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Értékorientált vezetés / Value Driven Leadership 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 
 
Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet  

Alapítási engedély szám: 9/307/2018. 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.10.26. 

Foglalkozási órák száma: 30  

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  

Szakmai vezető: Dr. Szontagh Pál  

A képzés előadói holland és magyar egyetemi oktatók, üzleti és oktatási 

szakemberek, a keresztyén nevelés ismert és elismert szereplői. 

A továbbképzés helyszíne: Prémium Apartmanhotel (1139 Budapest, 

Országbíró utca 44-46.) 

A továbbképzés időpontja: 2019. április 11-12, május 16-17. 

A képzést elvégző hallgatók a Driestar University és a Református 

Pedagógiai Intézet által kiállított angol és magyar nyelvű tanúsítványt 

kapnak, mely a 277/1997. Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 

évenként kötelező 120 órás továbbképzésébe 30 óraként beszámítható. 

 

A program tartalmának rövid ismertetése: A kétszer kétnapos képzés 

plenáris előadásokból és interaktív műhelymunkákból áll. A képzés a 

világnézetileg elkötelezett köznevelési intézmények formális és 

informális vezetőinek kíván segítséget nyújtani, hogy saját helyzetükben 

minél hatékonyabb vezetővé váljanak. A képzés fókuszában a korszerű 

vezetési ismeretek, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok és a keresztyén 

pedagógia sajátosságai állnak.  

A főbb témakörök: 

 A keresztyén vezetés esszenciája; A keresztyén vezető 

 A keresztyén iskolák létjogosultsága; Mitől keresztyén az iskola?  

 Értékközpontú vezetés; Vezetői etika  

http://www.refpedi.hu/
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- A vallási és pénzügyi kérdések egyensúlya az iskolavezetésben; 

Keresztyén szemléletű pénzügyi gondolkozás 

- Motiváció és csapatépítés keresztyén munkaközösségben; Bibliai 

szemléletű szervezetfejlesztés 

- PR és iskolamarketing a felekezeti oktatásban 

A tematika a hollandiai Driestar Educatief keresztyén tanárképző főiskola 

szakmai együttműködésével került kialakításra, a képzés oktatói holland 

és magyar szakemberek. A képzés nyelve magyar (a holland nyelvű 

előadások szinkrontolmácsolásával). 

 

A tanúsítvány kiállításának feltétele: a képzésen való 100%-os 

részvétel, valamint egy reflexiós levél elkészítése. 

A jelentkezés feltételei: egyetemi/főiskolai diploma; bármely szakos 

pedagógus, pszichológus vagy lelkész 

Részvételi díj összege: 68.000–75.000 Ft. 

A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 

68.000 Ft. 

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és 

szállásköltség 

http://www.refpedi.hu/
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Online feladatkészítés a közismereti tárgyakhoz és a hit- és 

erkölcstan oktatáshoz 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 
 

Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet  

Alapítási engedély szám: 9/314/2018. 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.11.13. 

Foglalkozási órák száma: 30  

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  

Oktató: Bánné Mészáros Anikó, Görög Tímea, Dr. Szászi Andrea 

A továbbképzés helyszíne: Benkő István Református Általános Iskola és 

Gimnázium (1043 Budapest, Nyár u. 4.) 

A továbbképzés időpontja: 2019. június 26-28. 

A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 

továbbképzésekbe. Tantestületi megrendelés esetén igény szerinti 

helyszínen és időpontban is megszervezzük a képzést. 

 

A program tartalmának rövid ismertetése: A digitális nemzedék 

tanulási jellemzőit szem előtt tartva, a tanulók digitális elvárásaihoz 

igazodva, a képzés célja a digitális pedagógiai módszerek és gyakorlatok 

átadása a résztvevők számára. A képzés során elsősorban az online 

feladatkészítő és tanulásszervező oldalak megismerésére és használatuk 

begyakorlására helyezzük a hangsúlyt, illetve azon képesség kialakítására, 

hogy ezeken az oldalakon gyakorló vagy számon kérő feladatokat, 

feladatsorokat tudjanak összeállítani a résztvevők. Legyenek képesek az 

összeállított feladatok differenciált kiosztására és a tanulói tevékenységek 

nyomon követésére. Legyenek képesek online felületeken történő 

csoportmunkák megszervezésére és ezek tutorálására. 

