Pedagógus végzettsége

Tantárgy/Egyéb foglalkozás

Halózati ismeretek I.
Halózati ismeretek I. gyakorlat
Hálózatok I. Gyakorlat
Informatika
Informatika szakos tanár,
Mérnök-informatikus szakos Linux alapok gyakorlat
Rendészeti szakmai informatika
mérnök-tanár, Mérnök
informatikus
Speciális informatika
Speciális informatika gyakorlat
Szakkör- Érettségi felkészítő
Ügyviteli gyakorlat
Anatómiai-élettani ismeretek
Biológia
Biológia-egészségtan
Földrajz szakos
Egészségtan
középiskolai tanár,
Földrajz
Okleveles biológiatanár,
Biológia szakos tanár
Funkcionális anatómia
Osztályfőnöki
Természetismeret
Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés gyakorlata
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat
Okleveles villamosmérnök, Karbantartási gyakorlatok
Mechatronika I.
Villamos üzemmérnök,
Munkahelyi egészség és biztonság
Elektronikai műszerész
Műszaki szakszámítások gyakorlati alkalmazása
Osztályközösségépítő Program
Villamos gépek és berendezések
Informatika
Mezőgazdasági
IT alapok gyakorlat
számítástechnikai
szakmérnök, Villamosipari
műszaki tanár, Villamos
üzemmérnök
Német nyelv- és irodalom
szakos középiskolai tanár,
Orosz-pedagógia szakos
általános iskolai tanár,
Közoktatási-vezető
Okleveles történelem
szakos bölcsész és tanár,
Történelem szakos
általános iskolai tanár,

Szakkör - Gépterem karbantartás

Emelt szintű (német 11.évf.) érettségi vizsgára felkészítő csoport
Foglalkoztatás I.
Német nyelv
Osztályfőnöki
Szakkör- Felzárkoztatás
Szakkör- Érettségi felkészítő
Szakkör- Felzárkoztatás
Társadalomismeret
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Földrajz
Német szakos bölcsész és
Német nyelv
középiskolai tanár, Földrajz
Szakkör- Felzárkoztatás
szakos tanár

Német szakos bölcsész és
középiskolai tanár, Földrajz
szakos tanár
Magyar nyelv-és irodalom
szakos tanár, Magyarfrancia szakos tanár,
Szakvizsgázott pedagógus
Kémia-matematika szakos
középiskolai tanár

Természetismeret
Emelt szintű (magyar 12.évf.) érettségi vizsgára felkészítő csoport
Irodalom
Magyar nyelvtan
Osztályfőnöki
Matematika
Osztályfőnöki
Szakkör- Felzárkoztatás
Szakkör-Tehetséggondozás

Matematika-kémia szakos
általános iskolai tanár;
Okleveles gyógypedagógus,
gyógypedagógiai terápia
Fejlesztő foglalkozás (SNI, BTM)
szakirányon;
Gyógypedagógus,
pszichopedagógia szakos
tanár

Okleveles mérnöktanár
(okleveles gépészmérnök),
Műszaki szakoktató
gépészeti szakirányon

Hittanár-nevelő tanár, Rajz
tanár, Általános iskolai
tanító család-háztartásigazdasági ismeretek
műveltségi területen

Anyagvizsgálat és gépészeti mérések gyakorlata
Esztergálás
Gépegységek szerelése és karbantartása
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
Gépészeti alapozó feladatok III.
Köszörülés
Osztályközösségépítő Program
Pneumatikus és hidraulikus szerelési gyakorlat
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat
Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglakozások
KOLLÉGIUM
Felkészítő foglakozás KOLLÉGIUM
Felkészítő foglalkozás - tematikus csoportfoglalkozás
felkészítő foglalkozás- szabadonválasztott
kollégiumi élet szervezése
Közszolgálati ügyintézői ismeretek 11654-16

Rendészeti
igazgatásszervező,
Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I
közrendvédelmi szakirányon

Mérnök informatikus

Angol nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanár,
Általános iskolai és angol
nyelv oktatására képesített

Adatátviteli hálózatok üzemeltetése
Hálózatok I.
Hálózatok I. Gyakorlat
Informatika
Linux alapok
Linux alapok gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat
Angol nyelv
Angol nyelvi gyakorlat

