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„Nem tehetjük, hogy ne 

mondjuk el azt, amit 

láttunk és hallottunk.” 

(ApCsel 4,20)



Református helyzetkép 2014/2015 tanév

8 fenntartó

25 intézmény

9065 tanuló

40 fenntartó

55 intézmény

18965 tanuló

41 fenntartó

58 intézmény

17890 tanuló

16 fenntartó

22 intézmény

4040 tanuló

Forrás: refifórum



160 református köznevelési intézmény

49960 református gyermek, tanuló

4234 pedagógus

62 intézményben van mesterpedagógus

49 kolléga szaktanácsadó

99 kolléga szakértő



ÚJ FELADATOK:

SZTA, PSZE, PÉM



Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás

Pedagógus

Intézményértékelés

, pedagógus 

értékelés

Szaktanácsadás 
Tantárgygondozás,

tematikus

Minősítés



Pedagóguskompetenciák II.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról

A köznevelési intézményben alkalmazott pedagógus értékelésének 

elemei, a pedagóguskompetenciák:
 szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás,

 pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók,

 a tanulás támogatása,

 a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval 

együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség,

 a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység,

 pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése,

 kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint

 elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.
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tanító

magyar

matematika

idegen nyelv angol

idegen nyelv német

fizika, természetismeret

kémia, természetismeret

informatika

vizuális nevelés

Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi,
állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret

Alapfokú művészetoktatási: táncművészet

Testnevelés és sport

Óvodapedagógusi

Technika, Életvitel és gyakorlat

Iskolai könyvtári



ÉLETPÁLYA MODELL





tanító; 28

magyar; 17

történelem; 17

matematika; 12

informatika; 9

óvoda; 8

angol; 6

biológia; 6

fizika; 6

földrajz; 5

kémia; 5

hittan; 3

rajz; 3

testnevelés; 3

könyvtár; 2
német; 2

orosz; 2
elektronika; 1

francia; 1

fuvola; 1

művelődésszervező; 1
olasz; 1 szakszolgálat; 1

technika; 1

zongora; 1

PSZE-PÉM 2015. február 16.



A rendelkezésre álló humánerőforrás

49 tantárgygondozó SZTA

Tematikus területekre képzések 

folyamatosan

Szaktanácsol

Tankönyvet ír, taneszközt fejleszt

99 szakértő
Képez

További képezésben vesz részt
Minőségbiztosításban feladatot lát el

Tanfelügyel

Minősít



Szaktanácsadás, tantárgygondozás



RPI szaktanácsadás

Intézménytípusok szerinti szaktanácsadás:

- óvoda 

- általános iskola alsó tagozat 

- általános iskola felső tagozat

- középiskola

- kollégium 

- művészeti iskolák 

- Akvárium projekt – megújuló szaktanácsadás



Pedagógiai értékelés



RPI pedagógiai értékelés

Intézményi önértékelés segítése

Mérési szakemberek képzése

Kompetencia-mérési eredmények 

elemzése



Pedagógiai tájékoztatás



RPI pedagógiai tájékoztatás

Segédanyagok, honlap

Nevelőtestületi értekezletek

Hírlevelek (KRE Hírlevél önálló rovata)

Pedagógiai hírek, események média és 

internetfigyelése

Egyedi tájékoztatás



Pedagógiai tájékoztatás

előadás
33%

műhelyfoglalko
zás
52%

nevelőtestületi 
értekezlet

15%

RPI pedagógiai tájékoztatás



Találkozások a református 

intézményrendszer 

pedagógusaival

Az RPI rendezvényeinek 

csoportosítása

2010/

2011

2011/ 

2012

2012/

2013 

2013/

2014

2014/

2015 (2014. 

XII. hóig)

Köznevelési rendezvény
44 64 62 76 51

Katechetikai rendezvény
14 9 14 5 4

ÖSSZESEN: 58 73 76 81 55

Ebből Budapesten 29 40 42 39 23

vidéken 29 33 34 42 32

Látogatók száma:
1542 1588 1896 1991 1647



Tanügy-igazgatási szolgáltatás



RPI tanügy-igazgatás

Olvasókörök

Igazgatói Klub

Óvodavezetői értekezlet

Tanügy-igazgatási segédanyagok

Egyedi tanácsadás



Pedagógusképzés



RPI képzések

 rendelhető előadás- és képzéskatalógus

 Portfólió készítő Belső Szakember

 Megújuló latintanítás (30 órás)

 A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása (60 órás) 

 A protestáns egyházi ének tanítása (120 órás)

 jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember 
(KRE szakirányú tk.)

