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A PÁLYÁZAT CÉLKITŰZÉSEI 
 
A magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja a gyermekek és fiatalok 
nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az 
ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi rend 
összhangjának tiszteletben tartásával. A megújuló jogszabályi környezet kiemeli, hogy 
cél a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a 
tehetséggondozás. 
(…) A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél, hogy a konstrukció támogassa a 
megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő köznevelési rendszer működését, az 
oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítását, kiemelten az 

idegennyelvtudást, digitális írástudást, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és 

egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot valamint 
elősegítve az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését. 
 
 
A FENTI CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁT AZ ALÁBBI KIEMELT RÉSZCÉLOK TÁMOGATJÁK: 
 

• az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása, 

• a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének 
elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával 

• a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai 
nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének 
és egészségfejlesztésének érdekében, 

• a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős 
tevékenységek ösztönzése, 

• a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerő-piacin 
helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában, 

• az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a 
nemzeti és európai identitás kialakulásához 

• a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat 
kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában, 

• digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az 
iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését 
valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését. 

• a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló 
infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) 
fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, 
komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. 
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A KONSTRUKCIÓBAN 6 TÉMATERÜLET FELADATAIRA LEHET PÁLYÁZNI 
 
A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása. 
B. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanuló 

egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény 
viselkedésbe épülése érdekében. 

C. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés 
megvalósítása előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az 
önfejlesztést. 

D. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó 
gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe. 

E. Együttműködési kötelezettségek. 
F. A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő 

szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő 
sporteszközök beszerzése. 

 
A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET CÉLJAI A PÁLYÁZATTAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 
 

• Szakmai, tartalmi segítségnyújtás, ötletadás a pályázat megírásában. 

• A református oktatási intézmények pedagógiai innovációinak támogatása. 

• A református intézmények által akkreditált pedagógus továbbképzések 
összegyűjtése és ajánlása. 

• Új pedagógus továbbképzések kidolgozása, akkreditációja. 

• Hagyományosan jó református nevelési gyakorlatok összegyűjtése és közkinccsé 
tétele. 

• Intézmények bevonása az Intézet által fejlesztett hittanoktatási tantervekhez 
kapcsolódó módszertani újítások kipróbálásába, terjesztésébe. 

• Kapcsolati háló kialakítása, a horizontális tanulás lehetőségének kidolgozása, 
terjesztése. 
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Kötelezően megvalósítandó 
tevékenységek 

Feladatellátási helyenként 
megvalósítandó tevékenységek 

Tevékenység csoportok 
Tevékenységek RPI ötlet, hozzájárulás 

A) 
 Köznevelési 

intézményekben 
nevelési-pedagógiai 

tevékenységek 
támogatása 

1) 

környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, 
környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek 
támogatása (ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskola, 
tangazdaságok) 

Mátraháza erdei iskola (http://www.matrahaza.parokia.hu) 
Monoszlói erdei iskola (http://www.meiik.hu) 
Bárdi Árpád – Karácsony Sándor Ref. Ált. Isk. (Budapest) 

alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos 
tevékenységek 

méta 
református cserkészcsapatok 

természetközeli sporttáborok Református Iskolák Diáksport Szövetsége (http://ridisz.hu) 
Balássy László – Lónyay Utcai Ref. Gimn. sportkirándulások 

2) 

idegen nyelvek tanításának fejlesztése (nyelvi 
táborok) 

MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: angol, német, spanyol nyelvi 
tábor 
http://redifi.hu/egyeb_kepzesek/12/angol_nyelvtanfolyam 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

idegen nyelvek tanításának fejlesztése (nyelvi 
témahetek) 

Thanksgiving Day – Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Miskolc  
http://jokai-
miskolc.hu/index.php?id=friss/fo_11_12/halaadas.php 

idegen nyelvek tanításának fejlesztése (nyelvi 
vetélkedők) 

bekapcsolódás a Jane Haining Emlékverseny és az Ábrahám Örzse 
Emlékversenybe 

idegen nyelvek tanításának fejlesztése (oktatást 
támogató anyanyelvi nyelvtanárok alkalmazása) 