Angol nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanár,
Általános iskolai és angol
nyelv oktatására képesített
Angol nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanár,
Orosz-történelem szakos
általános iskolai tanár
Magyar ének-zene szakos
általános iskolai tanár
Matematika-fizika szakos
középiskolai tanár
Magyar nyelv- és irodalom
szakos általános iskolai
tanár, Általános iskolai
Testnevelő tanár

Matematika-fizika szakos
középiskolai tanár

Műszaki tanár

Okleveles angol nyelv és
irodalom szakos bölcsész
és tanár
Magyar történelem szakos
középiskolai tanár, Francia
szakos nyelvtanár
Határőrtiszt és kollégiumi
nevelőtanár
Okleveles matematika
tanár, Fizika-matematika
szakos általános iskolai
tanár
Okleveles mérnöktanár
(gépészmérnök), Műszaki
tanár és üzemgépész
üzemmérnök

Szakkör- Felzárkoztatás
Angol nyelv
Angol nyelv I.
Angol nyelv II.
Szakkör- Felzárkoztatás
Egyéni törődést biztosító foglalkozás
Felkészítő foglakozás KOLLÉGIUM
Felkészítő foglalkozás - tematikus csoportfoglalkozás
felkészítő foglalkozás- szabadonválasztott
kollégiumi élet szervezése
Komplex természettudomány
Matematika
Felzárkóztató foglalkozás
kollégiumi élet szervezése
Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom
Edzésprogramok gyakorlat
Osztályfőnöki
Testnevelés és sport
Emelt szintű (matematika 11.évf.) érettségi vizsgára felkészítő csoport
Komplex természettudomány
Matematika
Szakkör- Felzárkoztatás
Szakkör-Tehetséggondozás
Egyéni törődést biztosító foglalkozás
Felkészítő foglakozás KOLLÉGIUM
Felkészítő foglalkozás - tematikus csoportfoglalkozás
felkészítő foglalkozás- szabadonválasztott
Felzárkóztató foglalkozás
kollégiumi élet szervezése
Angol nyelv
Foglalkoztatás I.
Szakkör- Felzárkoztatás
Szakmai angol nyelv
Irodalom
Magyar nyelvtan
Osztályfőnöki
Szakkör- Érettségi felkészítő
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Magánbiztonság és vagyonvédelem II
Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat
Rendvédelmi Szervek és Alapfeladatok III
Emelt szintű (matematika 11.évf.) érettségi vizsgára felkészítő csoport
Matematika
Osztályfőnöki
Szakkör- Érettségi felkészítő
Gépegységek szerelése és karbantartása

Okleveles mérnöktanár
(gépészmérnök), Műszaki
tanár és üzemgépész
üzemmérnök

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata

Gépészeti alapozó feladatok
Informatika
Ipari elektronika
Okleveles
Műszaki gyakorlatok
gyártástechnológus
Műszaki informatika gyakorlat
üzemmérnök,
Gyártástechnológia szakos Műszaki mérés
mérnök tanár
Osztályközösségépítő Program
Szerszámgépek karbantartása
Villamos műszaki ábrázolás
Egyéni törődést biztosító foglalkozás
Pedagógia alapszakos
Felkészítő foglakozás KOLLÉGIUM
bölcsész és tanár,
Felkészítő foglalkozás - tematikus csoportfoglalkozás
Nevelőtanár,
felkészítő foglalkozás- szabadonválasztott
Gyógypedagógia gyermekFelzárkóztató foglalkozás
és ifjúságvédelem
kollégiumi élet szervezése
Az inkluzív nevelés
okleveles tanára,
Gyógypedagógus
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár,
Általános iskolai tanító
testnevelés és sport
műveltségi területen

Fejlesztő foglalkozás (SNI, BTM)

Szakkör - Ifjúságvédelmi feladatok

Angol nyelv
Angol nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanár,
Magyar-orosz szakos tanár Szakmai angol nyelv
Kajak-kenu szakedző
Okleveles fizikatanár