Főbb modulok: 

- Digitális pedagógia 

- Tartalomkeresés és feldolgozás 

http://www.refpedi.hu/
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- Online feladatkészítő oldalak 

- Interaktív táblaszoftver beépített feladatkészítője 

- Hittan Digitális Feladatbank 

 

A tanúsítvány kiállításának feltétele: a képzésen való 90%-os részvétel, 

valamint a munkaportfólió elkészítése. 

A jelentkezés feltételei: egyetemi és/vagy főiskolai diploma; bármely 

szakos pedagógus. 

 

 

 

Részvételi díj összege: 27.000–30.000 Ft. 

A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 

27.000 Ft. 

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és 

szállásköltség. 
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Generációs kihívások, kommunikációs válaszok a köznevelésben 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 
 
Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet  
Alapítási engedély szám: 9/1/2018 
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.02.08. 
Foglalkozási órák száma: 30 
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktató: Juhász Erika 
A továbbképzés helyszíne: Benkő István Református Általános Iskola és 
Gimnázium (1043 Budapest, Nyár u. 4.) 
A továbbképzés időpontja: 2019. június 24-26. 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésekbe. 
 
A program tartalmának rövid ismertetése: Célunk, hogy a képzésben 
résztvevők megismerjék az intézményekben, közösségekben, 
köznevelésben jelen lévő generációk jellemzőit, sajátosságait, ezáltal 
rálássanak és értelmezzék a generációk közötti kommunikációs 
nehézségeket, és eszközöket találjanak a generációk különbözőségéből 
fakadó konfliktusok kezelésére. 
A képzés további célja, hogy fejlődjön a résztvevők empátiája, 
asszertivitása, kommunikációja és konfliktuskezelési stratégiája, illetve 
képessé váljanak az „én-márka” tudatos formálására. 
A program sajátossága, hogy a tananyagba önismeret-fejlesztési 
(irodalomterápiás) foglalkozások is beépítésre kerültek, melyek alapvető 
célja, hogy a kulcstémák saját-élményű csoportfoglalkozás keretében is 
feldolgozásra kerüljenek. 
 
A program moduljai: 

 Egymás mellett élő generációk és jellemzőik 

 A kommunikáció és a generációk 

 A konfliktus és a generációk 

 Personal branding generációs megközelítéssel 

http://www.refpedi.hu/
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A tréningen résztvevő pedagógusok visszajelzései a képzésről: 
„Sokat tanultam magamról, közelebb kerültek hozzám a kollégáim, 
elindultak bennem gondolatok, folyamatok, fogok még foglalkozni a 
témával, hasznos volt számomra.” 
„Nagyon jó volt az irodalomterápiás foglalkozás (is). Erika kiválóan 
alkalmazkodott a csoporthoz, szakmai és emberi tulajdonságaival 
élménygazdaggá tette a 3 napot.” 
A tanúsítvány kiállításának feltétele: a képzésen való 90%-os részvétel, 
valamint a munkaportfólió elkészítése. 
A jelentkezés feltételei: egyetemi vagy főiskolai diploma; bármely 
szakos pedagógus. 

 

 
 

Részvételi díj összege: 27.000–30.000 Ft. 
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 
27.000 Ft. 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és 
szállásköltség. 
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A protestáns egyházi ének tanítása 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet  

Alapítási engedély szám: 23/126/2015 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 04. 22.  

Foglalkozási órák száma: 120  

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem 
Tanítóképző Főiskolai Kar Internátusa (2750 Nagykőrös, Arany J. u. 28.) 
A képzés szakmai vezetői: Dr. Bódiss Tamás és Draskóczy Balázs 
A továbbképzés kontaktnapjai: 2019. július 1-10.  
Szakmai gyakorlat: 2019. szeptember-október 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésekbe. 
  

A továbbképzés célja: Segíteni a hittan- és vallásoktatók, ének-zene 

tanárok, valamint lelkipásztorok és kántorok munkáját a protestáns 

egyházi énekekhez kapcsolódó teológiai, liturgikai, zenei és módszertani 

ismeretek megismertetésével, bővítésével az azokhoz szükséges 

készségek kifejlesztésével. Lehetőséget nyújtani az egyházi ének tantervi, 

tanmeneti szervezésében való jártasság elsajátításához.  

