
Számadás és tájékoztató a 

református pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokról 

Berekfürdő, 2016. február 5.



 2014.: „Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi 

Urunknak, aki megerősített engem, mert 

megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt” 

(1Tim 1,12).

 2015.: „Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, 

amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel 4,20)

 2016.: „Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és 

láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a 

békesség Istene.” (Fil 4,9)



 Alkalom Résztvevők száma 

KÖZNEVELÉSI RENDEZVÉNYEK 

Meghirdetett rendezvény (konferencia, szakmai nap, műhelyfoglalkozás 

stb.) 

60 1846 

Intézmények által rendelt szolgáltatás (nevelőtestületi értekezlet, 

konzultáció stb.) 

52 1052 

Akkreditált pedagógus továbbképzés 4 72 

ÖSSZESEN 116 2970 

KATECHETIKAI RENDEZVÉNYEK 

Meghirdetett rendezvény (konferencia, szakmai nap, műhelyfoglalkozás 

stb.) 

13 183 

Intézmények által rendelt szolgáltatás (nevelőtestületi értekezlet, 

konzultáció stb.) 

1 25 

Akkreditált pedagógus továbbképzés 4 48 

ÖSSZESEN 18 256 

MINDÖSSZESEN 134 3226 

 



27 javított és új tankönyv, illetve munkafüzet 

130 db katechetikai digitális segédlet



Szaktanácsadás, tantárgygondozás



326/2013 Korm.rendelet

17/A §

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti munkaidő-

kedvezményt az intézmény vezetője az

OH-nak – vagy szaktanácsadói feladatok

ellátása esetén a pedagógiai-szakmai

szolgáltatást nyújtó intézménynek – a

szakértői, szaktanácsadói feladatokra az

adott minősítési naptári évre szóló

megbízása alapján köteles biztosítani.



Igénylés – www.refpedi.hu









Együttműködés



És még…

 REKIR tudásmegosztó portál létrehozása 

(TÁMOP 3.1.17. pályázat vállalása)

 Szaktárgyi hetek szervezése

 Szaktanácsadói műhelymunka

 Hit- és erkölcstan nyomtatott és digitális 

taneszköz-fejlesztés

 „Vígan énekeljetek az Úrnak” énekgyűjtemény



Pedagógiai értékelés

 Nevelőtestületi képzések

 Segédanyagok kiadása

 Református kompetenciamérés-

eredmények (kutatás és képzés)

 Hit- és erkölcstan szaktárgyi mérés 

kidolgozása



Pedagógiai tájékoztatás

 Segédanyagok kiadása

 Nevelőtestületi értekezletek, RPI 

előadások

 Országlátó projekt (erdélyi tanárcsere-

program)

 Szakmai napok szervezése

 Hit- és erkölcstan tájékoztatás, segédletek

 Katechetikai szakmai napok szervezése



 A keresztyén mint vezető – a vezető mint 

keresztyén – nemzetközi konferencia

 A reformáció tanítása – a tanítás reformációja 

– konferenciasorozat

 Országjáró roadshow-k

 Innovatív intézmények – vezetői 

műhelykonferenciák („IGI Klub extra”)



Tanügy-igazgatási szolgáltatás

 Folyamatos tanügy-igazgatási tanácsadás telefonon és 

e-mailen

 Segédanyagok kiadása

 REKIR informatikai felületen tanügy-igazgatási 

mintadokumentációk közzététele (TÁMOP 3.1.17. 

pályázat vállalása)

 IGI-klub

 Református óvodavezetők országos értekezletei

 Olvasókör – jogértelmező fórumok

 Hit- és erkölcstan helyi tanterv alkalmazását támogató 

szakvélemények



A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és 

önképzésének segítése, szervezése

 Országjáró rendezvénysorozat, konferenciák, 

előadások

 akkreditáció nélkül (portfóliókészítés, 

pedagógusminősítés bibliai aspektusa)

 Hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó 

konferenciák és előadások, képzések kidolgozása 

és tartása

 Országos Lelkésztovábbképző által akkreditált 

képzések tartása

 Gyülekezeti gyermek tanító segítő képzés



Akkreditált képzéseink

 Megújuló latintanítás (30 órás)

 A keresztyén pedagógia esszenciája (30 órás)

 Bibliodramatikus eszközök használata a katechézisben (30 

órás)

 Élménypedagógia (hittanoktatóknak és pedagógusoknak) (30 

órás)

 A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása (60 órás)

 A protestáns egyházi ének tanítása (120 órás)