--- 

3) 
informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve 
más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása 
(informatikai szakkör) 

hittan tananyagfejlesztés – Kálvin Kiadó Bibliai történetek 
gyerekeknek alapján LEGO animációs film készítése + az ehhez 
kapcsolódó beszerzések 
kapcsolódási pont: Szentes multimédiás bibliaismereti verseny 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: angol, német, spanyol 
nyelvtanulás távoktatásos formában 
http://redifi.hu/egyeb_kepzesek/12/angol_nyelvtanfolyam 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: Az ECDL képzés, informatika 
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alapok fejlesztése távoktatásos formában. 
http://redifi.hu/tavoktatas/3/ecdl_1__start 
http://redifi.hu/tavoktatas/4/ecdl_2__full 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: weblapszerkesztés 
távoktatásos formában. 
http://redifi.hu/tavoktatas/5/weblapszerkesztes 

informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve 
más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása 
(informatikai munkakörben dolgozó vendégelőadó) 

--- 

informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve 
más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása 
(digitális tartalmak, taneszközök oktatási 
gyakorlatban való használata) 

Szentes multimédiás bibliaismereti verseny 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: interaktív tábla használata 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: A távoktatás, mint oktatási 
forma megismerése: online jelentkezés, webkamerás konzultáció 
a tutorral, chatszoba, moodle rendszer megismerése, online 
tananyagokból tanulás és tesztkitöltés. 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve 
más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása 
(nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek 
megismertetése) 

 

4) 

komplex közlekedési ismeretek oktatása  
(baleset-megelőzési ismeretek) 

helyi rendőrség; helyi autósiskola 

 
komplex közlekedési ismeretek oktatása 
(egészségfejlesztési ismeretek) 

Vöröskereszt helyi szervezete 

B) 
Egészségfejlesztő – 
szemléletformáló – 
iskolai programok 

megvalósítása a tanulók 
egészségének védelme, 
valamint az egészséges 
életmód viselkedésbe 

épülése érdekében 

1) 
mindennapos testnevelés részét képező 
mozgásprogramok 

Református Iskolák Diáksport Szövetsége (http://ridisz.hu) 
Balássy László – Lónyay Utcai Ref. Gimn. 

2) egészségnap (félévente) 

Jó gyakorlatok (pld.: Baár Madas Ref. Gimn.; Kunhegyes Ref. Ált. 
Isk.; Bocskai Ref. Ált. Isk.; Mezőtúr kisrefi) 
Iskolai egészségtudat fejlesztés szakmai program 
http://rpi.reformatus.hu/portal/e107_files/downloads/iskolai_e
geszseg.pdf 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi és KIMM Kallódó Ifjúság 
Mentő Misszió: egészséges táplálkozás, testtömegindex mérés, 
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drog-alkohol-dohányzás prevenció, sport 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

3) segítő szolgálatokkal a kapcsolati háló megújítása 

Kapcsolatfelvétel a helyi szervezetekkel 
KIMM Kallódó Ifjúság Mentő Misszió www.kimm.hu, 
http://drogterapia.hu/ 
Református Szociális Intézmények címlistája 
http://szeretetotthonok.hu/index.php?page=m3&docid=C%EDm
list%E1k 

4) 

konfliktus- és iskolai agressziókezelési program 

Iskolai egészségtudat fejlesztés szakmai program 
http://rpi.reformatus.hu/portal/e107_files/downloads/iskolai_e
geszseg.pdf 
kortárs segítő, önismereti projekthét 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: Élménypedagógia alapú 
erőszak-megelőző program 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

az iskolán belüli bántalmazás és zaklatás 
megelőzését célzó programok 

MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: Élménypedagógia alapú 
erőszak-megelőző program 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

a készségfejlesztést, a konfliktuskezelő-képességet, 
illetve az egyéni megküzdő-képesség fejlődését 
elősegítő programok 

MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: Konfliktus, konfliktuskezelés 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: Konfliktuskezelő program 
élménypedagógia alapon 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

