Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.

I. Központi szervezésű képzések
Cím: Megújuló katechézis, 2017.
Időtartam: 2 alkalom (2x7 alkalom) Össz.: 14 óra (14x45 perc)
Összes kredit érték a lelkésztovábbképzésben: 10 Egy alkalmon való részvétel esetén: 5 kredit
(egyeztetés folyamatban)
Összes kredit érték a pedagógustovábbképzési rendszerben: 14 Egy alkalmon való részvétel esetén:
7 kredit.
Képzés időpontjai: 2017. márc. 2., 2017. szept. 21.
Helyszín: Budapest
Maximális létszám: 40 fő
Össz. költség: Egy alkalomra jelentkezés esetén: 6000 Ft/fő/ alkalom, két alkalom egyösszegű
befizetése esetén: 11.000/fő
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
További tervezett előadók:
Szabóné Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő
Csüllög Ferenc, RPI, katechetikai előadó
Képzés célja:
Az egyházi év ünnepköreihez kapcsolódóan kreatív módszertani ötletek és feldolgozási lehetőségek
átadása az óvodás és az általános iskolás korosztály számára. E mellett mindkét alkalommal szó esik az
év aktuális katechetikai kihívásairól, törvényi változásairól.
A képzés tematikája:
 Egyházi ünnepek és kreatív módszertani lehetőségek a hittanórán és egyéb katechetikai
gyermekalkalmakon (9x45 perc)
o Kézműves ötletek
o Drámajátékok és játékos tevékenységek
o RPI digitális feladatbank felhasználási lehetőségei
o Egyéb módszertani lehetőségek
 A katechézis törvényi háttere és a 2017. év lehetőségei, elmélet és műhelymunka (5x45 perc)
Javasolt irodalom:
Részletes irodalomjegyzék a képzés elején.
Képzés teljesítésének követelményei:
- Részvétel a kontaktórák 100 %-án.
- Aktív részvétel a műhelymunkában.
- Az adott képzési napra kért otthoni előkészület alapján beszámoló a többi résztvevő felé.
A jelentkezés előfeltételei: lelkipásztor, hittanoktató, vallástanár, bármely pedagógus végzettség. Az
egyházmegyei katechetikai előadók jelentkezését előnyben részesítjük.
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; zimanyi.noemi@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
Cím: Bibliodramatikus eszközök használata a katechézisben
Időtartam: 30 óra (30x45 perc) 3 alkalom
Kredit érték a lelkésztovábbképzésben: 22,5 (egyeztetés folyamatban)
Kredit érték a pedagógustovábbképzési rendszerben: 30 (Pedagógus rendszerben államilag akkreditált
30 órás továbbképzés)
Képzés tervezett időpontjai: 2017. március 9-10-11. Egyeztetés folyamatban.
Helyszín: Budapest
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Előadók:
Drs. Thoma László, lelkipásztor, bibliodráma vezető.
Forstner Krisztina, tanító, bibliodráma tréner.
Maximális létszám: 20 fő
Össz. költség: 30. 0000 Ft/fő/képzés Református egyházközségek vagy iskolák alkalmazottainak: 27.000
Ft/képzés
Célkitűzés:
A képzés során a résztvevőknek lehetőségük nyílik a bibliodráma módszerével és alkalmazhatósági területeivel
megismerkedni. Az elméleti háttér megismerése után egyrészt rövid bibliodráma játékokra kerül sor, amelyben a
résztvevők saját maguk tapasztalhatják meg a műfaj nyújtotta lehetőségeket. E mellett több bibliodramatikus
módszert mutatunk be, ami használható a katechézis során. Műhelymunka keretében konkrét katechetikai
helyzetekre keressük a módszerek alkalmazási lehetőségeit.
Programtervezet:
1. alkalom: Bibliodráma: a bibliai szöveg megelevenedésének csodája a csoportban (10x45 perc)
2. alkalom: Bibliodráma: hogyan lehetséges a bibliai szereplők bőrébe bújni a játékban?(10x45 perc)
3. alkalom: Bibliodráma: bibliai kapcsolati minták gazdagsága a játékban. (10x45 perc)
Alkalmak időbeosztás tervezete:
(Az első alkalmon az elmélet és a saját élményű játék aránya fordított lesz.)
- Bibliodráma saját élményű játék (3x45 perc)
- Kapcsolódó elmélet, valláspedagógiai kapcsolópontok (1x45 perc)
- Módszertani reflexiók, ötlettár (3x45 perc)
- Műhelymunka konkrét bibliai történetekkel, katechetikai szituációkkal (3x45 perc)

Javasolt irodalom:






Nyáry P. - Sarkady K. (2008.) (szerk.): Bibliodráma. Harmat Kiadó. Budapest.