 

A program moduljai:  

1. Teológiai modul: 12 óra 

2. Himnológiai modul: 20 óra 

3. Zeneirodalmi modul: 11 óra  

4. Módszertani modul: 37 óra 

 Pedagógiai-nevelésszociológiai egység: 11 óra 

 Didaktikai egység: 26 óra 

5. Gyakorlati felkészítő modul: 10 óra 

6. Külső gyakorlat: 30 óra 

http://www.refpedi.hu/
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A továbbképzés célcsoportja: hittanoktatók, vallástanárok, általános és 

középiskolai énektanárok, tanítók, kórusvezetők, karvezetők, kántorok, 

lelkipásztorok 

 

A tréningen résztvevő pedagógusok visszajelzései a képzésről: 
„Nagy szakmai tudású és jól felkészült oktatókat hallhattunk, rendkívül 
pozitív hozzáállás, segítőkészség jellemezte őket.” 
„Sok kézzel fogható anyagot, szakirodalmat, szemelvényt kaptunk.” 
„Elvárások feletti volt. A zenei rész nagyon hangsúlyos, ez jó!” 
 

 
 
Részvételi díj összege: 90.000–110.000 Ft. 
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen  
90.000 Ft. 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és 
szállásköltség. 

http://www.refpedi.hu/
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A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása – A tanulás tanítása 
Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet  
Alapítási engedély szám: 23/30/2015  
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020.01.12. 
Foglalkozási órák száma: 60  
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktatók: Bartha Jánosné és Szalay Mária 
A továbbképzés helyszíne és időpontja: A jelentkezők igényei alapján 
(minimumlétszám: 12 fő) 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésekbe. Tantestületi megrendelés esetén igény szerinti 
helyszínen és időpontban is megszervezzük. 
 
A program tartalmának rövid ismertetése: A képzés elsősorban a 
hagyományos tanári gondolkodás és gyakorlat átalakítására, 
módosítására törekszik. A program az aktív, interaktív és reflektív tanulás 
módszereit és technikáit követve és felhasználva a kritikai gondolkodás 
tartalmát, fejlesztésének lehetőségeit kibontó, egymásra épülő témákban 
strukturálódik. Szaktudományos hátterével, pedagógiai törekvéseivel, 
módszer- és eljáráskészletével olyan elméleti és gyakorlati tudást 
mozgósít és közvetít, amely a kritikai gondolkodás fejlesztését az 
interaktív és reflektív tanulást, tanulássegítést helyezi a középpontba.  
A tréning specialitása: A saját élményen alapuló tanulási folyamat 
megtapasztalása, az itt szereplő technikák gyakorlati hasznosságának 
beláttatása. A tanulói szerep átélése, a metakogníció folyamatos 
gyakorlása. 
A tanúsítvány kiállításának feltétele a tréningen való 100%-os 
részvétel, valamint portfólió és reflexiós levél készítése. 
 
A tréningen résztvevő pedagógusok visszajelzései a képzésről: 
„Bebizonyosodott számomra, hogy ezeket a tanulási technikákat 
bármilyen órán, napközis foglalkozáson alkalmazhatom, nemcsak a 
szövegfeldolgozás során.” 
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„Rendszerben gondolkodni, jól irányzott kérdéseket feltenni és tudatosan 
magasabb gondolkozási művelteket végezni – ezt élhettük át." 
„A tanítási óra előkészítése sok időt vett igénybe, ugyanakkor az órán a 
segítő szerepem lett a domináns, sokkal jobban betekintést nyertem az 
osztály munkájába. A tanulók aktívan részt vett az ismeretek 
elsajátításában, több lehetőségem volt az egyéni képességek 
kibontakoztatására és a társas kompetenciák fejlesztésére.” 
 