Okleveles mérnöktanár
(gépészmérnök),
Üzemgépész üzemmérnök

Német nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár

Testnevelés és sport
Fizika
Osztályfőnöki
Szakkör- Érettségi felkészítő
Gépelemek beállítása
Gépelemek-géptan
Gépészeti alapozó feladatok I.
Gépészeti alapozó feladatok III.
Műszaki szakszámítások gyakorlati alkalmazása
Osztályközösségépítő Program
Szerszámgépek karbantartása
Foglalkoztatás I.
Német nyelv
Rendészeti szakmai német nyelv
Szakkör- Érettségi felkészítő
Szakmai német nyelv

Okleveles angoltanár, Angol
nyelv és irodalom szakos
tanár, Általános iskolai
tanító angol műveltségi
területen
Jogász
Okleveles angol nyelv és
irodalom szakos bölcsész
és tanár, Angol nyelvtanár
Matematika-fizikaszámítástechnika szakos
középiskolai tanár
Okleveles
minőségfejlesztés-tanár,
Gyártástechnológus
üzemmérnök, Gépész
műszaki tanár

Közlekedési mérnök tanár,
Gépészmérnök,
Közlekedési ismeretek
szakos szakoktató

Okleveles angoltanár és
nyelv- és beszédfejlesztő
tanár, Anglisztika
alapszakos bölcsész
Okleveles történelem
szakos bölcsész és tanár
Okleveles történelem
szakos bölcsész és tanár,
Okleveles magyar nyelv és
irodalom bölcsész és tanár,
Közoktatási szakértő
Okleveles minőségfejlesztő
tanár, Műszaki szakoktató,
Mezőgazdasági
számítástechnikai
szakmérnök

Angol nyelv
Foglalkoztatás I.
Osztályközösségépítő Program
Szakkör- Felzárkoztatás
Szakmai angol nyelv
Magánbiztonság és vagyonvédelem III.
Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV.
Személy és vagyonvédelemi ismeretek gyakorlat
Angol nyelv I.
Angol nyelv II.
Osztályfőnöki
Matematika
Osztályfőnöki
Anyagvizsgálat és gépészeti mérések gyakorlata
Gépegységek szerelése és karbantartása
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata II.
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata III.
Marás
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat
Gépelemek-géptan
Gépészeti alapismeretek
Gépészeti kötésismeret
Gépjármű-szerkezettan
Karbantartási gyakorlatok
Kerékpár szerkezeti ismeretek
Kerékpárok javítási gyakorlata
Műszaki rajz
Műszaki szakszámítások gyakorlati alkalmazása
Osztályközösségépítő Program
Angol nyelv
Angol nyelvi gyakorlat
Szakkör- Felzárkoztatás
Szakmai angol nyelv
Társadalomismeret
Irodalom
Magyar nyelvtan
Osztályfőnöki
Szakkör - Irodalmi szakkör
Szakkör- Felzárkoztatás
Szakkör-Tehetséggondozás
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Elsősegélynyújtás gyakorlat

Okleveles minőségfejlesztő
tanár, Műszaki szakoktató,
Mezőgazdasági
számítástechnikai
szakmérnök

Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
Gépészeti alapozó gyakorlat
Hegesztési alapismeretek
Karbantartási gyakorlatok
Egyéni törődést biztosító foglalkozás
Felkészítő foglakozás KOLLÉGIUM
Műszaki tanár, Üzemgépész Felkészítő foglalkozás - tematikus csoportfoglalkozás
felkészítő foglalkozás- szabadonválasztott
üzemmérnök
Felzárkóztató foglalkozás
kollégiumi élet szervezése
Testnevelés szakos
Sport-, és olimpiatörténelem
Testnevelés és sport
középiskolai tanár
Egyéni törődést biztosító foglalkozás
Földrajz-testnevelés szakos
kollégiumi élet szervezése
általános iskolai tanár
Szabadidő eltöltését szolgáló foglakozások KOLLÉGIUM
Foglalkoztatás I.
Német nyelv
Német szakos nyelvtanár
Szakkör- Felzárkoztatás
Szakmai német nyelv
Magyar nyelv és irodalom
Emelt szintű (magyar 12.évf.) érettségi vizsgára felkészítő csoport
szakos középiskolai tanár, Irodalom
Magyar ének-zene szakos Magyar nyelvtan
Osztályfőnöki
általános iskolai tanár,
Elsősegélynyújtás gyakorlat
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata II.
Karosszérialakatos szakmai ismeret I.
Munkahelyi egészség és biztonság
Okleveles
Munkavédelem
minőségfejlesztés tanár,
Műszaki mérés
Közlekedésmérnök,
Műszaki szakoktató
Műszaki mérés gyakorlat
Műszaki rajz
Osztályközösségépítő Program
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat
Foglalkoztatás I.
Német nyelv és irodalom
Német nyelv
szakos középiskolai tanár,
Osztályfőnöki
Orosz szakos általános
iskolai tanár, Általános
Szakmai német nyelv
iskolai tanító