Barcy M. (1997): A csoportok hatékonysága és a személyes változás. Animula Kiadó. Budapest.
Stangier, K-W. (2003.): Itt és most. Bibliodráma a liturgia és a pszichodráma vonzásában. Az
Egyházfórum és a Magyar Bibliodráma Egyesület közös kiadása. Budapest.
Warns, E. N.- Fallner, H. (2003.): Jerikó rózsája. A bibliodráma kézikönyve. A Kálvin és Luther Kiadó
közös kiadása.
Varga Péter Pius (2003.): Kivezetett a szabadba, szabadulást hozott, mert szeretett… Gondolatok a
bibliodrámáról. In.: Embertárs, 2003. 3. sz. 79-82.p.

Képzés teljesítésének követelményei:
- Részvétel a kontaktórák 90 %-án.
- Aktív részvétel a műhelymunkában.
A jelentkezés előfeltételei: pedagógus, lelkipásztor és/vagy hitoktató és/vagy vallástanár végzettség. 2017-től az

RPI akkreditált pedagógus-képzésekeire a részvételi díj előzetes átutalásával lehet jelentkezni. Az átutalás
határideje azonos a jelentkezési határidővel.
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; zimanyi.noemi@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
Cím: Bibliodráma a gyakorlatban, szupervízió
Időtartam: 8 óra (8 x 45 perc)
Kredit érték a lelkésztovábbképzésben: 6 (egyeztetés folyamatban)
Kredit érték a pedagógustovábbképzési rendszerben: 8
Képzés tervezett időpontja: 2017. máj. 19. Egyeztetés folyamatban.
Helyszín: Budapest
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Előadók:
Drs. Thoma László, lelkipásztor, bibliodráma vezető.
Forstner Krisztina, tanító, bibliodráma tréner.
Maximális létszám: 12 fő
Össz. költség református egyházközségek és oktatási intézmények alkalmazottainak: 7000 Ft/fő.
Egyéb jelentkezőknek: 8000 Ft/fő.
Célkitűzés:
A bibliodráma néhány eszközének használata során kérdések merülhetnek fel, gyakorlati útmutatásra
lehet szükség. A következő témákkal foglalkozunk a nap során: Hogyan kezeljünk egy kritikus helyzetet?
Hogyan lépjünk tovább? Mi működött a gyakorlatomban és mi nem? Hogyan fejlődhet tovább a csoport?
Lehetőség adódik a képzésen arra is, hogy kívülről nézve rátekintsünk az átélt tapasztalatokra és a
bibliodráma katechetikai lehetőségei megvizsgáljuk.
A jelentkezés előfeltételei: pedagógus és/vagy lelkipásztor és/vagy hittanoktató és/vagy vallástanár
végzettség és az RPI által szervezett: Biblidramatikus eszközök a katechézisben című képzésen való
részvétel.
Programtervezet:
Esettanulmányok megbeszélése és kapcsolódó feldolgozási lehetőségek, mely a jelentkezők összetétele
alapján kerül megtervezésre.
Javasolt irodalom:






Nyáry P. - Sarkady K. (2008.) (szerk.): Bibliodráma. Harmat Kiadó. Budapest.
Barcy M. (1997): A csoportok hatékonysága és a személyes változás. Animula Kiadó. Budapest.
Stangier, K-W. (2003.): Itt és most. Bibliodráma a liturgia és a pszichodráma vonzásában. Az
Egyházfórum és a Magyar Bibliodráma Egyesület közös kiadása. Budapest.
Warns, E. N.- Fallner, H. (2003.): Jerikó rózsája. A bibliodráma kézikönyve. A Kálvin és Luther Kiadó
közös kiadása.
Varga Péter Pius (2003.): Kivezetett a szabadba, szabadulást hozott, mert szeretett… Gondolatok a
bibliodrámáról. In.: Embertárs, 2003. 3. sz. 79-82.p.

Képzés teljesítésének követelményei:
- Részvétel a kontaktórák 100 %-án.
- Egy A/4-es oldalon előkészített esetleírás kérdéssel a képzés előtti héten beadva. (Erről
konkrétumot e-mailben küldünk minden jelentkező számára.)
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; zimanyi.noemi@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
Cím: Imádságra nevelés a katechézisben
Időtartam: 8 óra (8x45 perc)
Kredit érték a lelkésztovábbképzésben: 6 (egyeztetés folyamatban)
Kredit érték a pedagógustovábbképzési rendszerben: 8
Képzés tervezett időpontja: 2017. szeptember 14.
Helyszín: Budapest.