 
 
A jelentkezés feltételei: egyetem vagy főiskolai diploma; bármely szakos 
pedagógus végzettség. 
Részvételi díj összege: 55.000–60.000 Ft. 
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 
55.000 Ft. 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és 
szállásköltség. 
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A keresztyén pedagógia esszenciája 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 
 

Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet 
Alapítási engedély szám 23/162/2015 
Foglalkozási órák száma: 30  
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktatók: Bánné Mészáros Anikó, Kelemen Gabriella, Márkus Gábor 
A továbbképzés helyszíne: Benkő István Református Általános Iskola és 
Gimnázium (1043 Budapest, Nyár u. 4.) 
A továbbképzés időpontja: 2019. június 27-29. 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésekbe. Tantestületi megrendelés esetén igény szerinti 
helyszínen és időpontban is megszervezzük. 
 
A program tartalmának rövid ismertetése: A keresztyén nevelés 
önálló, értékelvű pedagógiai rendszerként szerveződik meg világszerte. 
Az utóbbi években újraszerveződő magyar református nevelés különös 
figyelmet fordít a nevelőmunka elvi alapjainak azonosítására. A 
továbbképzést elvégző pedagógusok áttekintik a Kárpát-medencei 
református köznevelés funkcióit, küldetését. 

 A program moduljai:  
1. A tanulás keresztyén értelmezése 
2. A gyermekek sajátos élethelyzete és értékvilága 
3. A pedagógus integritása 
4. A pedagógus hitelessége 

 
A kötelező irodalmat a képzés alapítója biztosítja minden résztvevő 
számára (A keresztyén pedagógia esszenciája). 
 
A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák min. 90%-án való részvétel 
és a záró dolgozat követelményeinek sikeres teljesítése. 

 

http://www.refpedi.hu/
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A tréningen résztvevő pedagógusok visszajelzései a „Mi volt, ami a 
leginkább tetszett?” kérdésre: 
„Közvetlen hangulat, sok új ismeret, érdekes témák.” 
„A rávezetés módja az önismeretre, az információátadás.” 
„A változatos módszerek, az előadó szakmai felkészültsége nagyon jó, 
érdekes feladatokkal készült és vezetett rá bennünket a megoldásokra.” 
 

 
 

A jelentkezés feltételei: egyetemi vagy főiskolai diploma; bármely 
szakos pedagógus végzettség, vagy pedagógust segítő munkakör. 
 
Részvételi díj összege: 27.000–40.000 Ft. 
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 
27.000 Ft. Helyszín biztosításával a saját pedagógusoknak 27.000 Ft/fő, 
pl. nevelőtestületi képzés esetén. 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és 
szállásköltség. 

http://www.refpedi.hu/
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Bibliodramatikus eszközök használata a katechézisben 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 
 

Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet 
Alapítási engedély szám: 23/241/2015 
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020.08.14. 
Foglalkozási órák száma: 30 (lelkészeknek 23 kredit) 
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktatók: Thoma László (lelkipásztor, bibliodráma tréner) és Forstner 
Krisztina (tanító és bibliodráma tréner) 
A továbbképzés helyszíne és időpontja: 2019. március 11-13. 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésekbe. 
 
A program tartalmának rövid ismertetése:  
 A református hitoktatásban dolgozó lelkészek, hittanoktatók, 
vallástanárok számára nagy szükség van a módszertani repertoár 
bővítésére. A bibliodráma olyan módszer, ami nagyon jól alkalmazható a 
hittanoktatás során a bibliai történetek élményszerű átadásához. A 
legalapvetőbb bibliodramatikus módszerek elsajátíthatók e módszertani 
képzés és megfelelő bibliai háttértudás segítségével. Így a módszer elemei 
alkalmazhatóak a hittanóra keretein belül is. 
A program moduljai:  

1. Bibliodráma elméleti alapok áttekintése, az alapfogalmak 
tisztázása, a bibliodráma fejlődésének bemutatása, a különböző 
létező bibliodramatikus iskolák bemutatása.  