5) családi életre nevelést célzó programok 

„Boldogabb családokért” családi életre nevelés iskolai program 
http://csaladteologia.sapientia.hu/ 
http://kapocs.eu 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi:  
Férj és feleségképző - amit egy keresztyén Nőnek/Férfinak tudni 
érdemes 
http://redifi.hu/egyhazi_kepzesek/5/feleseg___ferjkepzo___amit_
egy_keresztyen_nonek_ferfinak_tudni_erdemes 
Tanítható-e vérszerinti szülő 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
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olai_programok_palyazatbol 
Családi szocializáció 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
Családi-kör vezető képzés 
http://redifi.hu/egyhazi_kepzesek/4/csaladi_kor_vezeto_ 

dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást 
célzó programok 

MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi és a KIMM Kallódó Ifjúság 
Mentő Misszió: www.kimm.hu 

szerfogyasztási problémák korai intervencióját célzó 
programok 

Iskolai egészségtudat fejlesztés szakmai program 
http://rpi.reformatus.hu/portal/e107_files/downloads/iskolai_e
geszseg.pdf 
www.kamaszszerviz.hu 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi és a KIMM Kallódó Ifjúság 
Mentő Misszió: Nyílt Nap a Ráckeresztúri drogterápiás 
otthonban, Válaszutak a szenvedély-betegek ellátásában 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
 
A MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának 
munkatársa az alábbi programokkal, szolgáltatásokkal tudnak 
hozzájárulni a pályázatok sikeréhez: 
- drogprevenciós iskolai és tanórán kívüli foglalkozások 
- pedagógusok akkreditált 60 órás drogprevenciós továbbképzése 
- fogadóórák szülőknek (drogmisszió munkatársai) pl. havonta 
- „szülő-tréning”, konfliktuskezelési technikák, kommunikáció-
fejlesztés 
- családi életre nevelés, szerfogyasztási problémák korai 
intervencióját, az illegális és legális szerek okozta kockázatok 
felismerését illetve a viselkedési függőségek megelőzését célzó 
programok megvalósítása. 

illegális és legális szerek okozta kockázatok 
felismerését, viselkedési függőségek megelőzését 
célzó programok 
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Intézményi szinten 
megvalósítandó tevékenységek 

Tevékenység csoportok Tevékenységek RPI ötlet, hozzájárulás 

C) 
 A pedagógiai-

módszertani megújulás 
szerves részeként az 

önfejlesztést, a 
pedagógiai kultúra 

folyamatos fejlesztését 
elősegítő 

gyakorlatorientált 
pedagógus 

továbbképzések  
megvalósítása 

1) 
a köznevelési törvényben megfogalmazott új 
nevelési feladatokhoz kapcsolódó ismeretek 
elsajátítását segítő tanító- és tanártovábbképzések 

Az RPI által tervezett akkreditált továbbképzések: 
• A határon túli osztálykirándulások módszertana 
• A néptánc alkalmazhatósága a mindennapos testnevelés 

tanítása során 
• A közösségi szolgálat egyházi elemei, lehetőségei, 

tapasztalatok átadása 
• Pályaorientáció: foglalkozás- és hivatásismeret 

2) 

tanulási és magatartási problémák felismerését és 
fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, 
valamint a megfelelő szolgálatokkal való 
együttműködés javítását célzó képzések 

DIFER továbbképzés (Bárczi) 
http://www.barczi.hu/?page_ID=7&attr_ID=0#difer 
 
Az ERPSZ szolgálati rendszerének bemutatása 
 
A siklósi Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda 
gyakorló pedagógusai, fejlesztő pedagógusai, valamint a HIP 
Számítástechnikai Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 
együttműködésével létrehozott számítógépes programrendszer: 
http://www.suliszolga.hu/termek/?q=1 
 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi:  
Sajátos nevelési igényű tanulók, elsősorban tanulásban 
akadályozott gyermekek integrált oktatásának elmélete és 
gyakorlata többségi iskolában, kéttanáros modellben 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
Attitűdformáló tréning az együttnevelésben dolgozó szakemberek 
és segítők részére 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai inkluzív nevelésének 
elméleti és gyakorlati megalapozása 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
Az együttnevelés elmélete és gyakorlata 
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http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
Az együttnevelést támogató, harmonizált, kompetencia alapú 
helyi tanterv készítésének elmélete és gyakorlata 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