 A szeretetnyelvek pedagógiája

 Külső és belső mérési eredmények feldolgozása és 

hasznosítása az iskolákban

 A Geogebra program alkalmazása a matematika oktatásában

 Óvodai hitéleti továbbképzés

 A keresztyén vezetés esszenciája



Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó 

versenyek szervezése

 Református versenynaptár 

 Versenytámogatás 

 Versenytámogatási pályázat

 Együttműködés a Nemzeti Levéltárral „Úti cél 

Wittenberg” című reformációval kapcsolatos 

verseny szervezésében



Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat

 Tájékoztató rendezvények,

 Együttműködés a KRE-vel, DRHE-vel

középiskolai ankétok tartásában

 Elektronikus tájékoztatás

 Diákönkormányzati tanácsadás

 Diákönkormányzati műhelyfoglalkozások

 Iskolai Közösségi szolgálat workshopok



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai 

támogató rendszer működtetése

 Segédanyagok

 Műhelymunka

 Konferencia



Finanszírozás



RPI SZMSZ II.3.1. Az intézet a rendelkezésére

bocsátott költségvetési támogatások keretében a

hatályos állami szabályozás keretei között a költségek

áthárítása nélkül biztosítja az alábbi szolgáltatásokat:

 az egyéni szakmai tanácsadás érdekében szaktanácsadókat kér fel, 

feltárja, elismeri és közkinccsé teszi a kiemelkedő pedagógiai 

teljesítményeket,

 A elektronikus információs fórumok segítségével tájékoztat, 

 koordinálja és összeállítja az országos, éves református köznevelési 

rendezvénynaptárt,

 koordinálja és összeállítja az országos, éves református köznevelési 

versenynaptárt,

 kapcsolatot tart a hazai és külföldi, egyházi és állami pedagógiai és 

kutatóintézetekkel,

 országos református mesterpedagógusi névjegyzéket állít össze, a 

református köznevelési intézmények kompetencia-mérési eredményeit 

elemzi és értékeli.



RPI SZMSZ II. 3.2. Az intézményi rezsiköltségek 

felszámolása nélkül ún. szűkített önköltségi áron 

biztosított feladatellátások:

 az egyházmegyei katechetikai előadók bevonásával

szakmailag segíti a gyülekezetekben, illetve a nem

református közoktatási intézményekben folyó hittanoktatást,

 szakmai rendezvények keretében megismerteti és terjeszti a

pedagógiai módszereket, eszközöket, eljárásokat,

 tervezi és nyomdakész változatban a kiadónak átadja a hit-

és erkölcstanoktatás hivatalos dokumentumait,

 országos pedagógiai és katechetikai szakmai

rendezvényeket szervez,

 a szervezőkkel kötött megállapodás alapján részt vesz a

versenyek lebonyolításában, diákjogi képzéseket és

tanácsadásokat szervez diákok és pedagógusok részére,

 elérhetővé teszi az intézeti honlap egyes, jelszóval védett

tartalmait.



RPI SZMSZ II.3.3. Az intézmény működési költségeit is

figyelembe vevő teljes önköltségi áron biztosított

szolgáltatások:
 nevelési és tantervi szakvélemények készítése,

 tantervek, tankönyvek, segédanyagok készíttetése és a felhasználók

rendelkezésére bocsátása,

 tankönyvek, segédkönyvek, pedagógiai kiadványok készíttetése, bemutatása

és ajánlása,

 pedagógus és vezetői továbbképzési programok és felkészítők szervezése,

akkreditálása, átvétele és indítása,

 részvétel a hitoktatók és vallástanárok továbbképzésében,

 részvétel megállapodás alapján a szakvizsgára való felkészítésben,

 helyi és regionális konzultációk és tanácsadás szervezése,

 kihelyezett rendezvények, előadások szervezése és tartása,

 pályázatok támogatása, intézményi pályázatok készítésének szakmai

segítése,

 feladat-ellátási, fejlesztési, koordinációs tervek támogatása,

 dokumentumelemzések,

 részvétel a fenntartói intézményértékelésekben.



Rendszerszemlélet



MRE többször módosított 

1995. évi I. törvénye, 20.§
A Magyarországi Református Egyház az

intézmények szakmai munkájának

segítésére Református Pedagógiai

Intézetet - a továbbiakban: Pedagógiai

Intézet - működtet, amelynek feladatai a

következők: (…)

(2) teljeskörűen ellátja a Magyarországi

Református Egyház köznevelési

intézményeiben a pedagógiai szakmai

szolgáltatásokat.





Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!

Szontagh Pál

igazgató

Református Pedagógiai 

Intézet

1042 Budapest, Viola utca 3-5. 