2. Bibliodráma: hogyan lehetséges a bibliai szereplők bőrébe bújni a 
játékban?  

3. Bibliodráma: bibliai kapcsolati minták gazdagsága a játékban. 
Újszövetségből vett példa alapján. 

A továbbképzés specialitása, hogy elméleti alapok mellett sok 
sajátélményű gyakorlatot tartalmaz.  
A lelkipásztor, vallástanár, bibliodráma vezető képesítéssel és 
tapasztalattal rendelkező tanfolyamvezető úgy állítja össze ezeket a 
feladatokat, hogy a résztvevők a sajátélményű gyakorlatokon keresztül a 
tapasztalati tanulás útján sajátíthassák el a módszert. 

http://www.refpedi.hu/
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A tréningen résztvevő pedagógusok visszajelzései a képzésről: 
„Öröm volt nyugodtan, felszabadult légkörben dolgozni, a Lélek szelét 
érezni.” 
„Nagyon felkészült előadók, a kérdésekre mindig kielégítő válasz 
érkezett.” 
A tanúsítvány kiadásának feltétele az órák 90%-án történő részvétel. 
Írásbeli záródolgozat: szabadon választott témában és korosztályban 
készített óravázlat, vagy foglalkozás tervezet létrehozása a bibliodráma 
alkalmazásával 3-6 oldalban. 

 

A jelentkezés feltételei egyetemi vagy főiskolai diploma; hittanoktató, 
teológia, vallástanár; bármely szakos tanár; lelkipásztor, vallástanár.  
Részvételi díj összege: 27.000–30.000 Ft. 
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 
27.000 Ft. 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és 
szállásköltség. 

http://www.refpedi.hu/
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Élménypedagógia (hitoktatóknak és/vagy pedagógusoknak) 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 
 
Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet 
Alapítási engedély szám: 23/355/2015 
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020.10.21. 
Foglalkozási órák száma: 30 (lelkészeknek 23 kredit) 
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktató: Surányi Zoltán 
A továbbképzés helyszíne és időpontja: A jelentkezők igényei alapján 
(minimumlétszám: 12 fő). 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésekbe. 
 
A program tartalmának rövid ismertetése:  
A pedagógusok és a hittanoktatók 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 
(hittanoktatóknak 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 30 órából 10 óra választható aszerint, hogy pedagógusok, vagy 
hittanoktatók számára indult a kurzus.  

A program moduljai:  
1. Csoportdinamika gyakorlati használata 
2. Életkori sajátosságok 
3. Élménypedagógia 

Munkaformák: elméleti előadás, szituációs gyakorlat, „mikro 
foglalkozások”, csoportos megvitatás, páros gyakorlatok, saját élményű 
feladatmegoldás, kooperatív technikák.  

http://www.refpedi.hu/
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A tréningen résztvevő pedagógusok visszajelzései a képzésről: 
„Az élménypedagógia a személyiség fejlesztésére fekteti a hangsúlyt, oly 
módon, hogy közben közösségformáló, csoportkohéziós szerepet is betölt. 
Önbizalmat, önismereti élményt biztosít és a személyes tanulságokat sem 
hagyja elveszni.” 
„A képzés elvégzésével képesnek érzem magam arra, hogy élménnyé 
tegyem a tanórákat a tanulók által átélt élmények segítségével.” 
 
A tanúsítvány kiállításának feltétele a tréningen való 100%-os 
részvétel, valamint a reflexiós levél megírása és időben történő leadása. 
A jelentkezés feltételei: egyetemi vagy főiskolai diploma; bármely 
szakos pedagógus, hittanoktató, vallástanár, lelkipásztor. 
 

 
 
Részvételi díj összege: 27.000–30000 Ft. 
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 
27.000 Ft. 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és 
szállásköltség. 

http://www.refpedi.hu/
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Megújuló latintanítás 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 
 
Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet 
Alapítási engedély szám: 23/26/2015 
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020.01.12. 
Foglalkozási órák száma: 30 (lelkészeknek 23 kredit) 
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
A továbbképzés helyszíne: Eötvös József Collegium (1118 Budapest, 
Ménesi út 11.) 
Szakmai vezető: Czeglédi Sándor 
A továbbképzés időpontja: 2019. március 1-2. (I. ütem: 15 óra) 
A képzés elvégzéséről részvételi igazolást állítunk ki, mely beszámítható a 
kötelező továbbképzésekbe. 
 