D. Szaktárgyi 
továbbképzések 

megvalósítása, valamint 
korszerű oktatási 

módszerek, jó 
gyakorlatok , új 

tartalmak bevezetése a 
tanmenetbe 

1) szaktárgyi továbbképzések 

Akkreditált RPI továbbképzések: 
latintanár 
egyházi ének 
 
Az RPI által tervezett akkreditált továbbképzések: 
Protestáns irodalmi hagyományok 
A református történelemszemlélet és új módszertani eljárások a 
történelem oktatásában 
Látványos kísérletek fizikatanárok számára 
Keresztyén szemlélet a természettudományos oktatásban 
 

2) 

megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó 
tanártovábbképzések, ideértve a korszerű 
testneveléshez-mindennapos testneveléshez 
kapcsolódó tanártovábbképzések 

Az RPI által tervezett akkreditált továbbképzések: 
A néptánc alkalmazhatósága a mindennapos testnevelés tanítása 
során 

3) 
az infokommunikációs technológiák (IKT) 
oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 

MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: interaktív tábla használata 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: A távoktatás, mint oktatási 
forma megismerése: online jelentkezés, webkamerás konzultáció 
a tutorral, chatszoba, moodle rendszer megismerése, online 
tananyagokból tanulás és tesztkitöltés. 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

4) jó gyakorlatok átvétele 

A Szolgáltatói kosárban szereplő református intézmények jó 
gyakorlatainak átvétele: 
http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jo_gya
korlatok_list/kereses/srcRegio=0&srcMegye=0&srcTelepules=&s
rcAlkTer=0&srcIntTip=0&srcKif=reform%C3%A1tus 
 
A TÁMOP 3.1.7-11 keretében referenciaintézmény: 
• Bethlen Gábor Református Ált. Isk., Törökszentmiklós 
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• Bethlen Gábor Ref. Gimn., Hódmezővásárhely 
• Kaszap Nagy István Ref. Ált. Isk., Túrkeve 
• Kiss Bálint Ref. Ált. Isk.,, Szentes 
• Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
• Szőnyi Benjámin Ref. Ált. Isk., Hódmezővásárhely 

E. Együttműködési 
kötelezettségek 

1) 
nevelési-oktatási munkát kiegészítő és támogató 
együttműködések 

Lokális kapcsolatok kiépítése. 

Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat - Nevelőszülői 
Hálózat: 
http://www.diakonia.reformatus.hu/index.php?option=com_cont
ent&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=113 

2) 
A TÁMOP-3.1.1 kiemelt projekt kedvezményezettje 
általi megkeresés esetén együttműködés kialakítása 

--- 

3) 

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
által üzemeltetett Fejlesztési Nyomonkövető Felület 
(FNF) számára, a projekt lezárását követően 
meghatározott elektronikus adatszolgáltatás 

--- 
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Választható/választandó tevékenységek 

(amennyiben az intézmény pedagógus létszáma meghaladja a 30 
főt 2-2 tevékenység kiválasztása kötelező)  

Feladatellátási helyenként megvalósítandó tevékenységek  

Tevékenység csoportok 
 

Tevékenységek RPI ötlet, hozzájárulás 

A) 
 Köznevelési 

intézményekben nevelési-
pedagógiai tevékenységek 

támogatása 

1) 
média felelős és tudatos használatát elősegítő 
intézményi innováció 

bekapcsolódás a hit- és erkölcstan modulok fejlesztésébe az alábbi 
témakörben: mindennapok etikája – médiaetika 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: Biztonságos internet a 
gyermekek részére 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

2) 
gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése, a 
tudatos fogyasztói magatartás kialakulását 
elősegítő intézményi innováció 

bekapcsolódás a hit- és erkölcstan modulok fejlesztésébe az alábbi 
témakörben: pénzügyi-kereskedelmi modul 
 
A pénz világa - gazdasági ismeretek általános iskolásoknak. Kis 
Bálint Ref. Ált. Isk. Szentes  

3) 
nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek 
feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó 
tanórán kívüli tevékenység 

RPI pályázat református pedagógusok részére 2010 
decemberében „Emlékezet” témakörben beérkezett pályaművek 