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
További tervezett előadók:
Szabóné Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő
Maximális létszám: 20 fő
Össz. költség református egyházközségek és oktatási intézmények alkalmazottainak: 6.0000 Ft/fő.
Egyéb résztvevőknek: 7000 Ft/fő.
Célkitűzés:
Az imádság a hitünk szerves része. Mégis nagy kérdés hogyan segíthetjük gyermekeink, fiataljaink
imádságos lelkületének formálódását és hogyan segíthetjük őket kreatív módon az Istennel való élő
kapcsolathoz, az imádsághoz. A képzés során elméletben és gyakorlatban e témával foglalkozunk, jól
bevált és használható gyakorlati ötletekkel segítjük az imádságos lelkület kialakulásának katechetikai
támogatását.
A résztvevők számára helyben bőséges, hazavihető ötlettárat, szakmai anyagot bocsátunk a
rendelkezésükre.
Képzés teljesítésének követelményei:
- Részvétel a kontaktórák 90 %-án.
- Aktív részvétel a műhelymunkában.
A jelentkezés előfeltételei: lelkipásztor és/vagy hitoktató és/vagy vallástanár végzettség.
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; zimanyi.noemi@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
Cím: A mentálhigiénés szemléletű pedagógus 1.
Időtartam: 8 óra (8 x 45 perc)
Kredit érték a lelkésztovábbképzésben: 6 (egyeztetés folyamatban)
Kredit érték a pedagógustovábbképzési rendszerben: 8
Képzés tervezett időpontja: 2017. május 9.
Helyszín: Budapest.
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Előadók:
Járay Márton, Antropos Mentálhigiénés Egyesület, református lelkipásztor,
lelkigondozó, bibliodráma asszisztens, pszichodráma asszisztens
Nagy Márta, RPI, katechetikai szakértő
Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Maximális létszám: 15 fő
Össz. költség református egyházközségek és oktatási intézmények alkalmazottainak: 7000 Ft/fő
Egyéb jelentkezőknek: 8000 Ft/fő
Célkitűzés:
Hol van a tanár feladatainak a határa? Meddig kell és lehet segíteni, és mi az, ami már túlmutat a
pedagógus kompetenciájának határain? A rogers-i pszichológia szemléletéhez kapcsolódó alapfogalmak
tisztázása mellett (empátia, kongruencia, tükrözés stb.) a segítő szemlélet és a segítő beszélgetés
technikájának gyakorlati alkalmazása.
Programtervezet:
Feladatok és elvárások a tanórán (1x45 perc)
A rogers-i segítő szemlélet bemutatása (2x45 perc)
A segítő szerep határai (2x45 perc)
Akvárium módszer, szituációs gyakorlatok (3x45 perc)

Javasolt irodalom:
 Sallai Éva: A pedagógus a személyközpontú pedagógiai munkában, Új Pedagógiai Szemle,
1997/12
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00011/1997-12-mh-Sallai-Pedagogus.html
 Tomcsányi Teodóra, Grezsa Ferenc, Jelenits István (szerk.): Tanakodó: A mentálhigiéné elmélete,
a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában. Bp. TF, Párbeszéd (Dialógus)
Alapítvány, HÍD Alapítvány, 2003 (Interdiszciplináris szakkönyvtár, 2.)
 Zichy László: A személyközpontú megközelítés az iskolában, Új Pedagógiai Szemle, 2001/05
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00049/2001-05-mu-Zichy-Szemelykozpontu.html
Képzés teljesítésének követelményei:
- Részvétel a kontaktórák 100 %-án.
- Aktív részvétel a műhelymunkában.
A jelentkezés előfeltételei: pedagógus és/vagy lelkipásztor és/vagy hittanoktató és/vagy vallástanár
végzettség.
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; nagy.marta@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
Cím: A mentálhigiénés szemléletű pedagógus 2.
Időtartam: 8 óra (8 x 45 perc)
Kredit érték a lelkésztovábbképzésben: 6 (egyeztetés folyamatban)
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 8
Képzés tervezett időpontja: 2017. nov. 7.
Helyszín: Budapest
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
További előadók:
Járay Márton, Antropos Mentálhigiénés Egyesület, református lelkipásztor,
lelkigondozó, bibliodráma asszisztens, pszichodráma asszisztens
Nagy Márta, RPI, katechetikai szakértő
Maximális létszám: 12 fő
Össz. költség református egyházközségek és oktatási intézmények alkalmazottainak: 7000 Ft/fő. Egyéb
jelentkezőknek: 8000 Ft/fő.