A program tartalmának rövid ismertetése: A Megújuló latintanítás 
című 30 órás továbbképzés során a résztvevők megismerkednek a 
klasszika-filológiai kutatás tendenciáival, legfrissebb eredményeivel. Arra 
törekszünk, hogy bemutassuk a latin nyelvtanítás módszertanának 
megújítására irányuló legfontosabb hazai és külföldi törekvéseket, a 
résztvevők munkáját szeretnénk segíteni a legfrissebb szakirodalom és 
honlapok bemutatásával. 
A továbbképzés egyben arra is lehetőséget nyújt, hogy az idősebb 
generációhoz tartozó kollégák szaktársaikkal találkozzanak, megosszák 
tapasztalataikat. Az egyetemi hallgatók lehetőséget kapnak a latintanítás 
aktuális helyzetének megismerésére. 
 
A program moduljai: 

1. Több évszázad latin nyelvű irodalma: 10 óra 
2. Görög-római életmód: 5 óra  
3. Didaktikai problémák: 7 óra 
4. A latintanítás helyzete (jogszabályok, szakirodalom, 

vizsgalehetőségek): 8 óra 
 
 
 

http://www.refpedi.hu/
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A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák minimum 80%-án való 
részvétel, illetve írásbeli záró dolgozat és óraterv elkészítése és beadása a 
tanfolyam végét követő 30 napon belül. 
 
A jelentkezés feltételei: egyetemi latin szak; latintanári diploma 
A továbbképzés időbeni megszervezése és a jelentkezés módja: A 
tanfolyam sajátossága, hogy két 15 órás, egymásra épülő részegységből 
áll, melyet két egymást követő év március elején rendezünk meg. 
 
 

 
 

 
Részvételi díj összege: 30.000–40.000 Ft 
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 
30.000 Ft. 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség.  
 

http://www.refpedi.hu/
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Külső és belső mérési eredmények feldolgozása és hasznosítása az 

iskolákban 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 
 
Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet 
Alapítási engedély szám: 107/95/2016 
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021.05.02. 
Foglalkozási órák száma: 30 
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktatók: Bánné Mészáros Anikó, Görög Tímea 
A továbbképzés helyszíne: Benkő István Református Általános Iskola és 
Gimnázium (1043 Budapest, Nyár u. 4.) 
A továbbképzés időpontja: 2019. június 17-19. 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésekbe. Tantestületi megrendelés esetén igény szerinti 
helyszínen és időpontban is megszervezzük. 
 
A program tartalmának rövid ismertetése: A képzés célja, hogy a 
résztvevők áttekintést kapjanak a köznevelési intézményeket érintő külső 
mérésekről. Váljanak képessé az intézményi és a tanulói eredmények 
értelmezésére és azok felhasználására az oktató-nevelő munka tervezése 
és gyakorlata során. Sajátítsák el a belső mérések összeállításának 
módszertanát, informatikai lehetőségeit; váljanak képessé belső mérések 
összeállítására, az eredmények elemzésére és kiértékelésére. 
A program moduljai:  

1. Az iskolák külső és belső mérései  
2. Mérésmetodikai alapismeretek  
3. Online kérdőívek  
4. Külső mérések: országos kompetenciamérés  
5. Egyéb külső mérések  
6. Belső mérések  
7. Egyéni fejlesztési tervek írása  
8. Képzés zárása 
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A tréningen résztvevő pedagógusok visszajelzései a képzésről: 
„Az oktatók szaktudása alapos volt, nagyon segítőkészek voltak, a 
felmerülő kérdéseimre pontos válaszokat, megoldásokat adtak.” 
„Sok hasznos elméleti és gyakorlati jellegű tudással gazdagodtam.” 
„Köszönöm szépen, nagyon sok hasznos és új információhoz jutottam, 
amit a munkám során fel tudok használni.” 
 

 

 
 
A tanúsítvány kiállításának feltétele: a képzésen való 80%-os részvétel, 
valamint a munkaportfólió elkészítése és megküldése a képzést követő 15 
napon belül a képző e-mail címére.  
A jelentkezés feltételei: egyetemi vagy főiskolai diploma; bármely 
szakos pedagógus, felhasználói szintű számítógépes ismeretek. 
Részvételi díj összege: 27.000–30000 Ft 
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 
27.000 Ft 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és 
szállásköltség. 

http://www.refpedi.hu/
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Szeretetnyelvek a pedagógiában 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 
 
Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet  
Alapítási engedély szám: 27282/68/2016 
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021.08.23. 
Foglalkozási órák száma: 30  
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktatók: Bánné Mészáros Anikó, Kelemen Gabriella, Márkus Gábor 
A továbbképzés helyszíne: Benkő István Református Általános Iskola és 
Gimnázium (1043 Budapest, Nyár u. 4.) 
A továbbképzés időpontja: 2019. június 19-21. 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésekbe. Tantestületi megrendelés esetén igény szerinti 
helyszínen és időpontban is megszervezzük. 
 