4) 
új tanulási formák adaptálása, nonformális tanulási 
lehetőségek kialakítása, új típusú intézményi 
együttműködések 

A Lévay József Ref. Gimn. Szeretetszolgálat programja 
http://levay.tirek.hu/cikk/mutat/diakonia/ 

5) 
a családi életre neveléshez kapcsolódó intézményi 
innováció 

„Boldogabb családokért” családi életre nevelés iskolai program 
http://csaladteologia.sapientia.hu/ 
http://kapocs.eu 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi:  
Tanítható-e vérszerinti szülő 
Családi szociálizáció 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
Családi-kör vezető képzés 
http://redifi.hu/egyhazi_kepzesek/4/csaladi_kor_vezeto_ 

6) nemzetiségi, népismereti programok --- 
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B) 
 Egészségfejlesztő – 

szemléletformáló – iskolai 
programok megvalósítása a 

tanulók egészségének 
védelme, valamint az 
egészséges életmód 

viselkedésbe épülése 
érdekében 

1) 
legalább tanévenként egy hagyománnyá tehető 
iskolai esemény 

pld. egészségnap 

2) 
személyközpontú módszerek segítésére 
esetmegbeszélő csoportban (tanítók, tanárok, 
osztályfőnökök), esetdokumentáció készítése 

MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: szupervízió 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

3) elsősegély-nyújtási tanfolyam 

Vöröskereszt helyi szervezete 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: elsősegély-nyújtás 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

Intézményi szinten 
megvalósítandó tevékenységek 

Tevékenység csoportok Tevékenységek RPI ötlet, hozzájárulás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) 
 A pedagógiai-módszertani 

megújulás szerves 

1) családpedagógiai továbbképzések 
„Boldogabb családokért” családi életre nevelés iskolai program 
http://csaladteologia.sapientia.hu/ 

2) 

a lelki egészség fejlődését szolgáló, 
személyközpontú pedagógiai módszert átadó, 
illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő 
továbbképzés 

KRE BTK Pszichológia Intézet – Mentálhigiénés segítő szakember 
http://www.kre.hu/btk/index.php/mentalhigienes-segit-
szakember.html 

3) 
egészségtan ill. életvitel témájú szakirányú 
továbbképzés 

MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: egészségtan, életvitel 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

4) 
rekreációs és élethosszig tartó testmozgások 
tárgyú továbbképzés 

--- 

5) 

egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem) 
tárgyú továbbképzés 

--- 

környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés --- 

természetismeret tárgyú továbbképzés 
Tervezett RPI akkreditált továbbképzés: 
Látványos kísérletek fizikatanárok számára  

6) 
biomechanikailag helyes testtartást kialakító, 
speciális mozgás- és tartásjavító tornát oktató 
továbbképzés 

MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: Feldenkrais módszer 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
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részeként az önfejlesztést, a 
pedagógiai kultúra 

folyamatos fejlesztését 
elősegítő pedagógus 

továbbképzések 
megvalósítása 

7) 
művészetek egészség- és személyiségfejlesztő 
hatású alkalmazását oktató továbbképzés 

Tervezett RPI akkreditált továbbképzés: 
A néptánc alkalmazhatósága a mindennapos testnevelés tanítása 
során 

8) 
társas kapcsolati készségek gyakorlását szolgáló 
tanulói csoportok vezetésére képesítő 
továbbképzés 

Tervezett RPI akkreditált továbbképzések: 
Drámapedagógiai a katechézisben 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: Játékszervező tréning  
86 órás FAT akkreditált képzés 
http://redifi.hu/egyeb_kepzesek/5/jatekszervezo_trening 

9) 
elsősegélynyújtás, baleset-megelőzési ismeretek 
tárgyú továbbképzés 

MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: elsősegély-nyújtás 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

10) 
infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban 
történő alkalmazásához kapcsolódó továbbképzés 

MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: interaktív tábla használata 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: A távoktatás, mint oktatási 
forma megismerése: online jelentkezés, webkamerás konzultáció 
a tutorral, chatszoba, moodle rendszer megismerése, online 
tananyagokból tanulás és tesztkitöltés. 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

