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A feladat…



Partnerek

Óvodás 5196

Általános iskolás 26897

Gimnazista 10458

Szakközépiskolás 3119

Szakiskolás 1022

Kollégista 1642

AMI növendék 3934

Korai fejlesztés 77

Fejlesztő felkészítés 96

ÖSSZESEN 52.441

Óvodapedagógus 429

Tanító 1018

Tanár 2379

AMI tanár 148

Szakképző pedagógus 146

Kollégiumi nevelő 104

Pedagógiai szakszolgálati 

szakértő 7

Gyógypedagógus 100

ÖSSZESEN: 4331



Fehérgyarmat

Göncruszka

Drávafok

Szombathely



Miben tud segíteni az RPI?



RPI-szaktanácsadóink

Középiskola: Márkus Gábor (B), Görög Tímea (M), Sipos 

Jolán (D)

Általános iskola – felső tagozat:

Bánné Mészáros Anikó (M), Szontagh Pál (B)

Általános iskola – alsó tagozat:

Kelemen Gabriella (D)

Óvoda: Szabadi Edit (D)

Internátusok: Rozgonyi Zoltán (D)

Katechézis: Dr. Jakab-Szászi Andrea (B), Szabóné 

Zimányi Noémi (B), Nagy Márta (B), Ráskyné Bán Éva (N), 

Szabóné László Lilla (N)



Szaktanácsadó mesterpedagógusok



RPI szakmai napok, hetek, 

konferenciák
Internátusi nevelők

Könyvtárostanárok

Óvodapedagógusok

Testnevelők

Ének-zene tanárok

Idegen nyelv tanárok

Matematika hete

Tanítók hete

Természettudomány hete

Magyartanárok hete

Történelem hete

Közösségi média és keresztyén nevelés

A keresztyén vezető



Pedagógiai értékelés

Intézményi önértékelés segítése

TÁMOP 3.1.8. Mérési szakemberek 

képzése

Kompetencia-mérési eredmények 

elemzése



  

6. évf. 8. évf. 10. évf.

2013 Országos 87210 81988 83661

Református 2500

(2,87%)

2267

(2,77%)

1824

(2,18%)



RPI pedagógiai tájékoztatás

Segédanyagok, honlap

Nevelőtestületi értekezletek

Hírlevelek (KRE Hírlevél önálló rovata)

Pedagógiai hírek, események média- és 

internetfigyelése

Egyedi tájékoztatás



Találkozások a református 

intézményrendszer 

pedagógusaival
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RPI látogatottság

Szolgáltatásainkat összesen 195

intézmény vette igénybe. (2013/2014-ben 

153!)

Átlagos látogatószám:  26,5 fő



RPI kontakt rendezvények megoszlása 

a  2014/2015-ös tanévben

előadás
34%

műhelyfoglalkozás
50%

nevelőtestületi 
értekezlet

16%



RPI tanügy-igazgatás

Olvasókörök

Igazgatói Klub

Óvodavezetői értekezlet

Tanügy-igazgatási segédanyagok

Egyedi tanácsadás

Tanügy-igazgatási dokumentumminták



Szakértő mesterpedagógusok



RPI versenytámogatás

Versenynaptár

Versenyhírmondó

Versenytámogatás (Jane 

Haining Emlékverseny, 

Ábrahám Örzse Emlékverseny)

Versenytámogatás pályázati 

úton 2015/16-tól



Rendszerszemlélet



„Református többlet”

Miért?

Hogyan?

Kinek a megbízásából?

Ki által?

Mikor?



Mitől „református”?

A legjobb diákok?

A legrászorultabb diákok?

A legeredményesebb diákok?

A legreformátusabb diákok?

….



Református többlet 

tématerületei

 Református éthosz

 Hitoktatás helyzete és eszközrendszere

 Egyházi ének helyzete és 

eszközrendszere

 Pedagógus-továbbképzések tudatos 

rendszere

 Diáktámogató, mentoráló rendszerek

 Pedagógiai-szakmai szolgáltatások 

igénybevétele



Hogyan jelenik meg a

református ethosz az iskola

alapvető dokumentumaiban

(helyi tanterv, pedagógiai

program, szmsz, házirend),

koherensek-e ezek a

dokumentumok, összhangban

vannak-e az egyházi

törvényekkel és elvárásokkal, a

dokumentumban foglaltak

megjelennek-e a gyakorlatban?



A hitoktatás helyzete az 

intézményben (helyi 

tanterv és pedagógiai 

program vizsgálata, van-e 

jóváhagyott hittan-tanterv, 

az elfogadott taneszközt 

használja-e az intézmény, 

milyenek a hitoktatás 

személyi feltételei, 

tanfelügyeleti típusú 

óralátogatás és 

értékelés)?



Az egyházi ének oktatás helyzete az

intézményben (helyi tanterv és pedagógiai

program vizsgálata, taneszközök, személyi

feltételek, tanfelügyeleti típusú

óralátogatás és értékelés).



Az intézmény kitől és milyen pedagógus-

továbbképzést vett igénybe egy vizsgált

időszakban, ez összhangban van-e a

fenntartó által elfogadott és az RPI-nek

megküldött továbbképzési tervvel, hogyan

hasznosul a képzésen megszerzett tudás

az intézmény nevelő-oktató munkájában?



RPI képzések

 Megújuló latintanítás (30 órás)

 A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása (60 órás) 

 A protestáns egyházi ének tanítása (120 órás)

 Keresztyén pedagógia esszenciája (30 órás)

 Élménypedagógia 

 Bibliodráma és hittanoktatás

 Keresztyén ünnepek a katechézisben

 Portfólió készítő Belső Szakember

 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)

 RENDELHETŐ ELŐADÁS- ÉS 
KÉPZÉSKATALÓGUS



Szakvizsga, tanfolyam, új szak?

89%

7% 4%

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK 2015/16

Továbbképzések

Pedagógus szakvizsgák

Tanár szak



Legnagyobb számban igényelt tanfolyamok 
(2584-ből 1815 fő)

1035; 57%
360; 20%

132; 7%

111; 6%

78; 4% 67; 4% 32; 2%

pályázatból (TÁMOP
90%)

RPI képzései

szakmai megújító
képzések

informatikai, digitális
ismeretek

módszertan

művészeti ismeretek
(tánc, zene, dráma, játék)

idegennyelvi



Az intézmény diáktámogató, -

mentoráló rendszerének, 

képességének, törekvéseinek 

vizsgálata, értékelése (a diákok 

spirituális fejlődése 

lehetőségeinek, feltételeinek és 

körülményeinek vizsgálata, 

értékelése).



Az intézmény kitől és milyen pedagógiai-

szakmai szolgáltatást vett igénybe egy 

vizsgált időszakban, ennek indokoltsága, 

beválás-vizsgálata



Célvizsgálatok

 Egyházi ének 

oktatása (országos)

 Pajzs 2015 –

intézményi értékelési 

projekt (Tiszántúl)

 Katechézis helyzete 

(országos)



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 

 Lemorzsolódást megelőző pedagógiai 

tanácsadás (mérés-értékelés, 

mentálhigiéné)

 Nemzetközi kapcsolatok (ERASMUS+ 

pályázat, Driestar Educatief, OGO 

Alapítvány, RRPI-Országlátó)

 Tematikus szakmai konferenciák



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!

Szontagh Pál

igazgató

Református Pedagógiai Intézet

Székhely és postacím:

1042 Budapest, Viola utca 3-5. 


