyógypedagógus,
logopédia szakos
tanár
Logopédiai ellátás
Logopédiai ellátás
Gyógypedagógus
VI.
VI.
logopédus
Logopédiai ellátás
VII.
Logopédiai
ellátás
VIII.
Korai fejlesztés

Konduktív

Logopédiai ellátás
Logopédus
VII.
Logopédiai
ellátás Logopédus
VIII.
Korai fejlesztés
-Általános
iskolai
tanító
-Nyelv
és
beszédfejlesztő
pedagógus
-Gyógypedagógus,
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája szakos
tanár
Konduktív
Konduktor, általános
iskolai tanító

-Szakvizsgázott
pedagógus-szakértői
(vezetőtanári,
gyakorlatvezetői)
-Szakvizsgázott
pedagógus

-Szakvizsgázott
pedagógus

Szakvizsgázott
pedagógus közoktatásvezető

-Szakvizsgázott
pedagógus

Szakvizsgázott
pedagógus-közoktatási
vezető

Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók
Pedagógiai
Szakszolgálati
alapfeladat

Pedagógus
munkakör

Végzettség
szakképzettség

és Egyéb
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Szakértői
tevékenység
Gyógytestnevelés I.

Orvos

Gyóygtestnevelés II.

Gyóygtestnevelés II.

Gyóygtestnevelés III.

Gyóygtestnevelés III.

Gyóygtestnevelés I.

Gyermekpszichiáter
szakorvos
Óvónőgyógytestvevelő
Óvónőgyógytestvevelő
Óvónőgyógytestvevelő

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége:
Feladatkör

Iskolai végzettség

Szakképzettség

Szakszolgálati titkár

Gimnázium

Ügyviteli munkatárs

Gimnázium

Pedagógiai-és
családsegítő
munkatárs
Ügyviteli ügyintéző

Egyéb
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Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tamási Tagintézmény
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. V. em.
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés, oktatás
és gondozás

Pedagógus
munkakör
gyógypedagógus 1.

Pedagógiai végzettség és
szakképzettség


Egyéb

gyógypedagógus
szomatopedagógia
szakos terapeuta



Szakvizsga

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés, oktatás
és gondozás

gyógypedagógus 2.



gyógytornász

-

Logopédiai ellátás

logopédus 1.





szakvizsga

Logopédiai ellátás

logopédus 2.





szakvizsga

Logopédiai ellátás

logopédus 3.




gyógypedagógus
logopédia szakirányon
gyógypedagógus
logopédia szakirányon
tanító
gyógypedagógus
logopédia szakirányon
okleveles magyartanár és
pedagógiai tanár
Oligofrénpedagógialogopédia szakos
gyógypedagógiai tanár



szakvizsga



szakvizsga

Oligofrénpedagógialogopédia szakos
gyógypedagógiai tanár




szakvizsga
Tagintézmény
Igazgató
helyettes


Logopédiai ellátás

logopédus 4.



Logopédiai ellátás

logopédus 5.



Gyógytestnevelés

-

-

Szakértői
bizottsági
tevékenység

gyógypedagógus 1.



Szakértői
bizottsági
tevékenység

gyógypedagógus 2.




gyógypedagógus,
pszichopedagógiai
szakos tanár
óvodapedagógus
gyógypedagógus,
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája szakos tanár



-

szakvizsga
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Szakértői
bizottsági
tevékenység

gyógypedagógus 3.






pedagógia szakos
nevelőtanár
tanító
Oligofrénpedagógia
szakos gyógypedagógiai
tanár
óvodapedagógus
nyelv és beszédfejlesztő
tanár
tanító
fejlesztőpedagógus
óvónő




szakvizsga
Tagintézmény
Igazgató



szakvizsga

Szakértői
bizottsági
tevékenység

Fejlesztőpedagógus 
1.



Szakértői
bizottsági
tevékenység

pszichológus 1.

Szakértői
bizottsági
tevékenység
Konduktív
pedagógiai ellátás

pszichológus 2.







-

-

-

Nevelési
tanácsadás

gyógypedagógus 1.



pszichopedagógiaiszakos 
gyógypedagógiai tanár
nyelv és beszédfejlesztő
tanár
óvónő
tanító

tehetségfejlesztő
szaktanácsadó
fejlesztőpedagógus
óvónő

fejlesztőpedagógus


Nevelési
tanácsadás


Fejlesztőpedagógus 
1.


Nevelési
tanácsadás


Fejlesztőpedagógus 
2.