11) menedzsmentképzés a vezetők számára 

Tervezett RPI akkreditált továbbképzések: 
A humánerőforrás gazdálkodás közoktatási intézményekben 
Iskolamarketing (IGI-klubra épülve) 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: teamvezetés, teamfejlesztés 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

12) 
pedagógiai módszertani megújulást támogató 
továbbképzés 

A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása (RWCT) – DRHE 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző, Debrecen 
 
Tervezett RPI akkreditált továbbképzések: 
A keresztyén pedagógus pályaképe (Esszencia…) 
Bibliai kulcstörténetek pedagógusoknak 
Keresztyén pedagógia 
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13) 
tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódó 
tanártovábbképzés 

Tervezett RPI akkreditált továbbképzések: 
A határon túli osztálykirándulások módszertana 
 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi: Játékszervező tréning  
86 órás FAT akkreditált képzés 
http://redifi.hu/egyeb_kepzesek/5/jatekszervezo_trening 

14) népismereti továbbképzés --- 

15) honismereti képzések --- 

D) 
 Szaktárgyi továbbképzések 

megvalósítása, valamint 
korszerű oktatási 

módszerek, jó gyakorlatok , 
új tartalmak bevezetése a 

tanmenetbe 

1) 

idegen nyelv (kiemelten: angol, német, 
nemzetiségi) 

Theolingva KRE http://www.theolingua.hu/ 

nem szakrendszerű oktatás --- 

természettudomány Tervezett képzés kidolgozás alatt a Jesenius Központ segítségével. 

minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, mérés-
értékelés 

Tervezett RPI akkreditált továbbképzés: 
A református iskola minősége 

környezeti nevelés --- 

egészségfejlesztés, mentálhigiéné, sport --- 

drámapedagógia, tánc, mozgás, zene, 
hagyományőrzés, kézművesség, vizuális kultúra 

Tervezett RPI akkreditált továbbképzések: 
Drámapedagógiai a katechézisben 
A néptánc alkalmazhatósága a mindennapos testnevelés tanítása 
során 

művészetoktatás-tehetséggondozás a 
zeneművészet, képző-és iparművészet, 
táncművészet, szín-és bábművészet 

Tervezett RPI akkreditált továbbképzés: 
A néptánc alkalmazhatósága a mindennapos testnevelés tanítása 
során 

2) 

gyermek- és ifjúságvédelem, diáktanácsadás --- 
könyvtár-pedagógia --- 
olvasáspedagógia A lélekőrző mesélés (RPI akkred. ped. továbbképzés) 

múzeumpedagógia --- 

mediáció 

Kommunikáció a konfliktusokban (KRE TFK) 
 
Mediáció. A pedagógusok, a tanulók és a szülők 
együttműködésében keletkező konfliktusok hatékony megoldását 
elősegítő módszer megtanítása (KRE BTK) 

3) esélyegyenlőség, társadalmi integráció 
Esélyegyenlőségi tanfolyam- különös tekintettel a roma 
tanulókra (DRHE – KFRTKF) 
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sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-
oktatása; Integráció; inklúzió; fejlesztő pedagógia; 
terápia 

ERPSZ 
 
MRE Szeretetszolgálati Iroda Redifi:  
Sajátos nevelési igényű tanulók, elsősorban tanulásban 
akadályozott gyermekek integrált oktatásának elmélete és 
gyakorlata többségi iskolában, kéttanáros modellben 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
Attitűdformáló tréning az együttnevelésben dolgozó szakemberek 
és segítők részére 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai inkluzív nevelésének 
elméleti és gyakorlati megalapozása 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
Az együttnevelés elmélete és gyakorlata 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 
Az együttnevelést támogató, harmonizált, kompetencia alapú helyi 
tanterv készítésének elmélete és gyakorlata 
http://redifi.hu/hir/tanar_tovabbkepzes_es_egeszsegfejleszto_isk
olai_programok_palyazatbol 

tehetségfejlesztés KRE TFK szakirányú továbbképzési szak 

E.) 
Nem releváns 

      

F) Azon eszközök 
beszerzése, melyek a 

konstrukcióban 
megvalósítandó 4 

tématerület feladataihoz 
szükségesek 

1) Eszközlista alapján  

 


