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48/2012 EMMI r. 1§ (2) 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatást az állami köznevelési közfeladat-

ellátás keretében a Központ által fenntartott, szakmai szolgáltatást 

nyújtó pedagógiai intézet látja el. Pedagógiai-szakmai szolgáltatást az 

állami felsőoktatási intézmény, az egyházi vagy más nem állami, nem 

önkormányzati nevelési-oktatási intézményfenntartók által fenntartott 

pedagógiai intézet is elláthat.

Rknt. 20.§

A Magyarországi Református Egyház az intézmények szakmai 

munkájának segítésére Református Pedagógiai Intézetet  a 

továbbiakban: Pedagógiai Intézet  működtet, amelynek feladatai a 

következők: (…) teljeskörűen ellátja a Magyarországi Református 

Egyház köznevelési intézményeiben a pedagógiai szakmai 

szolgáltatásokat 



TÁMOP 3.1.17. – 3. PILLÉR

AZ EGYHÁZI FENNTARTÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT PEDAGÓGIAI-SZAKMAI 

SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE, KAPACITÁSAINAK 

ERŐSÍTÉSE 

„A fejlesztés segítségével 

szeretnénk elérni, hogy 

azon tevékenységeink és 

szolgáltatásaink, amelyeket 

a szakmai szolgáltatások 

területén végzünk azonnal 

és területileg is teljeskörűen

eljussanak az érdekeltehez”



MIT?



PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS

• Segédanyagok, honlap

• Nevelőtestületi 

értekezletek

• Országlátó tanárcsere 

program

• Pedagógiai hírek, 

események média- és 

internetfigyelése

• Egyedi tájékoztatás



RPI SZAKMAI NAPOK, HETEK

• Óvodapedagógusok

• Tanítók 

• Magyartanárok

• Történelemtanárok

• Testnevelők

• Ének-zene tanárok

• Idegen nyelv tanárok

• Matematikatanárok

• Kémiatanárok

• Természettudományi napok

• Internátusi nevelők

• Könyvtárostanárok

• Gazdasági vezetők



RPI SZAKMAI KONFERENCIÁK

• A reformáció tanítása, a tanítás reformációja 

• „Kinek-kinek képessége szerint” – tehetséggondozás

• „Az odafordulás pedagógiája” – hátránykompenzáció

• „A református Arany János”

• „Játék/OK/osodás” - gamifikáció

• Közösségi média és keresztyén nevelés

• A keresztyén pedagógus, mint vezető

• Hitvallás és hivatás

nemzetközi konferenciák

országos 

konferenciák



Hitvallás és hivatás – protestáns hivatásetika a köznevelésben
2017. február 16. Budapest



RPI KONTAKT RENDEZVÉNYEK MEGOSZLÁSA 

A  2015/2016-OS TANÉVBEN

nyilvánosan 
meghirdetett 

szakmai 
alkalom; 56%

egyedileg 
megrendelt 

szakmai 
alkalom; 33%

akkreditált 
továbbképzés

11%



PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS

• Intézményi önértékelés segítése

• TÁMOP 3.1.8. Mérési szakemberek képzése

• Kompetencia-mérési eredmények elemzése

• Családi háttér mutatók elemzése

• Református mérés kidolgozása



JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA

• Fürkész program

• FittMóka program

• ClassBox

• Médiatudor

• DIOÓ

• EGYMI

• KIMM

• Szaktanácsadói műhelymunkák

• Tudásmegosztó felület

• Munkaköri leírásminták

• Dokumentumsablonok



TANÜGY-IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁS

• Olvasókörök

• Igazgatói Klub

• Óvodavezetői értekezlet

• Tanügy-igazgatási segédanyagok

• Egyedi tanácsadás

• Tanügy-igazgatási dokumentumminták

• Hit- ér erkölcstan oktatás szakvéleményezése

• PAJZS 2017 intézményellenőrzés



KÉPZÉSEK, 

TOVÁBBKÉPZÉSEK

• A protestáns egyházi ének tanítása (120 órás)

• A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása (60 órás) 

• Megújuló latintanítás (30 órás)

• Keresztyén pedagógia esszenciája (30 órás)

• Külső és belső mérési eredmények feldolgozása és hasznosítása (30 órás)

• Szeretetnyelvek a pedagógiában (30 órás)

• A hitre nevelés elméleti alapjai (30 órás)

• Élménypedagógia (30 órás)

• Bibliodramatikus eszközök használata a katechézisben 30 órás)

• Kreatív hittan, módszertani lehetőségek a katechézisben (30 órás)

+ MATEHETSZ KÉPZÉSEK

+ ELŐADÁS- ÉS KÉPZÉSKATALÓGUS



Zs 96/2006 4.§ (1)

Az egyházi ének oktatására jogosult az, aki

• felsőfokú egyházzenész végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, 

• felsőfokú pedagógiai végzettséget és kántori oklevelet szerzett, 

• ének-zene tanári és az adott iskolatípusban érvényes hittanoktatói ill. 

vallástanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. 

