
 

 
       

 
Valamennyi református köznevelési intézmény 
vezetőjének részére 
 
 
 
 

Tisztelt Intézményvezető Kolléga! 
 
Mint előzetesen jeleztük, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is meghirdetjük 

a portfóliót feltöltő kollégák munkáját segítő képzésünket. 

Mivel jelen helyzetben kontakt rendezvények tartására nincs lehetőség, így ezt is 

online valósítjuk meg. A Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatra minősülő 

kollégák képzése két alkalomból áll. Az első alkalommal a portfólió írásának elméleti 

tudnivalóit járja körbe (szükséges dokumentumok és tartalmi jellemzőik); a második 

alkalom az informatikai felület kezelését (a portfólió feltöltése) mutatja be. Ez a két 

egység egymásra épül, együtt nyújtja az összes szükséges információt. 

Alkalmainkat két, egymást követő héten is meghirdetjük, a pedagógusokra bízva a 

választást, hogy más elfoglaltságaik mellett mikor tudnak erre a képzésre időt szánni. 

 

Kérjük, továbbítsa jelen levelünket az érintett kollégáinak! 

 

Alkalmak a 25. héten (június 15-19. között): 

Dátum Elméleti előadás, konzultáció Előadó 

 

2020. 06. 17. 
(szerda) 

13:00 - 15:15 
(3*45 perc) 

A minősítés jogszabályi háttere, az eljárásrend. 

Kelemen 
Gabriella 

A pedagóguskompetenciák értelmezése. 

A portfólió fogalma, elemei, egyes dokumentumok 
formai jegyei 
A tanulók, kollégák személyiségi jogai 

15 perces digitális (portfólióvédő) bemutató 
összeállításának tartalmi szempontjai 

 

  

REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET (OM 102246) 

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5. 

Telephelyek: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4. 

3530 Miskolc, Kálvin János utca 2. 

2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

E-mail: refpedi@reformatus.hu 

Internet: www.refpedi.hu 

Tárgy: PSB képzés 

Iktatószám:  

Ügyintéző: Bánné Mészáros Anikó 

E-mail: banne.aniko@reformatus.hu 
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Ezt követően: 

Dátum Gyakorlati tudnivalók bemutatása Előadó 

2020. 06. 18. 
(csütörtök) 

13:00-15:15 
(3*45 perc) 

A portfólió feltöltését támogató felület kezelése: 

 Bejelentkezés a www.oktatas.hu oldalra 

 Eredetiségnyilatkozat 

 Dokumentumminták és sablonok kezelése 

 Fájltípusok, fájlok terjedelme 

 Fájlok feltöltése, feltöltési sorrend 

Bánné 
Mészáros 

Anikó Alapdokumentumok és szabadon választott 
dokumentumok kezelése – fényképezés, 
szkennelés, pdf fájlok összefűzése 

Ppt készítésének és bemutatásának gyakorlati 
tudnivalói 

 

 

Alkalmak a 26. héten (június 22-26. között): 

Dátum Elméleti előadás, konzultáció Előadó 

 

2020. 06. 24. 
(szerda) 

13:00 - 15:15 
(3*45 perc) 

 

A minősítés jogszabályi háttere, az eljárásrend. 

Kelemen 
Gabriella 

A pedagóguskompetenciák értelmezése. 

A portfólió fogalma, elemei, egyes dokumentumok 
formai jegyei 
A tanulók, kollégák személyiségi jogai 

15 perces digitális (portfólióvédő) bemutató 
összeállításának tartalmi szempontjai 

 

Ezt követően: 

Dátum Gyakorlati tudnivalók bemutatása Előadó 

2020. 06. 25. 
(csütörtök) 

13:00-15:15 
(3*45 perc) 

A portfólió feltöltését támogató felület kezelése: 

 Bejelentkezés a www.oktatas.hu oldalra 

 Eredetiségnyilatkozat 

 Dokumentumminták és sablonok kezelése 

 Fájltípusok, fájlok terjedelme 

 Fájlok feltöltése, feltöltési sorrend 

Bánné 
Mészáros 

Anikó Alapdokumentumok és szabadon választott 
dokumentumok kezelése – fényképezés, 
szkennelés, pdf fájlok összefűzése 

Ppt készítésének és bemutatásának gyakorlati 
tudnivalói 

 

A webináriumokat az interneten ingyenesen elérhető Zoom alkalmazásban tartjuk. 

(Használatához a jelentkezők számára a jelentkezést követően egy rövid 

segédanyagot küldünk.) 

Javasoljuk a minősítésre jelentkezőknek, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mert az 

elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a képzés elvégzése után a nyári 

időszakban az érintettek már szakszerűbben el tudják készíteni a portfóliójukat, és 

nem kényszerülnek majd annak esetleges átdolgozására. 
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A webináriumokon való részvétel ingyenes! 

A jelentkezés menete: 

A jelentkezéseket az rpi.tavoktatas@reformatus.hu e-mail címre kell küldeni. A levél 

tárgya PSB_képzés_25.hét vagy PSB_képzés_26.hét legyen!  

Jelentkezési határidő június 15., illetve június 22. 09:00 

A képzésekhez való csatlakozáshoz a jelentkező e-mail címére van szükségünk. A 

webinárium kezdési időpontja előtt pár perccel a résztvevő kap egy válasz e-mailt, 

amely tartalmazza a csatlakozáshoz szükséges azonosítót, jelszót. (Ez mind a két 

alkalommal más lesz, így kérjük, hogy mind a két kezdés előtt figyelje a postafiókját!)  

Kérünk mindenkit, hogy a Zoom programba való bejelentkezéskor a saját, hivatalos 

nevét adja meg, hogy nyomon tudjuk követni, hogy az előzetesen jelentkezettek közül 

kik vesznek részt a webináriumon! (Ez fontos számunkra az igazolás kiállításához!)  

A portfólió feltöltőfelület használatának kipróbálásához kérjük, hogy az alkalmakra 

készítsék elő az oktatas.hu oldalra (Saját oldal) való belépéshez használt 

azonosítójukat és jelszavukat. Az esetleges belépési problémákkal a gyakorlati képzés 

előtt, már a képzés hetében keressék Bánné Mészáros Anikó kollégánkat a 

banne.aniko@reformatus.hu e-mail címen, vagy a 30/862-6549 telefonszámon. 

 

Azok a résztvevők, akik a webináriumos előadásainkon, képzéseinken (több alkalmat 

összesítve) legalább 5*45 perces időtartamban részt vesznek - erről résztvevői 

igazolást kapnak, mely beszámítható a pedagógus továbbképzés teljesítésébe. 

 
 
Budapest, 2020. június 9. 

 

 

Áldáskívánással: 

 

 

 

 

Dr. Szontagh Pál 

igazgató sk. 

 

kapja: 

címzett 

irattár 
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