Iskolapszichológia,
óvodapszichológiai
ellátás

-

Kiemelten
tehetséges
gyermekek,
tanulók gondozása

-

viselkedéselemző
okleveles pszichológus
tanitó
földrajz szakos tanár
viselkedéselemző

Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók

-

-

szakvizsga

szakvizsga

szakvizsga

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9-11.
OM azonosító: 102318 Szervezeti egység kódja: 160010
Tel.: 74/ 502-020; Fax: 74/510-646
E-mail: szakszoli@gmail.com
Pedagógiai

Pedagógus

Végzettség

és Egyéb

Szakszolgálati

munkakör

szakképzattség

Logopédiai ellátás

logopédus 1.

Logopédiai ellátás

logopédus 2.

Logopédiai ellátás

logopédus 3.

Logopédiai ellátás

logopédus 4.

Gyógytestnevelés

gyógytestnevelő
tanár 1.

Gyógytestnevelés

gyógytestnevelő
tanár 2.

 Oligofrénpedagógialogopédia szakos
gyógypedagógiai
tanár
 hibásbeszédűek,
értelmi és hallási
fogyatékosok
oktatására képesített
gyógypedagógiai
tanár
 Oligofrénpedagógialogopédia szakos
gyógypedagógiai
tanár
 gyógypedagógus,
logopédiai
szakirányon
 tanító, testnevelés
és sport
műveltségi
területen
 gyógytestnevelő
 tanító testnevelés
és sport
műveltségterületen
 gyógytestnevelő

alapfeladat

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége:
Feladatkör
Szakszolgálati titkár
Portás
Takarító

Iskolai végzettség
Szakközépiskola
érettségi
8. Általános
8. Általános

Szakképzettség
Számviteli- pénzügyi
ügyintéző

Egyéb
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Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Bonyhádi Tagintézménye
7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 51.
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
tagintézmény vezető

Pedagógus
munkakör

mesterpedagógus I.

Pedagógiai
végzettség és
szakképzettség
óvodapedagógus,
német

tagintézményvezető

- mesterpedagógus II.

helyettes

Egyéb

szakvizsgázott

nemzetiségi pedagógus

óvodapedagógus,

gyógypedagógiai

gyógypedagógus

szakterületen

logopédia szakirányon,

szaktanácsadó
mesterpedagógus

óvónő,

szakvizsgázott

oligofrénpedagógia

pedagógus

szakos

gyógypedagógiai

gyógypedagógia tanár

szakterületen,
mentortanár
fejlesztő-támogató
mesterpedagógus

Szakértői

bizottsági gyógypedagógus I.

általános iskolai tanító szakvizsgázott
magyar

tevékenység

nyelv

irodalom

és pedagógus, közoktatási

műveltségi vezető

területen,
gyógypedagógus,
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája

szakos

tanár
pszichológus I.

óvónő,

pedagógiai klinikai

előadó, pszichológus

és

mentálhigiéniai
gyermek- és ifjúsági
szakpszichológus
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pszichológus II.

történelem

szakos tanácsadó

középiskolai

tanár, szakpszichológus

okleveles pszichológus
és pszichológia szakos
tanár
Nevelési tanácsadás

pszichológus III.

okleveles pszichológus

gyógypedagógus II.

gyógypedagógus
hallgató

tanulásban

akadályozottak
pedagógiája szakon
Gyógypedagógiai
tanácsadás,

konduktor

konduktor (tanító),
gyógypedagógus

korai

logopédia szakirányon

fejlesztés és gondozás
Konduktív pedagógiai
ellátás
Logopédiai ellátás

logopédus I.

általános iskolai tanító, szakvizsgázott
gyógypedagógus,

pedagógus

logopédia szakos tanár

gyógypedagógiai
szakterületen
munkaközösség vezető

logopédus II.

logopédus III.

biológia szakos tanár, szakvizsgázott
gyógypedagógus

pedagógus, közoktatási

logopédia szakirányon

vezető, mentortanár

általános iskolai tanító
német idegen nyelvi
műveltségi

területen,

gyógypedagógus
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája
szakirányon,
gyógypedagógus
logopédia szakirányon
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logopédus IV.

gyógypedagógus
logopédia szakirányon

Gyógytestnevelés

gyógytestnevelő I.

gyógytestnevelő II.