Célkitűzés:
Mit kezdjek a konfliktushelyzetekkel? Hogyan kezeljem a megjelenő agressziót? Meddig tart a felelősségem a
diákkal szemben? Tanárként mit kezdjek a „kötelező” hittannal? Hogyan segíthetem a krízisben hozzám forduló
tanulót? Hol van a tanári identitásom határa? Mit kezdjek a diákok által rám vetített hamis képekkel? Milyen
szerepeim vannak? Hol érintődöm ezekben? A tanteremben egyszerre vagyok tanár, hívő ember, lelkész, szülő,
gyerek. Hogyan befolyásolnak ezek a szerepek? stb.
Rengeteg gyakorlati kérdésünk van, amihez nehéz olyan fórumot találni, ahol egy támogató közösségben, hasonló
kérdésekkel küzdők közt kereshetnénk a választ.
Célunk egymás számára megteremteni azt a légkört, ahol a számunkra fontos kérdésekkel tudunk gyakorlati módon
foglalkozni.
A jelentkezés előfeltételei: pedagógus és/vagy lelkipásztor és/vagy hittanoktató és/vagy vallástanár végzettség és
az RPI által szervezett: Mentálhigiénés szemléletű pedagógus 1. képzés teljesítése.
Programtervezet:
Esettanulmányok megbeszélése és kapcsolódó feldolgozási lehetőségek, mely a jelentkezők összetétele alapján
kerül megtervezésre.

Javasolt irodalom:


Bucholczné Szombathy Mária – Sávai Margit – Kalocsa Zsuzsanna: Segítő beszélgetés gyermekekkel és
fiatalokkal, Embertárs 2012/01, 53-70.
http://ujember.hu/wp-content/uploads/2015/05/10_Szombathy_Savai_Kalocsa.pdf
 Kaszó Gyula: Mi a (gyermek-) lelkigondozás? Embertárs 2012/01, 4-8.
http://ujember.hu/wp-content/uploads/2015/05/03_Kaszo_Gyula.pdf
 Szabóné László Lilla: Istennek van botja?, Embertárs 2012/01, 18-21.
http://ujember.hu/wp-content/uploads/2015/05/05_Szabone_Laszlo_Lilla.pdf

Képzés teljesítésének követelményei:
- Részvétel a kontaktórák 100 %-án.
- Egy A/4-es oldalon előkészített esetleírás, kérdéssel a képzés előtti héten beadva. (Erről
konkrétumot e-mailben küldünk minden jelentkező számára.)
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; nagy.marta@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
Cím: Ünnepi ötletbörze
Időtartam: 8x45 perc/alkalom. Összesen 3 alkalom az év során.
Kredit érték lelkésztovábbképzésben alkalmanként 6 kredit. Összesen 18. (egyeztetés folyamatban)
Kredit érték a pedagógustovábbképzési rendszerben alkalmanként 8 kredit. Összesen 24 kredit
szerezhető.
Képzés tervezett időpontjai: 2017. márc. 6, máj. 15. nov. 13.
Helyszín: Budapest
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
További tervezett előadók:
Szabóné Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő
Csüllög Ferenc, RPI katechetikai előadó
Maximális létszám: 20 fő
Költség/alkalom/fő: református egyházközségek és oktatási intézmények alkalmazottainak: 6000 Ft.
Egyéb résztvevőknek: 7000 Ft/fő.
Célkitűzés:
A képzés az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó katechetikai alkalmakhoz (hittanóra, gyermek-istentisztelet egyéb
gyermek és ifjúsági alkalmak) nyújt gyakorlati segítséget. Ennek során a gyakorlatban bevált módszerek és ötletek
bemutatására kerül sor. Másrészt a műhelymunka során lehetőséget adunk, hogy a résztvevők különböző
technikákat kipróbáljanak, saját ötlettárukat gazdagítani tudják. A 2017-es emlékévre tekintettel, a 2. alkalommal
különös hangsúlyt kap a reformációt feldolgozó szakmai anyag.
A résztvevők számára helyben bőséges, hazavihető ötlettárat bocsátunk a rendelkezésükre.

Programtervezet:
1. Alkalom: Húsvéti ünnepkör (8x45 perc) – 2017. március 6.
2 Alkalom: Pünkösdi ünnepkör és a reformáció ünnepe (8x45 perc) – 2017. május 15.
3. Alkalom: Karácsonyi ünnepkör (8x45 perc) – 2017. november 13.
Javasolt irodalom:
Szénási Sándor: Ünnepeink, Kálvin Kiadó, 2007
Képzés teljesítésének követelményei:
- Részvétel a kontaktórák 90 %-án.
- Aktív részvétel a műhelymunkában.
A jelentkezés előfeltételei: lelkipásztor és/vagy hitoktató és/vagy vallástanár végzettség.