 Kooperatív tanítási módszerek (30 órás képzés)

 Tanórán kívüli lelki alkalmak (30 órás képzés)

 Gyülekezeti gyermekmunkás-segítő képzés (40 órás 
képzés) 

 Élményt adó hitre nevelés (40 órás képzés)



Részvétel 

köznevelési 

projektekben
OFI pedagógiai-szakmai szolgáltatás irányelveit 
kidolgozó munkacsoport

OH pedagógus minősítési munkacsoport

OH pedagógus értékelési és tanfelügyeleti 
trénerképzés

OFI tantárgygondozói folyamat-szaktanácsadói 
trénerképzés



Versenyszervezés



RPI versenyszervezés

Versenynaptár

Versenyhírmondó

Versenytámogatás

- Jane Haining Emlékverseny



Tanulótájékoztatás



RPI tanulótájékoztatás

 On-line segédanyagok 

(honlap)

 Pályázatok

 Diákképzések

 Közösségi szolgálat 

koordinációja



2013. szept. 1. után

• Órarendben

• Választás 
alapján 
kötelező

• Iskola 
területén

• Kötelező 
részvétel 

• Egyházi 
iskola 
épületeiben

• Fakultatív 
részvétel 

• Gyülekezet vagy 
állami iskola 
termeiben Egyház-

község

Egyházi 
iskola

Erkölcstan 
helyett 

Választható

Hit- és 
erkölcstan



RPI, katechetikai feladatok

2007/II. Tv. Alapján (17.§.)
 Tantervek, tankönyvek és oktatási segédanyagok kiadásával és

véleményezésével segíti a hittanoktatás tartalmi munkáját;

 Az illetékes állami szervvel együttműködve közreműködik a

református hit- és erkölcstan tantárgy emelt szintű érettségi vizsga

szakmai előkészítésében;

 a hittanoktatás tartalmi fejlesztését segítő szaktanácsadók

alkalmazásával országos szaktanácsadói hálózatot működtet;

 gondozza az Országos Református Szakértői Névjegyzék

részeként a hittanoktatás tantárgyi szakértőinek listáját;

 szakmailag segíti az egyházkerületi és/vagy egyházmegyei

katechetikai megbízottak munkáját;

 továbbképzési programokat és egyéb országos rendezvényeket

szervez;



Ellátandó feladatok formái 
 Taneszközfejlesztés.

 Szakmai háttéranyagok készítése (pl. helyi

tantervi minták, tanmenet minták, stb.)

 Szakmai koordinációs munka (pl.

elsődleges lektorálás, munkacsoportok

szakmai munkaanyagainak elkészítése,

stb.)

 Képzések, rendezvények, regionálisan

meghívható előadások

 Adminisztrációs háttérmunkák

 Tájékoztatás, szaktanácsadás



MRE

Megrendelő, 
finanszírozó

KK

Nyomdai és
terjesztési munkák

RPI

Tankönyv 
szakmai feladatok

Hittankönyv ellátás rendszere





Terveink 



Folyamatosan végzett feladatok:

 A református pedagógus identitást / önreflexiót 

támogató képzések, előadások

 Az RPI szervezeti kultúra fejlesztése.

Kiemelt szakmai tartalmak:

 TÁMOP 3.1.17. pályázatban való részvétel

 Tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés 

(MATEHETSZ-képzések, NTP-pályázat, Újabb 

tehetségpontok létrehozása intézményeinkben)

 Lemorzsolódást megelőző pedagógiai tanácsadás 

(mérés-értékelés, mentálhigiéné)

 Közösségi média és keresztyén nevelés 

(nemzetközi konferencia)



 RPI–SZEM. Szaktanácsadás, értékelés, minősítés

 Intézményvezetői felkészítés (Országjáró, Olvasókör, IGI-klub, 

Óvodavezetői értekezlet, RPI körlevelek és honlap)

 Szakmai napok, bemutató órák (pl. „A tanítók hete”)

 Tanfolyam-akkreditáció (Keresztyén pedagógiai esszenciája, 

Kreatív katechézis)

 Többfázisú taneszköz-fejlesztés: nyomtatott és digitális 

taneszközök (2-3., 6-8., 9-12. évfolyam, digitális támogatás).

 Taneszközök folyamatos beválás-vizsgálata és szükség 

szerinti korrekciója

 Versenyrendszer támogatása (református iskolák versenyei, 

Jane Haining emlékverseny).

 Nemzetközi kapcsolatok (Országlátó projekt az RRPI-vel, 

Keresztyén vezetőképzési projekt a Driestar Educatieffel).



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!

Szontagh Pál

igazgató

Református Pedagógiai Intézet

Központi telephely és postacím:

1042 Budapest, Viola utca 3-5. 