óvodapedagógus,

szakvizsgázott

óvodapedagógus

óvodapedagógus

gyógytestnevelés

gyógytestnevelés

szakirányon

szakirányon

általános iskolai tanító, szakvizsgázott
gyógytestnevelés

pedagógus

fejlesztő,

szakosító képzés

differenciáló pedagógia
területen

gyógytestnevelő III.

általános iskolai tanító
testnevelés
szakkollégiumi
képzéssel,

általános

iskolai

tanító

gyógytestnevelés
szakkollégiumi
képzéssel
gyógytestnevelő IV.

biológia szakos tanár, megváltozott
testnevelés

gyógytestnevelő V:

szakos munkaképességű

tanár, gyógytestnevelő

dolgozó

biológia-testnevelés

szakvizsgázott

szakos általános iskolai pedagógus
tanár, általános iskolai
gyógytestnevelő tanár,

Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók
Pedagógiai

Pedagógus munkakör

Szakszolgálati

Végzettség
szakképzettség

alapfeladat
Gyógypedagógiai

szurdopedagógus

gyógypedagógus,

és Egyéb
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tanácsadás,

tanulásban

korai

akadályozottak

fejlesztés és gondozás

pedagógiája

szakos

tanár
Logopédiai ellátás

logopédus V.

általános iskolai tanító szakvizsgázott
testnevelés

pedagógus

szakkollégiumi

(differenciáló)

képzéssel,

területen

tanító,

gyógypedagógus
logopédia szakirányon
logopédus VI.

magyar

alapszakos

bölcsész

(ügyvitel),

gyógypedagógus
logopédia szakirányon,
gyógypedagógus
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája
szakirányon

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége:
Feladatkör

Iskolai végzettség

Szakképzettség

szakszolgálati titkár

főiskola

ügyintéző

Egyéb
titkár, európai

igazságügyi szervező

üzleti

asszisztens,
számítógépkezelő,
ügyintéző

ügyviteli dolgozó

főiskola

általános iskolai tanító

megváltozott
munkaképességű
dolgozó

takarítónő

szakmunkásképző

cipőfelsőrész készítő

megváltozott
munkaképességű
dolgozó

tb
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Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Dombóvári Tagintézménye
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat

Tagintézményigazgató

Pedagógus
munkakör

Tagintézményigazgató

Pedagógiai
végzettség és
szakképzettség
oligifrénpedagógialogopédia szakos
tanár

Gyógytornász
Gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai
fejlesztés, oktatás és Fejlesztő-pedagógus
gondozás
Logopédus 3

Gyógypedagógus

Fejlesztő-pedagógus

Szakértői bizottsági
tevékenység
Pszichológus 1

Pszichológus 2
Nevelési tanácsadás

Pszichológus 1

óvodapedagógus
gyógypedagóguslogopédus (végzős
hallgató)
gyógypedagógus
pszichopedagógia
szakirányon;
tanító technika
műveltségi területen
óvodapedagógus
pszichológus;
tanácsadó
szakpszichológus
krízistanácsadási
specializációval;
népművelő és
történelem szakos
általános iskolai
tanár
okleveles
pszichológus;
tanácsadó
szakpszichológus
pszichológus;
tanácsadó

Egyéb

szociális szakvizsga
(fogyatékosok
szociális ellátása és
rehabilitációja)
gyógytornász;
pedagógiai- és
családsegítő
munkatárs
szakvizsga
(óvodapedagógus
fejlesztési szakirány)
szociológia alapszakos
szakelőadó
szakvizsga
(fejlesztő,
differenciáló
pedagógia);
tükörtábla terapeuta
szakvizsga
(óvodapedagógus
fejlesztési szakirány)
szakvizsga
(közoktatási vezető);
családpedagógiai
mediátor;
külkereskedelmi
ügyintéző

szakvizsga
(tanácsadó
szakpszichológus)
szakvizsga
(közoktatási vezető);
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Pszichológus 2

Fejlesztő-pedagógus

Gyógypedagógus

Logopédus 3

Gyógytornász

Logopédus 1

Logopédiai ellátás

Logopédus 2

Logopédus 3
Gyógytestnevelés

Gyógytestnevelő 1

szakpszichológus
krízistanácsadási
specializációval;
népművelő és
történelem szakos
általános iskolai
tanár
okleveles
pszichológus;
tanácsadó
szakpszichológus
óvodapedagógus

családpedagógiai
mediátor;
külkereskedelmi
ügyintéző

szakvizsga
(tanácsadó
szakpszichológus)
szakvizsga
(óvodapedagógus
fejlesztési szakirány)
szakvizsga
(fejlesztő,
differenciáló
pedagógia);
tükörtábla terapeuta