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; zimanyi.noemi@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
Cím: Mi fán terem a gyermekteológia? Gyermekteológiai szempontok a
hittanoktatásban és a családok között végzett gyülekezeti munkában
Időtartam: 8x45 perc
Kredit érték a lelkésztovábbképzésben: 6 (egyeztetés folyamatban)
Kredit érték a pedagógustovábbképzési rendszerben: 8
Képzés időpontjai: 2017. nov. 18.
Helyszín: Budapest
Maximális létszám: 30 fő
Össz. költség: Egy alkalomra jelentkezés esetén: 6000 Ft/fő/ alkalom
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Előadó:
Szabóné Dr. László Lilla, teológiai tanár, PRTA
Képzés célja:
A hittanoktatói és a lelkészi munka segítése abban, hogy minél jobban megértsük a gyermekek
gondolkodását és hogyan segíthetjük őket az istenismeret útján. A német nyelvterületen kialakult
gyermekteológiai szemléletmód megismertetése és adaptálása a hittanoktatás és a családgondozás
területére. A nap során lehetőség adódik néhány olyan nehéz teológiai kérdés feldolgozására, melyet a
gyermekek a családokban, otthon vagy a hittanórán, gyermek-istentiszteleteken vetnek föl.
Tematika:
- Gyermekteológiai szemléletmód
- Gyermekteológia a családban
- Gyermekteológia a hittanoktatásban
- Műhelymunka
Javasolt irodalom:
Részletes irodalomjegyzék a képzés elején.
Képzés teljesítésének követelményei:
- Részvétel a kontaktórák 100 %-án.
- Aktív részvétel a műhelymunkában.
A jelentkezés előfeltételei: lelkipásztor, hittanoktató, vallástanár, bármely pedagógus végzettség.
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; zimanyi.noemi@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
Cím: Kooperatív tanítási és tanulási technikák a középiskolai (5.-13. osztály)
vallásoktatás gyakorlatában
Időtartam: 10 óra (10x 45 perc)
Kredit érték a lelkésztovábbképzésben: 7,5 (egyeztetés folyamatban)
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 10
Képzés időpontja: 2017. Egyeztetés folyamatban.
Helyszín: Budapest
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Előadók:
Bölcsföldiné Türk Emese, tréner, pedagógus
Nagy Márta, RPI, katechetikai szakértő, pedagógus
Maximális létszám: 30 fő
Össz. költség: 6000 Ft/fő
Célkitűzés:
Hogyan lehet a mai Z generációt megszólítani és bevonni a közös munkába? Hogyan lehet a többség által
ismert (vagy éppen ismeretlen) bibliai történeteket más nézőpontból szemlélni, akár vallástanárként is
újragondolni? Az „ecclesia semper reformanda est” gondolata hogyan alkalmazható a hétköznapokban a
középiskolai keretek között? A képzés elsősorban gyakorlati és tapasztalati alapú, ugyanakkor
fejlődéslélektani és tanulásmódszertani elméletet is tartalmaz. A cél a didaktikai eszköztár színesítése, és
a résztvevők tapasztalatainak megosztása.
Programtervezet
Előadás: Generációs és fejlődés lélektani sajátosságok, a kooperatív tanítás és tanulás előnyei (2x45 perc)
Műhelymunka: korosztály/iskolatípus szerint több csoportban kooperatív tanulási technikák (8x45 perc)
Javasolt irodalom:
 Arató Ferenc-Varga Aranka: Együtt tanulók kézikönyve. Kooperatív tanulásszervezés, 5-12.
évfolyam, Mozaik, 2012.
 Juhászné Gáspár Dorottya (szerk.): Ismétlő-rendszerező módszerek
http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1197651
 Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás, Önkonet, Budapest, 2009
Képzés teljesítésének követelményei:
- Részvétel a kontaktórák 100 %-án.
- Aktív részvétel a műhelymunkában.
- Egy kooperatív feladatmegoldást tartalmazó óravázlat és reflexió leadása.
A jelentkezés előfeltételei: lelkipásztor, hittanoktató, vallástanár, bármely szakos pedagógus végzettség.
Részletes információk és jelentkezés:
balogh.erika@reformatus.hu; nagy.marta@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
Cím: Kreatív hittan, módszertani lehetőségek a katechézisben
Kredit érték a lelkésztovábbképzési rendszerben: 22,5 (egyeztetés folyamatban)
Kredit érték a pedagógustovábbképzési rendszerben: 30 (Államilag akkreditált pedagógus
továbbképzés)
Időpont: 2017. június 26-27-28.