A program tartalmának rövid ismertetése: Célunk, hogy a képzésben 
részt vevők ismerjék meg a szeretet, mint kommunikációs rendszer Gary 
Chapman-féle modelljét. Művészeti és irodalmi példák segítségével 
ismerjék fel saját és interakciós partnerük szeretetnyelvét. Ismerjék meg 
az egyes szeretetnyelvek korosztályi jellemzőit. Legyenek képesek a 
szeretetnyelveket adekvát módon alkalmazni, különösen 
krízishelyzetekben, fegyelmezési szituációkban. Váljanak képessé a 
megszerzett ismeretek iskolai környezetben való alkalmazásának 
megtervezésére. A képzés célja továbbá, hogy fejlődjön a résztvevők 
önismerete és érzelmi intelligenciája. 
 
A program moduljai: 

 A szeretetnyelvek felismerése 
 A szeretetnyelvek megtapasztalása 
 Nehézségek között 
 Szeretetnyelvek az iskolában 

 
 
A tréningen résztvevő pedagógusok visszajelzései a képzésről: 
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„Minden szavával egyetértek. Tiszta, hiteles előadásmód. Érthető, 
egyértelmű, logikus beszéd.” 
„A tréning a résztvevők aktivitását is igényelte, de teljesen normális 
mértékben. Nagyon sok példát adott, amit a mindennapokban nem is 
veszünk úgy észre, vagy nem értjük igazán az üzenetét.” 
„Gyakorlatias, kézzelfogható, az érdeklődést végig fenntartotta.” 
A tanúsítvány kiállításának feltétele: a képzésen való 90%-os részvétel, 
valamint a munkaportfólió elkészítése. 
A jelentkezés feltételei: egyetemi vagy főiskolai diploma; bármely 
szakos pedagógus, iskolalelkész. A képzést teljes nevelőtestületek 
számára is ajánljuk. 
 

 

 
Részvételi díj összege: 27.000–30.000 Ft. 
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 
27.000 Ft. 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és 
szállásköltség. 
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A hitre nevelés elméleti alapjai 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 
 
Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet  
Alapítási engedély szám: 27282/116/2016  
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021.11.08. 
Foglalkozási órák száma: 30  
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktatók: Dr. Szászi Andrea, Csüllög Ferenc 
A továbbképzés helyszíne: Benkő István Református Általános Iskola és 
Gimnázium (1043 Budapest, Nyár u. 4.) 
A továbbképzés helyszíne és időpontja: 2019. március 5-7. 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésekbe. Tantestületi megrendelés esetén igény szerinti 
helyszínen és időpontban is megszervezzük. 
 
A program tartalmának rövid ismertetése: 
A 2011. CXC. törvény lehetővé teszi állami iskola 1-8. évfolyamán 
erkölcstan helyett felekezeti hit- és erkölcstan tanulását a diákok 
számára. A 2016. I. Hittanoktatási törvény pedig lehetőséget ad arra, hogy 
pedagógus végzettségű szolgatársak bekapcsolódhassanak ebbe a 
folyamatba. 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 hitének, istenképének fejlődéséről és 
fejlesztési lehetőségeiről, 
- ismerjék meg az általános iskolai református hit- és erkölcstan 
kerettantervet és taneszközöket, 
- a kerettanterv és taneszközök alapján váljanak képessé óravázlatok 
megírására. 
 
A tréningen résztvevő pedagógusok visszajelzései a képzésről: 
„Köszönöm a munkátokat, és nem „csak” az itt együtt töltött három nap 
folyamán tapasztaltakat, hanem azt a mérhetetlen háttérmunkát, amit a 
képzés során megtapasztaltam. Isten áldása legyen munkátokon, 
életeteken!” 

http://www.refpedi.hu/
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„Ilyen korrekt gyakorlatorientált képzésen még sosem voltam, gratulálok 
és köszönöm.” 
 