Okleveles mérnöktanár(közlekedésmérnök),
Közlekedésmérnök

Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépkezelő általános ismeretei
Közlekedési Ismeretek
Mechanika
Munkavédelem
Műszaki rajz
Műszaki szakszámítások gyakorlati alkalmazása

Okleveles mérnöktanár(közlekedésmérnök),
Közlekedésmérnök

Magyar nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanár,
Református vallástanár,
Etika erkölcstan szakos
pedagógus

Gépészmérnök tanár

Osztályfőnöki
Technológiai alapismeretek
Irodalom
Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelvtan
Osztályfőnöki
Szakkör-Tehetséggondozás
CNC - esztergálás
CNC - köszörülés
CNC - marás
CNC programozás
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata III.
Gépészeti alapozó feladatok II.
Műszaki szakszámítások gyakorlati alkalmazása
Szakkör - CNC programozás
Angol nyelv
Osztályfőnöki
Rendészeti szakmai angol nyelv
Testnevelés és sport

Angol nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár,
Testnevelés szakos tanár,
Általános iskolai tanító
BM határőr tiszt és
pedagógia szakos általános Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I
iskolai tanár
Önvédelem és intézkedés taktika
Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat III.
Sportedző
Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat IV.
Speciális gyakorlat IV.
Okleveles angol tanár,
Angol nyelv
Rendészeti szakmai angol nyelv
Okleveles angol nyelv és
Szakkör- Felzárkoztatás
irodalom szakos bölcsész
Szakmai angol nyelv
és tanár
Elektronika
Elektronika - analóg
Elektronika gyakorlat
Elektronikai áramkörök - analóg
Elektrotechnika-elektronika
Villamos műszaki oktató,
Elektrotechnikai számítások
Villamosmérnök
Műszaki informatika gyakorlat
Műszaki ismeretek
Osztályközösségépítő Program
Távközlés elektronika
Matematika
Informatika szakos tanár,
Matematika-fizika szakos
Osztályfőnöki
tanár, Okleveles
matematika tanár
A Vállalkozás gyakorlata
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Foglalkoztatás II.
Okleveles pedagógia tanár,
Pedagógia alapszakos
bölcsész, Állattenyésztő
üzemmérnök

Gazdálkodás - pénzügyi ismeretek
Gazdasági Ismeretek
Okleveles pedagógia tanár,
Munkahelyi egészség és biztonság
Pedagógia alapszakos
Munkaszervezési gyakorlat
bölcsész, Állattenyésztő
Munkaszervezési ismeretek
üzemmérnök
Munkavédelem
Osztályközösségépítő Program
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Vállalkozási ismeretek
Vállalkozástan
Osztályfőnöki
Szakkör- Érettségi felkészítő
Történelem-földrajz szakos
Szakkör- Felzárkoztatás
középiskolai tanár
Szakkör-Tehetséggondozás
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Fizioterápia
Masszázs
Okleveles testnevelő tanár, Osztályfőnöki
Szakvizsgázott pedagógus Svédmasszás gyakorlat II.
Svédmasszázs gyakorlat
közoktatásvezető
Szakkör - Tömegsport
Testnevelés és sport
Matematika
Okleveles matematika
tanár, Matematika-fizika
Szakkör- Felzárkoztatás
szakos általános iskolai
tanár
Fizika
Matematika-fizika szakos
Matematika
középiskolai tanár
Osztályfőnöki
Anyagvizsgálat és gépészeti mérések gyakorlata
Gépegységek szerelése és karbantartása
Gépkarbantartó-javító
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
technikus, Hegesztő
Gépészeti alapozó gyakorlat
Karbantartási gyakorlatok
Esztergálás
Okleveles mérnökGépészeti alapozó feladatok
tanár(gépészmérnök),
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat
Műszaki szakoktató
Köszörülés
gépészeti szakirányon, Rajz
Művészetek
szakos tanár
Osztályközösségépítő Program
Testnevelő tanár, Tanító
Osztályfőnöki
Sportági alapok elmélet
testnevelés és sport
Sportági szakismeretek elmélet
műveltségi terület,
Sportmenedzsment
Sportedző (asztalitenisz
sportágban)
Testnevelés és sport
Informatika
Matematika-informatika
Matematika
szakos tanár

