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A protestáns egyházi ének tanítása 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

 A továbbképzés megnevezése: A protestáns egyházi ének tanítása  

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 Nagykőrös  
Hősök tere 5. 
 A továbbképzés időpontja: igény szerint 
 
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 

4.1. Pedagógiai-

nevelésszociológiai egység 11 

óra 

4.2. Didaktikai egység 26 óra 

5. Gyakorlati 

http://www.refpedi.hu/
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felkészítő modul: 10 óra 

6. Külső gyakorlat 30 óra 

 

A továbbképzés célcsoportja: hittanoktatók, vallástanárok, általános és 

középiskolai énektanárok, tanítók, kórusvezetők, karvezetők, kántorok, 

lelkipásztorok 

Részvételi díj összege: 90-110 000 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.  
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésbe. 
Foglalkozási órák száma: 60  
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
A továbbképzés helyszíne: A jelentkezők igényei alapján  
Oktatók: Bartha Jánosné és Szalay Mária 
 
 A továbbképzés időpontja: igény szerint 
A program tartalmának rövid ismertetése: A tanári szemléletmód és 
gyakorlat megújítása c. program 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.  

http://www.refpedi.hu/
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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 jelentkezés feltételei: egyetem és/vagy főiskola; bármely tanár, tanító 
szak; tanító, általános és középiskolai tanári végzettség 
Részvételi díj összege: 55–60000 Ft (az ár a református köznevelési 
intézmények pedagógusainak kedvezményes 55.000 Ft)  
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség  

http://www.refpedi.hu/


 

 
Református Pedagógiai Intézet 1042, Budapest 
Viola utca 3-5. 061/351-9842 www.refpedi.hu 

A keresztyén pedagógia esszenciája 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 
 

Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet  
Alapítási engedély szám 23/162/2015 
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020.06.05.  
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésbe. 
Foglalkozási órák száma: 30  
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
A továbbképzés helyszíne és időpontja: A jelentkezők igényei alapján  
Oktatók: Márkus Gábor (RPI), Kelemen Gabriella (RPI), Dr. Gyimesi Júlia 
(KRE) 
 
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. 

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

Az órák min. 90%-án való részvétel és a záródolgozat követelményeinek 
sikeres teljesítése esetén a résztvevő tanúsítványt kap. 

http://www.refpedi.hu/
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A kötelező irodalmat a képzés alapítója biztosítja minden résztvevő 
számára (A keresztyén pedagógia esszenciája).  
A jelentkezés feltételei: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; 
pedagógus végzettség, vagy azt segítő munkakör  
Részvételi díj összege: 27-40000 Ft (az ár a református köznevelési 
intézmények pedagógusainak kedvezményesen 30.000 Ft; helyszín 
biztosításával a saját pedagógusnak 27 000 Ft, pl. nevelőtestületi képzés) 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: a részvevőknek utazási költség, 
étkezés, szállás, ha indokolt 
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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. 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésbe. 
Foglalkozási órák száma: 30 (lelkészeknek 23 kredit) 
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
A továbbképzés helyszíne: Budapest (a jelentkezők igényei alapján) 
Oktató: Thoma László, lelkipásztor, bibliodráma vezető (és egy 
vezetőtárs) 
 A továbbképzés időpontja: igény szerint 
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.  
Tartalmi felépítése:  
1. modul: Bibliodráma elméleti alapok áttekintése, az alapfogalmak 
tisztázása, a bibliodráma fejlődésének bemutatása, a különböző létező 
bibliodramatikus iskolák bemutatása.  
2. modul: Bibliodráma: hogyan lehetséges a bibliai szereplők bőrébe 
bújni a játékban?  
3. modul: Bibliodráma: bibliai kapcsolati minták gazdagsága a játékban. 
Újszövetségből vett példa alapján.  
A továbbképzés specialitása, hogy elméleti alapok mellett sok 

sajátélményű gyakorlatot tartalmaz.  
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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.  
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 egyetem és/vagy főiskola; hittanoktató, teológia, 
vallástanár; hittan- bármely szakos tanár (vagylagosan); lelkipásztor, 
hittanoktató, vallástanár (vagylagosan).  
 
