Békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pedagógusok szakképzettsége
Sorsz.

Név

1.

Balázsné Bor Ilona

2.

Baloghné Péli Erzsébet

3.

Szak

Munkakör

tanító
tanító, angol műveltségi
terület

tanító

Bári Sándor

technika, erkölcstan, etika

tanár

4.

Békési Ildikó

tanár

5.

Bella-Fehér Emese
Csilla

magyar-orosz, okleveles
angol nyelv és irodalom
tanító, magyar nyelv és
irodalom és angol
műveltségi

6.

7.
8.

Berczi Tünde
Blahóné Ujházi
Bernadett
Dégenhardtné Szántó
Ágota

9.

Galbicsek Margit

10.

Galli Zsoltné

11.

Gálné Mészáros Mária

12.

Gátszegi Gabriella

13.

Gerlecz Pál

tanító

tanító

angol

tanár

matematika-technika

tanár

szakvizsgázott
pedagógus
közoktatás
vezető
nyelvvizsgáztató
tanár

tanító
tanító

sporttagozatvezető

tanár
tanító

KAT-vezető

tanító

14.

Gyuris Zoltán

történelem,
magyar nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár

15.

Gyurisné Stefkovics
Márta Mária

tanító, matematika, angol
és természetismeret
műveltségi terület

tanító

Hugyecz Hajnalka

tanító, angol műveltségi
terület, okleveles angol
nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár

tanár,
intézményvezetőhelyettes

16.

ifjúságvédelmi
felelős
nyelvvizsgáztató
tanár

tanító

tanító, angol műveltségi
terület

tanító, könyvtár
szakkollégium
általános iskolai tanító,
fejlesztő pedagógus
angol-román-orosz
tanító, könyvtár
szakkollégium
tanító, matematika és
angol műveltségi terület

Egyéb

tanár

szakvizsgázott
pedagógus,
közoktatás
vezető
szakvizsgázott
mentorpedagógus
szakvizsgázott
pedagógus,
közoktatás
vezető,
nyelvvizsgáztató
tanár

17.

Ilyés József

18.

Kincses Anna

19.

Korbely Anita

20.
21.

Kovácsné Bálint Judit
Kovácsné Fehér Ágnes

22.

Kőrösi Tibor

23.

Lovas László

24.

Mártonné Bartyik
Magdolna

25.

Matajsz Valéria

26.

Makra Krisztina

27.

Matuska Zoltán

28.

Medovarszki István

ének-zene műveltségi
terület
tanító
tanító, gyógypedagógiai
asszisztens
matematika-fizika
ének-zene
biológia-testnevelés,
okleveles
tehetségfejlesztő
testnevelés szakos
általános iskolai tanár

tanító

gyakornok

tanító

művészeti kör

tanító
tanár
tanár
tanár
tanár

földrajz-testnevelés

tanár

szlovák-népműveléskönyvtár
angol nyelv és irodalom
szakos bölcsész és
földrajz tanár
informatika

könyvtáros
tanár

tanító, informatika és
angol műveltségi terület

tanár
tanító,
intézményvezetőhelyettes

tanító, testnevelés
műveltség terület

tanító

rajz, testnevelés

tanár

31.

Miano Joseph James

angol

tanár

32.

Monostori Ildikó

33.

Nagy Péter

34.

Orosz Éva

30.

35.

Petrovszki Szilvia Judit

36.

Popovics Diána

37.
38.

Prekop János
Rózsa Erika

tanító, matematika
műveltségi terület
tanító, német és angol
műveltségi terület
tanító, technika
műveltségi terület
tanító, angol és
matematika műveltségi
terület
angol nyelv és irodalom
szakos tanár
földrajz-rajz
tanító, angol műveltségi

szakszervezeti
titkár
gyermekönkormányzat vezető

tanár

Medovarszkiné Garai
Erika
Metcalfe Simon
Christopher

29.

tehetségfejleszté
si szakértő

médiaszakkör
szakvizsgázott
pedagógus,
közoktatás
vezető

anyanyelvi
lektor
anyanyelvi
lektor

tanító
tanító
tanító
tanító
tanár
tanár
tanító

szakvizsgázott
pedagógus,
közoktatás
vezető

fejlesztőpedagógus,
általános iskolai tanító
magyar nyelv és irodalom
műveltségi terület
tanító
tanító
angol-történelem tanár
testnevelés, angol

39.

Sarkadi Natália

40.
41.
42.
43.

Sándor Erzsébet
Sápi Tibor
Simonné Kesjár Andrea
Szabó-Tóth Helga

44.

Terbe Andrea

tanító, magyar nyelv és
irodalom műveltségi
terület, szociológus

tanító

45.

Tirjákné Prisztavok
Ágnes

magyar-orosz-angol,
okleveles
minőségfejlesztés-tanár

tanár,
intézményvezető

46.

Tóth Ágnes

47.

Totorán Ágnes

magyar nyelv és
irodalom-orosz
általános iskolai tanító,
gyógypedagógia

tanító
tanító
tanító
tanár
tanár

nyelvvizsgáztató
szakvizsgázott
pedagógus,
közoktatás
vezető
szakvizsgázott
pedagógus,
közoktatás
vezető,
szaktanácsadó

tanár
tanító

48.

Ugrai Gábor

történelem

tanár

49.

Vargáné Nagy-György
Katalin

matematika-kémia

tanár

50.

Velő Hajnalka

tanító, angol műveltségi
terület

tanító

KAT-tag,
szakvizsgázott
mentorpedagógus
szakvizsgázott
pedagógus,
közoktatás
vezető