Matematika-informatika
szakos tanár

Középiskolai testnevelő
tanár

Büntetés-végrehajtási
szervező, Sportedző

Gépgyártástechnológus,
fémforgácsoló

Általános iskolai tanító

Elektronikai műszerész,
Villanyszerelő

Műszaki szakoktató,
Gépszerelő karbantartó
(géplakatos)

Osztályfőnöki
Anatómia-élettan
Edzéslátogatás
Edzői szerep
Egészségtan
Funkcionális anatómia
Gimnasztika
Sportági szakismeretek elmélet
Sportági technika
Sportpszichológia
Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat I
Testnevelés és sport
Elektrotechnika-elektronika
Elektrotechnikai számítások
Épületvillamossági mérések gyakorlat
Épületvillamossági mérések gyakorlat
Folyamatirányítás és digitális jelfeldolgozás
Irányítástechnika
Irányítástechnika gyakorlat
Iránytástechnikai gyakorlatok
Műszaki gyakorlatok
Műszaki informatika gyakorlat
PLC ismeretek
PLC programozási gyakorlat
Szakkör - Programozható logikai vezérlők
Számítógép alkalmazás-PLC programozás
Egyéni törődést biztosító foglalkozás
Felkészítő foglakozás KOLLÉGIUM
Felkészítő foglalkozás - tematikus csoportfoglalkozás
felkészítő foglalkozás- szabadonválasztott
Felzárkóztató foglalkozás
kollégiumi élet szervezése
Szabadidő eltöltését szolgáló foglakozások KOLLÉGIUM
Épületvillamossági mérések gyakorlat
Épületvillamossági mérések gyakorlat
Épületvillamossági szerelés gyakorlata
Karbantartási gyakorlatok
Műszaki ismeretek
Elsősegélynyújtás gyakorlat
Fémmegmunkálások
Gépegységek szerelése és karbantartása
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
Gépészeti kötések alapjai
Munkavédelem
Műszaki mérés gyakorlat
Műszaki rajz
Osztályközösségépítő Program

Digitális technika
Elektronika
Elektronika - digitális
Elektronikai áramkörök - digitális
Okleveles villamosmérnök, Elektrotechnika
Linux alapok gyakorlat
Villamosmérnök tanár
Műszaki informatika gyakorlat
Műszaki rajz
Műszaki szakszámítások gyakorlati alkalmazása
Szakkör- Felzárkoztatás
Okleveles
A felületkezelés alapjai (anyag-, eszköz- és szerszámismeret)
Felület-előkészítési, fényezési technológiák
közlekedésmérnök,
Karosszérialakatos szakmai ismeret
Okleveles mérnöktanár
Karosszérialakatos szakmai ismeret II.
(gépészmérnök),
Műszaki szakszámítások gyakorlati alkalmazása
Minőségirányítási
rendszerfejlesztő
Osztályközösségépítő Program
A felületkezelés alapjai (anyag-, eszköz- és szerszámismeret)
Emelőgépkezelő speciális feladatai
Emelőgépkezelő speciális feladatai gyakorlat
Felület-előkészítési, fényezési technológiák
Műszaki szakoktató
Gépészeti alapismeretek
gépészeti szakirányon,
Gépjármű-villamosságtan
Gépjármű technikai szerelő,
Járműdiagnosztika
Gépgyártástechnológus,
Járműkarbantartás
Autószerelő mester
Karosszérialakatos szakmai ismeret
Műszaki rajz
Osztályközösségépítő Program
Technológiai alapismeretek
Fegyveres szervek és vagyonvédelem IV.
jogász
Jogi és közigazgatási ismeretek III.
Egyéni törődést biztosító foglalkozás
Felkészítő foglakozás KOLLÉGIUM
Történelem szakos
Felkészítő foglalkozás - tematikus csoportfoglalkozás
általános iskolai tanár,
felkészítő foglalkozás- szabadonválasztott
Általános iskolai tanító
Felzárkóztató foglalkozás
kollégiumi élet szervezése
Foglalkoztatás I.
Okleveles német nyelv és
Német nyelv
irodalom szakos bölcsész
Szakkör- Érettségi felkészítő
és tanár, Német szakos
tanár, Általános iskolai
tanító német idegen nyelvi Szakkör- Felzárkoztatás
műveltségi területen
Edzéselmélet
Kommunikáció
Motoros képességfejlesztés
Munkahelyi egészség és biztonság
Testnevélés szakos
középiskolai tanár