Helyszín: Budapest
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Tervezett további előadók: Szabóné Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő
Csüllög Ferenc, RPI, katechetikai előadó,
Felkérés alatt:
Dr. Arany Erzsébet, DRHE, óraadó tanár
Szabóné Dr. László Lilla, teológiai tanár, PRTA
Maximális létszám: 30 fő, 12 fő alatt a képzés nem kerül megtartásra.
Össz. költség: református oktatási intézmények és egyházközségek alkalmazottainak: 27.000 Ft/fő.
Egyéb jelentkezők: 30.000 Ft/fő
Célkitűzés:
A 2011.CXC. törvény 35.§. értelmében állami iskolában tartott református hit- és erkölcstan tantárgy
oktatásához szükséges minimális módszertani ismeretek átadása. A résztvevő ismerje meg a
hittanoktatáshoz kapcsolódó alapvető módszereket, és – segítséget kapjon a hittanórára tartásában az adott
korosztály és a kapcsolódó téma sajátosságainak megfelelően. Cél továbbá lehetőséget nyújtani az hit- és
erkölcstan oktatás tantervi, tanmeneti szervezésében való jártasság elsajátításához.
A képzés tartalma:
 A református hittanóra tipikus felépítése és sajátosságai.
 Speciális területek a hittanoktatásban.
 Bibliahasználat a hittanórán.
 A képi ábrázolás és szemléltetés alapvető lehetőségei.
 Imádságra nevelés a hittanórán.
 Munkafüzet általi munkáltatás a hittanórán.
 Mozgás és játék a hittanórán.
 Énektanítás lehetőségeinek megismertetése.
 Kézműves feladatok a hittanórán.
 Sokrétű intelligenciaelmélet a hittanoktatásban.
 Kooperatív tanítási és tanulási stratégiák.
Részletes szakirodalom lista a www.refpedi.hu oldalon található és a képzés elején kerül átadásra.
A tanúsítvány kiállításának feltétele a tréningen való 90%-os részvétel, a képzés szakmai
követelményeinek teljesítése. A képzés önállóan nem jogosít hittanoktatás végzésére.
A jelentkezés előfeltételei: lelkipásztor, hittanoktató, vallástanár és/vagy bármely pedagógus végzettség.
2017-től az RPI akkreditált pedagógus-képzésekeire a részvételi díj előzetes átutalásával lehet jelentkezni.
Az átutalás határideje azonos a jelentkezési határidővel.
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; zimanyi.noemi@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
II. Kihelyezett módon, egyéni egyeztetés alapján tartható képzések
Cím: Hitoktató/lelkipásztor/vallástanár lehetőségei a pedagógus életpálya modellben
Időtartam: 7 óra (7 x 45 perc)
Kredit érték a lelkésztovábbképzésben: 5 (egyeztetés folyamatban)
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 7
Tervezett időpont, helyszín és költség: 2017. – egyéni egyeztetés alapján
Helyszín: Budapest. Igény esetén, egyeztetett időpontban, más helyszínen is megrendezésre kerül.
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
További előadók: Kelemen Gabriella, RPI, Pedagógiai szakértő
Márkus Gábor, RPI, pedagógiai szakértő
Célkitűzés:
2013. szeptember 1-től életbe lépett a pedagógus életpálya modell, mely sok kérdést vet fel. Hogyan
léphet a különböző kategóriákba egy hit- és erkölcstan oktató református lelkipásztor, hittanoktató vagy
vallástanár? Hogyan kell elkészíteni egy portfóliót? Melyek a továbblépés feltételei? A szakmai nap a
legfrissebb törvényi változások alapján kíván segítséget nyújtani a felkészülésben és a portfólió írásában.

Javasolt irodalom:
vonatkozó cikkek a www.refpedi.hu honlapon.
Képzés teljesítésének követelményei:
- Részvétel a kontaktórák 100 %-án.
- Aktív részvétel a műhelymunkában.
A jelentkezés előfeltételei: református hittanoktató, református vallástanár és/vagy református
lelkipásztor végzettség.
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; zimanyi.noemi@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
Cím: A gyermekek és fiatalok hitfejlődése
Időtartam: 30 óra (30x45 perc)
Összes kredit érték a lelkésztovábbképzésben: 22,5 (egyeztetés folyamatban)
Összes kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 30
Megfelelő létszám, igény és előzetes egyeztetés esetén a következő helyszínen kerülhet
megrendezésre: Budapest, Pápa, Debrecen, Miskolc és vonzáskörzetei. Helyszín és időpont ekkor
kerül egyeztetésre.
Max. létszám: 30 fő
Össz. költség: A program szervezésekor, a szervező és az RPI által egyeztetendő a biztosított lehetőségek
alapján.