gyógypedagógus
pszichopedagógia
szakirányon;
tanító technika
műveltségi területen
Gyógypedagógusszociológia alapszakos
logopédus (végzős
szakelőadó
hallgató)
gyógytornász;
pedagógiai- és
családsegítő
munkatárs
gyógypedagógus,
logopédia,
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája és
szakvizsga
gyógypedagógiai
folyamatban
terápia
(közoktatási vezető);
szakirányokon;
dadogás terapeuta
művelődésszervező
és történelem szakos
általános iskolai
tanár
szakvizsga
gyógypedagógus
(sajátos nevelési
logopédia és
igényű gyermekek
pszichopedagógia
pedagógusa);
szakos tanár
dadogás terapeuta
gyógypedagógusszociológia alapszakos
logopédus (végzős
szakelőadó
hallgató)
földrajz-testnevelés
szakvizsga
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szakos tanár;
gyógytestnevelő
tanár
Gyógytestnevelő 2

Pszichológus 1
továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

Pszichológus 2

Pszichológus 1
Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

Pszichológus 2

Pszichológus 1
Kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása
Pszichológus 2

Gyógypedagógus

tanító (folyamatban)
pszichológus;
tanácsadó
szakpszichológus
krízistanácsadási
specializációval;
népművelő és
történelem szakos
általános iskolai
tanár
okleveles
pszichológus;
tanácsadó
szakpszichológus
pszichológus;
tanácsadó
szakpszichológus
krízistanácsadási
specializációval;
népművelő és
történelem szakos
általános iskolai
tanár
okleveles
pszichológus;
tanácsadó
szakpszichológus
pszichológus;
tanácsadó
szakpszichológus
krízistanácsadási
specializációval;
népművelő és
történelem szakos
általános iskolai
tanár
okleveles
pszichológus;
tanácsadó
szakpszichológus
gyógypedagógus
pszichopedagógia
szakirányon;

(gyógytestnevelés
terület)
rekreáció szervező;
tréner
szakvizsga
(közoktatási vezető);
családpedagógiai
mediátor;
külkereskedelmi
ügyintéző

szakvizsga
(tanácsadó
szakpszichológus)

szakvizsga
(közoktatási vezető);
családpedagógiai
mediátor;
külkereskedelmi
ügyintéző

szakvizsga
(tanácsadó
szakpszichológus)

szakvizsga
(közoktatási vezető);
családpedagógiai
mediátor;
külkereskedelmi
ügyintéző

szakvizsga
(tanácsadó
szakpszichológus)
szakvizsga
(fejlesztő,
differenciáló
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tanító technika
műveltségi területen

pedagógia);
tükörtábla terapeuta

Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók:
Pedagógiai
Szakszolgálati
alapfeladat

Logopédiai ellátás

Nevelési tanácsadás

Pedagógus munkakör

mb. logopédus

mb. gyógypedagógus

mb. gyógytestnevelő 1

Gyógytestnevelés

Végzettség
szakképzettség

és Egyéb

gyógypedagógus
logopédia és
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája
szakirány
gyógypedagógus,
pszichopedagógia
szakos tanár;
német nemzetiségi
óvodapedagógus
óvodapedagógus;
fejlesztődifferenciáló
szakpedagógus

mb. gyógytestnevelő 2

óvodapedagógus;

mb. gyógytestnevelő 3

földrajz-testnevelés
szakos tanár;
gyógytestnevelő
tanár

mb. gyógytestnevelő 4

tanító (testnevelés
műveltségi terület)

mb. gyógytestnevelő 5

óvodapedagógus;
óvodapedagógus
gyógytestnevelési
szakirány

terápiás kutyavezető;
habilitációs kutya
kiképzője
szakvizsga
(gyógytestnevelés
szakirány)
szakvizsga
(gyógytestnevelés
szakirány)

szakvizsga
(gyógytestnevelés
szakirány)

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége:
Feladatkör
gyógytornász

Iskolai végzettség
főiskola

Szakképzettség
gyógytornász

Egyéb
Pedagógiai- és
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családsegítő
munkatárs;
Mechanikai
diagnózis a lumbáris,
illetve a nyaki és háti
gerincen;
3D Scoliosis terápia;
Synergetische
Reflextherapie nach
Pfaffenrot
szakszolgálati titkár

főiskola

ügyviteli dolgozó

érettségi

vállalkozómenedzser mérnök