Sportági taktika
Sportmenedzsment
Sportpedagógia
Terhelésélettan
Testnevelés és sport
Vállalkozástan
Versenyzés, teljesítményfokozás
Mechatronika II.
Tanár-mérnöktanár
Pneumatikus és hidraulikus szerelési gyakorlat
gépészmérnök
Vezérléstechnikai alapismeretek
Edzésprogramok gyakorlat
Emelt szintű (testnevelés 12.évf.) érettségi vizsgára felkészítő csoport
Gimnasztika elmélet
Testnevelő tanár,
Gimnasztika gyakorlat
Sportoktató
Osztályfőnöki
Pedagógia-sportpedagógia
Testnevelés és sport
Testnevelő tanár, Általános Edzéselmélet
Gimnasztika elmélet
iskolai tanító testnevelés
Osztályfőnöki
műveltségi területen,
Szakvizsgázott pedagógus
Testnevelés és sport
közoktatási vezető
Pedagógia-sportpedagógia
Testnevelő-edző
Testnevelés és sport
Biológia-egészségtan
Egészségtan
Komplex természettudomány
Biológia és környezettan
Osztályfőnöki
szakos középiskolai tanár
Terhelésélettan
Természetismeret
Védőnő
Elsősegélynyújtás
Irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Kommunikáció
szakos bölcsész és
Magyar nyelvtan
középiskolai tanár,
Osztályfőnöki
Sportoktató
Szakkör - Szövegértés fejlesztése
Elektronika
Elektronika gyakorlat
Elektrotechnika gyakorlat
Elektrotechnikai számítások
Villamos mérnök-tanár,
Mérési gyakorlatok
Villamosmérnök
Osztályfőnöki
Számítógép alkalmazás-mikrovezérlő
Távközlés elektronika gyakorlat
Villamos műszaki ábrázolás
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
Okleveles mérnöktanár
Testnevélés szakos
középiskolai tanár

(gépészmérnök),
Mezőgazdasági gépész
üzemmérnök

Okleveles mérnöktanár
(gépészmérnök),
Mezőgazdasági gépész
üzemmérnök

Okleveles mérnöktanár(műszaki),
Gépészmérnök

Műszaki szakszámítások gyakorlati alkalmazása
CNC programozás
Forgácsolási ismeretek
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata I.
Gépészeti alapozó feladatok II.
Gyártástervezés és gyártásirányítás I.
Gyártástervezés és gyártásirányítás II.
Osztályfőnöki
Informatika

Számítástechnika szakos
középiskolai tanár,
Magasépítésű üzemmérnök
Szakkör-Alkalmazói (ECDL) felkészítő
és műszaki tanár, Általános
gépész

Gépkarbantartó-javító
technikus (középfokú)

Testnevelés szakos tanár,
Általános iskolai tanító
testnevelés és sport
műveltségi területen