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Előadók:
Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Szabóné Dr. László Lilla, RPI, katechetikai szakértő
Csüllög Ferenc, katechetikai előadó
Képzés célja:
A gyermekekkel, fiatalokkal való katechézis során fontos, hogy jól ismerjük azokat a diákokat, akikkel
dolgozunk. A képzés során a valláspedagógia oldaláról közelítjük meg óvodásoktól egészen az általános
iskoláskor végéig a diákok gondolkodásmódját. A három alkalom alatt az egyes időszakok tipikus és
vélhető életkori sajátosságai mellett nagy hangsúly kerül a korosztályokhoz kapcsolható hitfejlődési
jellegzetességre, az istenkép formálódására, valamint a katechetikai fejlesztési lehetőségekre.
Célunk nem pusztán elméleti ismeretek átadása, hanem a mindennapokban jól használható, gyakorlati
szempontok közvetítése és az alkalmazás segítése.
A 3 alkalom témája:
1. Óvodások (3-6) életkori sajátosságai és hitfejlődése
2. 7-12 évesek életkori sajátosságai és hit fejlődése
3. 13-15 évesek életkori sajátosságai és hit fejlődése, különös tekintettel a konfirmációs időszakra
Javasolt irodalom:
Részletes irodalomjegyzék a képzés elején, ill. RPI által készített segédanyag az adott tematikus naphoz
Képzés teljesítésének követelményei:
- Részvétel a kontaktórák 90 %-án.
- Aktív részvétel a műhelymunkában.
- Önreflexiós gondolatsor a képzésen tapasztalt egyéni fejlődésről.
A jelentkezés előfeltételei: bármilyen szakos pedagógus vagy lelkipásztor, hittanoktató, vallástanár
végzettség.
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; zimanyi.noemi@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
Cím: Élménypedagógia lehetőségei a katechézisben
Pedagógus rendszerben államilag akkreditált 30 órás továbbképzés
Időtartam: 30 óra (30x45 perc) 3 alkalom
Kredit érték a lelkésztovábbképzésben: 22,5 (egyeztetés folyamatban)
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 30
Megfelelő létszám, igény és előzetes egyeztetés esetén a következő helyszínen kerülhet
megrendezésre: Budapest, Pápa, Debrecen, Miskolc és vonzáskörzetei. Helyszín és időpont ekkor
kerül egyeztetésre.
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Előadó: Surányi Zoltán, élménypedagógiai tréner
Maximális létszám: 18 fő
Össz. költség: A program szervezésekor, a szervező és az RPI által egyeztetendő a biztosított lehetőségek
alapján.
Célkitűzés:
A pedagógusok és a hitoktatók folyamatos kihívás előtt állnak, hogy az általuk tanítani szándékozott
gyermekeket és fiatalokat miként tehetik motiválttá és elkötelezetté a tanagyag elsajátítása iránt.
Képzésünk ebben kíván egy módszertani frissítést adni számukra, hogy a mai kor aktuális történései
között, hogyan érhetjük el, miként ösztönözhetjük a tanulókat.
Tréningünk specifikuma, hogy a résztvevő konkrét témák (hitoktatóknak hittanórai) feldolgozásán
keresztül, saját élményen és tapasztalaton keresztül sajátítja el az élménypedagógia módszertanát és a
tréning végére megismer több konkrét órafeldolgozást, amit rögtön gyakorlatba is ültethet a saját
munkájában.
A résztvevők a képzés során szakirodalmat, segédletet kapnak. Egyéb szakirodalom javaslat, a képzés
elején.
Tematikai egységek:
1. Csoportdinamika gyakorlati használata
2. Életkori sajátosságok az élménypedagógia szemszögéből
3. Élménypedagógia rendszere és működése
4. Élménypedagógia a katechézisben: óravázlatok, gyakorlatok
A tanúsítvány kiállításának feltétele a tréningen való 100%-os részvétel, valamint a reflexiós levél
megírása és időben történő leadása.
A jelentkezés előfeltételei: lelkipásztor és/vagy hitoktató és/vagy vallástanár, egyéb pedagógus
végzettség.
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; zimanyi.noemi@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
III. A 2016. I. törvény értelmében szervezett, államilag akkreditált 60
pedagógus továbbképzés hit- és erkölcstan tanításához
Cím: A hitre nevelés alapjai
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 30 (Államilag akkreditált pedagógus
továbbképzés)
Időpont: 2017. febr. 15-17.
Helyszín: Budapest
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Tervezett további előadók: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Csüllög Ferenc, RPI, katechetikai előadó,
Szabóné Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő
Szabóné Dr. László Lilla, teológiai tanár, PRTA
Maximális létszám: 30 fő, 12 fő alatt a képzés nem kerül megtartásra.