Részvételi díj összege: 27-30000 Ft (az ár a református köznevelési 
intézmények pedagógusainak kedvezményes 27.000 Ft) 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség, szállás, ebéd 
 

http://www.refpedi.hu/


 

 
Református Pedagógiai Intézet 1042, Budapest 
Viola utca 3-5. 061/351-9842 www.refpedi.hu 

http://www.refpedi.hu/


 

Református Pedagógiai Intézet 1042, Budapest 
Viola utca 3-5. 061/351-9842 www.refpedi.hu

12 

 

Élménypedagógia (hitoktatóknak és/vagy pedagógusoknak) 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet  
Alapítási engedély szám: A/8384/2015 
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020.  
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésbe. 
Foglalkozási órák száma: 30 (lelkészeknek 23 kredit) 
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
A továbbképzés helyszíne: a jelentkezők igényei alapján 
Oktató: Surányi Zoltán Élménypedagógiai szakértő 
 A továbbképzés időpontja: igény szerint 
 
A program tartalmának rövid ismertetése:  
 A pedagógusok és a hitoktatók 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 
(hitoktatóknak 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 
hitoktatók számára indult a kurzus.  
Tematikai egységek:  
1. Csoportdinamika gyakorlati használata 
2. Életkori sajátosságok. 
3. Élménypedagógia.  
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Munkaformák: elméleti előadás, szituációs gyakorlat, „mikro 
foglalkozások”, csoportos megvitatás, páros gyakorlatok, saját élményű 
feladatmegoldás, kooperatív technikák.  
A tanúsítvány kiállításának feltétele a tréningen való 100%-os 
részvétel, valamint a reflexiós levél megírása és időben történő leadása.. 
A jelentkezés feltételei: egyetemi és/vagy főiskolai diploma; bármely 
szakos pedagógus, hittanoktatók, vallástanárok, lelkipásztorok  
 
 
Részvételi díj összege: 27–30000 Ft (az ár a református köznevelési 
intézmények pedagógusainak kedvezményes 27.000 Ft) 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség, szállás, ebéd 
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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. 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező 
továbbképzésbe. 
Foglalkozási órák száma: 30 (lelkészeknek 23 kredit) 
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
A továbbképzés helyszíne: a jelentkezők igényei alapján 
Oktató: Czeglédi Sándor 
 A továbbképzés időpontja: igény szerint 
 
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 továbbképzés  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  
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A tanúsítvány kiadásának feltétele: az összóraszám minimum 80%-án 
való részvétel, illetve írásbeli záródolgozat és óraterv elkészítése és 
beadása a tanfolyam végét követő 30 napon belül. 

A jelentkezés feltételei:  
– iskolai végzettség: egyetem; latin; latintanári diploma.  
A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A 
tanfolyam sajátossága, hogy két, 15 órás, egymásra épülő részegységben 
kerül megrendezésre, de ez nem közvetlenül egymás után valósul meg.  

Részvételi díj összege: 30-40000 Ft  
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Utazás, szállásköltség.  
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Tervezett további képzéseink: 

Külső és belső mérési eredmények feldolgozása és hasznosítása az 

iskolákban 

Foglalkozási órák száma: 30  
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktatók: Bánné Mészáros Anikó, Görög Tímea 
 

A Geogebra program alkalmazása a matematika oktatásában  

Foglalkozási órák száma: 30  
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktató: Koncsek Zoltán 

Szeretetnyelvek a pedagógiában 

 

Foglalkozási órák száma: 30  
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktatók: Márkus Gábor, Kelemen Gabriella, Bánné Mészáros Anikó 

Óvodai hitéleti továbbképzés 

Foglalkozási órák száma: 30  
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktatók: Szabóné László Lilla, Szabóné Zimányi Noémi

http://www.refpedi.hu/
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Jogszabályi felhatalmazásunk és kötelezettségünk alapján összeállítottuk és 

folyamatosan frissítjük az RPI által ajánlott pedagógus-továbbképzési 

kínálatunkat, melyet szeretettel ajánlunk a vezetők figyelmébe.  

 Listánk a http://www.refpedi.hu/ oldalon folyamatosan frissül, bővül, 
az intézmények igényei alapján, így várjuk a képzési igényeket az 
intézmények, fenntartók részéről.  
A képzésekre való jelentkezés illetve egyeztetés ügyében keressék 
bizalommal Lőrincz Mónika felnőttképzési szakértőt a 
lorincz.monika@reformatus.hu e-mail címen, vagy a 30/597-6940-es 
telefonszámon! 
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