Hegesztési alapgyakorlatok
Hegesztési alapismeretek
Hegesztési gyakorlatok I.
Hegesztési ismeretek I.
Hegesztési ismeretek II.
Hegesztési ismeretek III.
Műszaki szakszámítások gyakorlati alkalmazása
Osztályközösségépítő Program
Műszaki szakszámítások gyakorlati alkalmazása
Pszichológia-sportpszichológia
Testnevelés és sport

Angol nyelv
Okleveles angoltanár, Angol
Foglalkoztatás I.
nyelv és irodalom szakos
Szakkör- Felzárkoztatás
tanár

Okleveles gépészmérnöktanár, Gépészmérnök,
Gépgyártástechnológus
üzemmérnök

Német szakos nyelvtanár,
Testnevelő tanárgyógytestnevelő tanár

Forgácsolási ismeretek
Gyártástervezés és gyártásirányítás II.
Gyártástervezés és gyártásirányítás III.
Műszaki rajz
Műszaki szakszámítások gyakorlati alkalmazása
Osztályfőnöki
Szakkör - Korszerű gyártástechnológiák
Szerszám és készülékgyártás
Technológiai alapismeretek
Üzemeltetés és karbantartás
Gyógytestnevelés
Pedagógia-sportpedagógia
Testnevelés és sport

Történelem-orosz szakos
középiskolai tanár,
Közoktatási vezető,
Felsőfokú külkereskedelmi
és áruforgalmi

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Angol nyelv
IT szakmai angol nyelv
Osztályfőnöki
Adatbázis- és szoftverfejlesztés
Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat
Emelt szintű (informatika 11.évf.) érettségi vizsgára felkészítő csoport
Halózati ismeretek I. gyakorlat
Informatika szakos tanár,
Hálózatok I. Gyakorlat
Gépészmérnök tanár,
Informatika
Gépészmérnök
Programozás
Programozás gyakorlat
Programozás I
Szakkör - programozás
Angol nyelv
Biológia
Angol nyelv és irodalom
Foglalkoztatás I.
szakos középiskolai tanár,
Komplex természettudomány
Biológia szakos
Osztályfőnöki
középiskolai tanár
Szakkör- Felzárkoztatás
Szakmai angol nyelv
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
Gépészeti alapozó feladatok I.
Hegesztési ismeretek IV.
Okleveles mérnöktanár
Mechanika
(gépészmérnök),
Műszaki mérés gyakorlat
Gépészmérnök
Műszaki rajz
Műszaki szakszámítások gyakorlati alkalmazása
Osztályközösségépítő Program
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat
Egyéni törődést biztosító foglalkozás
Felkészítő foglakozás KOLLÉGIUM
Könyvtáros és magyar nyelv Felkészítő foglalkozás - tematikus csoportfoglalkozás
irodalom szakos általános felkészítő foglalkozás- szabadonválasztott
Felzárkóztató foglalkozás
iskolai tanár
kollégiumi élet szervezése
Szakkör- Érettségi felkészítő
Elektrotechnika
Elektrotechnika-elektronika
Elsősegélynyújtás gyakorlat
Okleveles mérnöktanár
(villamosmérnök),
Üzemmérnök,
Szakközgazdász
Okleveles angoltanár

Okleveles mérnöktanár
(villamosmérnök),
Üzemmérnök,
Szakközgazdász

Történelem - filozófia
szakos középiskolai tanár
Okleveles középiskolai
informatika tanár,
Gépészmérnök tanár
Angol nyelv és irodalom
szakos bölcsész és
középiskolai tanár
Fizika-orosz szakos
középiskolai tanár,
Közoktatási vezető
Történelem szakos
középiskolai tanár,
Történelem szakos
általános iskolai tanár,
Általános iskolai tanító

IT alapok
Munkahelyi egészség és biztonság
Műszaki gyakorlatok
Műszaki rajz
Műszaki szakszámítások gyakorlati alkalmazása
Villamosipari anyagismeret
Szakkör- Érettségi felkészítő
Társadalomismeret
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat
Informatika
IT alapok gyakorlat
Programozás gyakorlat
Speciális informatika gyakorlat
Angol nyelv
Foglalkoztatás I.
Szakkör- Felzárkoztatás
Fizika
Komplex természettudomány
Egyéni törődést biztosító foglalkozás
kollégiumi élet szervezése
Szakkör-Érettségi felkészítő