• a megfelelő egyházi tanfolyamon való részvétel után az, aki lelkipásztori, 

vallástanári, hitoktatói, illetve ének-zene szakos tanári végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkezik, 

• az általános iskola 1-4., illetve 1-6. évfolyamán az, aki a tanítóképzés

keretében a szükséges szakismereteket elsajátította, és a megfelelő egyházi

tanfolyamot elvégezte. 

ELŐADÁS- ÉS KÉPZÉSKATALÓGUS



Hittanoktatási tv. 5.§ (4) 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32. § (1) bekezdés h) 

pontjában meghatározott, az egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói 

képesítésnek megfelel az, 

(…)

c) aki pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkezik, továbbá a Református Pedagógiai Intézet 

szervezésében legalább hatvan órás pedagógus továbbképzés 

keretében elsajátította a hit- és erkölcstan oktatásához szükséges 

elméleti és módszertani ismereteket



RPI VERSENYTÁMOGATÁS

• Versenynaptár

• Versenyhírmondó

• Jane Haining Emlékverseny

• „Hitvallás és szabadság” Kárpát-medencei 

rajzpályázat

• Re:formáció országos tanulmányi verseny (2 

korcsoport, 3 forduló, 1500 tanuló)

• Versenytámogatás pályázati úton 2015/16-tól



TANULÓTÁJÉKOZTATÁS

• Diákjogi tanácsadás

• Iskolai Közösségi Szolgálat támogatása

• DÖK-segítő pedagógusok szakmai 

napja

• DÖK-vezetők szakmai napja

• Diákképzések

• Cserkészvezető-programok

• Továbbtanulási fórumok



CÉLVIZSGÁLATOK („REFORMÁTUS TÖBBLET”)

• Egyházi ének oktatása (országos 

jelentés)

• Katechézis helyzete (országos 

jelentés)

• Pajzs 2015/6/7 – intézményi 

értékelési projektek

• Református éthosz

• Hitoktatás helyzete és eszközrendszere

• Egyházi ének helyzete és eszközrendszere

• Pedagógus-továbbképzések tudatos 

rendszere

• Diáktámogató, mentoráló rendszerek

• Pedagógiai-szakmai szolgáltatások 

igénybevétele



KIKNEK?



PARTNERI HÁLÓZAT

• 73 óvoda

• 102 általános iskola

• 34 gimnázium

• 15 szakgimnázium

• 6 szakközépiskola

• 22 alapfokú 

művészetoktatási intézmény

• 3 gyógypedagógiai 

intézmény

• 23 diákotthon

• 1 pedagógiai szakszolgálat

• 1 utazó gyógypedagógusi 

hálózat

• 1 pedagógiai-szakmai 

szolgáltató intézmény



SZOLGÁLTATÁSOK VOLUMENE



MIBŐL?



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.



Pályázati bevételek 2016

Reformáció Emlékbizottság

• Reformáció tanítása konferencia – 250.000

• Odafordulás pedagógiája konferencia – 100.000

• Rajzverseny – 700.000

• Re:formáció verseny – 3.861.500

• Hitvallás és hivatás konferencia – 300.000

• Arany János konferencia – 400.000

Nemzeti Tehetség program

• Jane Haining verseny – 940.000

OGO Alapítvány

• Erdélyi tanárcsere – 1200 EUR

• Vezetői konferencia – 2000 EUR

~7,5 MFt



HOGYAN?



A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGE (2016.JÚNIUS)

1. Tanügyigazgatás – 51%+34%

2. Pedagógiai tájékoztatás – 49%+39%

3. Pedagógiai értékelés – 45%+49%

4. Szaktanácsadás  45%+42%

5. Hit- és erkölcstan tanácsadás – 45%+37%

6. Pedagógusképzés és –továbbképzés –

41%+47% 

7. Versenyszervezés – 34%+43%

8. Tanulótájékoztatás – 26%+47%

1. Udvariasság – 87%+9%

2. Rendezvényszervezés – 70%+26%

3. Rendezvény-lebonyolítás –

68%+28% . 4. Gyorsaság – 66%+26%

5. Segédanyagok – 62%+30%



HOGYAN TOVÁBB?

Isten kegyelméből

A Ti bizalmatokból

Taneszköz-

fejlesztés

Református 

Oktatási Stratégia

Ökumenikus 

együttműködés

Bázisintézményi 

hálózat

Továbbképzési 

rendszer
Dunántúli 

telephely



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

Szontagh Pál

igazgató

Református Pedagógiai Intézet

szontagh.pal@reformatus.hu

www.refpedi.hu