Össz. költség: református oktatási intézmények és egyházközségek alkalmazottainak: 27.000 Ft/fő.
Egyéb jelentkezők: 30.000 Ft/fő
Célkitűzés:
A 2011. CXC. törvény lehetővé teszi állami iskola 1-8 évfolyamában erkölcstan helyett felekezeti hit- és
erkölcstan tanulását a diákok számára. A 2016. I. törvény pedagógusok bevonását is engedélyezi ebbe a
képzésbe, 60 órás alapvető ismeretek elsajátítása után. Ez a képzés, a 60 óra 1. része, mellyel célunk,
hogy a képzésen részt vevő pedagógusok alapvető ismereteket szerezzenek a törvény értelmében
kötelezően választható hittan törvényi és szakmai hátteréről, sajátosságairól, - az 1-8. évfolyamos diákok
hitfejlődéséről, - ismerjék meg az általános iskolai református hit és erkölcstan kerettantervet és
taneszközöket.
A képzés tartalma:
 A hittanoktatás körülményei: színtere és törvényi háttere.
 A hit fejlődése, és 1-8. évfolyamos tanulók tipikus és vélhető valláspedagógiai sajátosságai.
 Egy hittanóra előkészítésének alapvető szakmai kérdései.
 Az MRE hit- és erkölcstan taneszközeinek megismerése.
Részletes szakirodalom lista a www.refpedi.hu oldalon található és a képzés elején kerül átadásra.
A tanúsítvány kiállításának feltétele a tréningen való 90%-os részvétel, a képzés szakmai
követelményeinek teljesítése. A képzés önállóan nem jogosít hittanoktatás végzésére.
A jelentkezés előfeltételei: pedagógus végzettség. 2017-től az RPI akkreditált pedagógus-képzésekeire a
részvételi díj előzetes átutalásával lehet jelentkezni. Az átutalás határideje azonos a jelentkezési
határidővel.
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; zimanyi.noemi@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

Lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok, pedagógusok számára tervezett
katechetikai témájú képzési tematikák
RPI, 2017.
Cím: Kreatív hittan, módszertani lehetőségek a katechézisben
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 30 kredit. (Államilag akkreditált pedagógus
továbbképzés)
Időpont: 2017. június 26-28.
Helyszín: Budapest
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Tervezett további előadók: Szabóné Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő
Csüllög Ferenc, RPI, katechetikai előadó,
Szabóné Dr. László Lilla, teológiai tanár, PRTA
Maximális létszám: 30 fő, 12 fő alatt a képzés nem kerül megtartásra.
Össz. költség: református oktatási intézmények és egyházközségek alkalmazottainak: 27.000 Ft/fő.
Egyéb jelentkezők: 30.000 Ft/fő
Célkitűzés:
A 2011.CXC. törvény 35.§. értelmében állami iskolában tartott református hit- és erkölcstan tantárgy
oktatásához szükséges minimális módszertani ismeretek átadása. A résztvevő ismerje meg a
hittanoktatáshoz kapcsolódó alapvető módszereket, és segítséget kapjon a hittanórára tartásában az adott
korosztály és a kapcsolódó téma sajátosságainak megfelelően. Cél továbbá lehetőséget nyújtani az hit- és
erkölcstan oktatás tantervi, tanmeneti szervezésében való jártasság elsajátításához.
A képzés tartalma:
 A református hittanóra tipikus felépítése és sajátosságai.
 Speciális területek a hittanoktatásban.
 Bibliahasználat a hittanórán.
 A képi ábrázolás és szemléltetés alapvető lehetőségei.
 Imádságra nevelés a hittanórán.
 Munkafüzet általi munkáltatás a hittanórán.
 Mozgás és játék a hittanórán.
 Énektanítás lehetőségeinek megismertetése.
 Kézműves feladatok a hittanórán.
 Sokrétű intelligenciaelmélet a hittanoktatásban.
 Kooperatív tanítási és tanulási stratégiák.
Részletes szakirodalom lista a www.refpedi.hu oldalon található és a képzés elején kerül átadásra.
A tanúsítvány kiállításának feltétele a tréningen való 90%-os részvétel, a képzés szakmai
követelményeinek teljesítése. A képzés önállóan nem jogosít hittanoktatás végzésére.
A jelentkezés előfeltételei: pedagógus végzettség. 2017-től az RPI akkreditált pedagógus-képzésekeire a
részvételi díj előzetes átutalásával lehet jelentkezni. Az átutalás határideje azonos a jelentkezési
határidővel.
Részletes információk és jelentkezés: balogh.erika@reformatus.hu; zimanyi.noemi@reformatus.hu
06-30/961-8672; 06-1 / 351-9842; 310. mellék

