
Ami változik és ami változatlan –

pedagógiai-szakmai szolgáltatás a református 

köznevelésben

Református intézményvezetői és fenntartói értekezlet 2020. november 26. 



Mindeddig megsegített minket az Úr! (1Sám 7,12)









Magyar Református Nevelés

www.refpedi.hu/mrn

http://www.refpedi.hu/mrn


‒ Digitális munkarend aloldal

‒ Meglévő tudásbázis 

összegyűjtése

‒ RPI-webináriumok

‒ Szaktanácsadói webináriumok

‒ Digitális hittanórák

‒ Írásos segédanyagok

Főbb tevékenységek a veszélyhelyzetben

A KÉPRE KATTINTVA MOZGÓ INFOGRAFIKA NYÍLIK MEG!

https://biteable.com/watch/business-explainer-copy-2627868?fbclid=IwAR3VG8SeolpUuloBeMhhcmHLAt40dzgg0u9nTuhXCZNYnOTiGYadtnn4xQg
https://biteable.com/watch/business-explainer-copy-2627868?fbclid=IwAR3VG8SeolpUuloBeMhhcmHLAt40dzgg0u9nTuhXCZNYnOTiGYadtnn4xQg
https://biteable.com/watch/business-explainer-copy-2627868?fbclid=IwAR3VG8SeolpUuloBeMhhcmHLAt40dzgg0u9nTuhXCZNYnOTiGYadtnn4xQg


Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten,

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

(2Tim 1,7)



57,0%

18,5%

13,4%

2,9%

2,5% 2,5%

1,3% 1,3%
0,6%

Milyen típusú webináriumokon vett részt?

Online oktatási alkalmazások
bemutatása, gyakorlása

Portfólió-készítési

Szaktanácsadói jó
gyakorlatok megosztása,
konzultációk

Katechetikai módszertani

Internátusi

Vezetői konzultáció (Digi_IGI
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A webináriumok hasznossága

A webináriumok technikai színvonala

A webináriumok megvalósításának
színvonala

A webináriumok meghirdetett tartalma

Mennyire volt elégedett az alábbiakkal?

Teljes mértékben Többnyire Közepesen Nem voltam elégedett



- Webináriumi munkaforma 

részleges megtartása

- Szaktanácsadói jó 

gyakorlatok intenzívebb 

megosztása

- Technológiai fejlesztések 

- Mentálhigiénés szolgáltatás

- Szaktanácsadás Kárpát-

medencei dimenziója

Amit megtartunk





„Nagyon jó volt a gyors reagálás a hirtelen jött 

helyzetre, gondolok itt az online oktatásra” 

„Hálás köszönetemet szeretném kifejezni a 

Református Pedagógiai Intézet minden munkatársa 

részére, hogy a kialakult különleges helyzetben  a 

hittanoktatók mellé álltak. Segítették munkámat a 

hétről-hétre kiküldött színvonalas digitális oktatási 

segédanyagokkal és a webináriumokkal. 

Köszönöm, hogy nem hagytak magamra!” 

„Hálás a szívem, hogy van az RPI! És nagyon

sokat jelentett a rengeteg anyag, amit küldtek,

az Ötórai tea hangulata, lelkisége, támogatói

megnyilvánulása! "Életmentő" volt, ha szabad

így fogalmaznom :)”

Visszajelzések





HOGYAN TOVÁBB?



Quo vadis?

Isten kegyelméből

Kollégáink bizalmából

Taneszköz-fejlesztés, 

digitális segédanyagok

Református Oktatási 

Stratégia

Ökumenikus 

együttműködés

Bázisintézményi 

hálózat fejlesztése

Továbbképzési rendszer 

fejlesztése, 

vezetőképzés

Székhely költözés, 

Dunántúli telephely 

„Papírmentes” 

rendezvények

Óvodai fejlesztések 

(pedagógiai, 

katehetikai)

Részterületek 

katechézise

Digitalizáció, online 

jelenlét



Mindent megpróbáljatok; a mi jó, 

azt megtartsátok! (1Thessz. 5,21)



Köszönöm a figyelmüket!
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