A jelentkezés feltételei: egyetemi és/vagy főiskolai diploma; bármely 
szakos pedagógus. 
A tanúsítvány kiállításának feltétele: a képzésen való 90%-os részvétel, 
valamint két önálló óravázlat beadása. Az óravázlatokat az MRE hit- és 
erkölcstan kerettanterve, ill. a képzésen megtanult tematika és 
valláspedagógiai szempontok alapján kell elkészíteni. 

 

Részvételi díj összege: 27.000–30.000 Ft. 
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 
27.000 Ft. 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és 
szállásköltség. 

http://www.refpedi.hu/
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Kreatív hittan, módszertani lehetőségek a katechézisben 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 
 
Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet  
Alapítási engedély szám: 27282/159/2016  
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021.12.29. 
Foglalkozási órák száma: 30 
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktatók: Dr. Szászi Andrea, Szabóné Zimányi Noémi, Csüllög Ferenc 
A továbbképzés helyszíne és időpontja: A jelentkezők igényei alapján 
(minimumlétszám: 10 fő). 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésekbe. Tantestületi megrendelés esetén igény szerinti 
helyszínen és időpontban is megszervezzük. 
 
A program tartalmának rövid ismertetése: 
A 2011.CXC. törvény 35.§ értelmében állami iskolában tartott református 
hit- és erkölcstan tantárgy oktatásához szükséges minimális módszertani 
ismeretek átadása.  
Célunk, hogy a képzésen részt vevő pedagógusok: 

 ismerjék meg a hittanoktatáshoz kapcsolódó alapvető 
módszereket, 

 váljanak képessé hittanórára tartására az adott korosztály és a 
kapcsolódó téma sajátosságainak megfelelően. 

Cél továbbá lehetőséget nyújtani a hit- és erkölcstan oktatás tantervi, 
tanmeneti szervezésében való jártasság elsajátításához. 
 
A program moduljai: 

 A református hittanóra tipikus felépítése és sajátosságai 
 Speciális területek a hittanoktatásban 
 A többszörös (sokrétű) intelligencia elmélet lehetőségei a 

hittanoktatásban 
 Kooperatív tanítási és tanulási technikák lehetőségei a 

hittanoktatásban 
 

http://www.refpedi.hu/
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A tréningen résztvevő pedagógusok visszajelzései a képzésről: 
„Nagyon hasznos ötleteket kaptunk a tanításhoz. Megkönnyíti, 
szemléltetéssé teszi a munkánkat.” 
„Köszönjük a gyakorlati útmutatásokat.” 
 
A tanúsítvány kiállításának feltétele: a képzésen való 90%-os részvétel, 
valamint: 

 két önálló óravázlat elkészítése az MRE hit- és erkölcstan 
kerettanterve, ill. a képzésen megtanult módszertan alapján, 
vagy 

 házi dolgozat készítése egy választott módszer hittanórai 
felhasználási lehetőségével kapcsolatban. 

 

 
 
A jelentkezés feltételei: egyetemi vagy főiskolai diploma; bármely 
szakos pedagógus, teológus. 
Részvételi díj összege: 27.000–30.000 Ft. 
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 
27.000 Ft. 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és 
szállásköltség.

http://www.refpedi.hu/
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Jogszabályi felhatalmazásunk és kötelezettségünk alapján állítottuk össze 
pedagógus-továbbképzési kínálatunkat, melyet szeretettel ajánlunk 
figyelmükbe. 
Kihelyezett tantestületi képzési igény esetén minden esetben kérjék 
egyedi árajánlatinkat! 

Képzési ajánlataink elérhetők a http://www.refpedi.hu/ oldalon a 
Pedagógiai szolgáltatások/Akkreditált képzések menüpont alatt. Várjuk a 
képzési igényeket az intézmények, fenntartók részéről is. 
A képzésekre való jelentkezés, illetve egyeztetés ügyében keressék 
Bajnokné Vincze Orsolya pedagógiai előadót a 
bajnok.orsolya@reformatus.hu e-mail címen, vagy a 30/366-9647-es 
telefonszámon! 
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