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Köszöntő
Kedves Testvérek!
Remélem, hogy pihentető, feltöltő időszak van Önök mögött! Mivel az iskolákban lassan
indulnak az év eleji szervezések, és a katechéták is készülnek az előttük álló feladatokra, ezért
szeretnénk az új tanévre készülve segítséget nyújtani az előkészületekhez is.
Az alábbiakban szakmai információk és tájékoztatók találhatóak háttéranyagokról, ill. a
2017/2018-as tanév katechetikai aktualitásairól.
Isten adjon erőt a feladatok végzéséhez és áldja meg a szolgálatokat!
Budapest, 2017. augusztus 16.

I.

Dr. Szászi Andrea
RPI, katechetikai igazgatóhelyettes

Taneszközök az általános iskolai hittanoktatás számára

1. Tartós tankönyvek a 4. és 8. évf. számára
Az elmúlt tanév során elkészültek a 4. és 8. évfolyam beválásvizsgálata (visszajelzései)
alapján javított tartós tankönyvek és munkafüzetek. Ezek során javítottuk a bennük maradt
hibákat, cseréltünk feladatokat, ill. változtattunk a leckék sorrendjein, ill. a 8. évfolyam
esetében a tematikai egységek sorrendjén. A kéréseknek megfelelően, a 8. évfolyam
munkafüzeti anyagaiban megjelennek ismétlésként – vagy a konfirmációs felkészítéshez
kapcsolhatóan, az illeszkedő konfirmációs kérdések is. Javasoljuk, hogy az előzetes
felkészülés során alaposan nézzék át a változásokat, amelyről honlapunkon tájékozódhatnak.
(Letölthetőek a betekintő oldalak, lapozható változatban megtekinthetőek a javított
taneszközök.)
FIGYELEM! A Kálvin Kiadó tájékoztatása alapján a nyomda hibájából tévesen készült el a
Hittan 4 MFGY (RP-004/1MFGY), melyben az új borító, de a régi belív szerepel. A
taneszközök nyári kiküldése során ez jutott el az egyházközségekhez. A nyomda végül
javította a hibát és elkészültek az új, jó taneszközök. A Kálvin Kiadó minden
egyházközséghez eljuttatja a javított Hittan 4 MFGY anyagokat legkésőbb a pótrendeléshez
kapcsolódóan szeptember–október folyamán, de akár korábbi postai megrendeléssel együtt.
Javasoljuk, hogy akinek lehetősége van korábban átvenni az új munkafüzeteket, keresse fel a
Kálvin Kiadó Központi Raktár és Könyvesboltját (1113 Budapest, Bocskai út 35.,
munkanapokon 9–15.30-ig) még a tanévkezdés előtt, ahol ingyenesen átadják a megrendelt
mennyiségben a cserélendő taneszközöket. A korábban kiküldött rossz példányokat
visszaveszik, de enélkül is átadják az új munkafüzeteket. Szükség szerint az elrontott
munkafüzetekkel is elkezdhető a tanév (az első leckékben nincs változás), de kérjük, hogy a
jó, javított példány megérkezése után mindenképpen cseréljek a diákok példányait vagy még
tanévkezdés előtt szerezzék be a javítottat.
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2. Javítások az általános iskolai nyomtatott anyagokban (2. és 5. évf.)
Az elmúlt évek során több kérés és visszajelzés érkezett, amelyet lehetőségeinknek
megfelelően igyekszünk beépíteni a taneszközökbe. A több éves tapasztalat alapján, ill. a
Kálvin Kiadó tájékoztatása alapján, a raktári készlet kifogyása miatt lehetővé vált a hittan 2
és hittan 5 évfolyamok tankönyveiben felfedezett hibák javítása és azok átvezetése a
munkafüzetekben és tankönyvekben.
A tankönyvekben, ill. munkafüzetekben főleg formai és kevés tartalmi változás történt
(aranymondások dőlt betűsök lettek, kevés kép cserélődött, a bibliai szövegek mindenhol a
RÚF szerinti változatra lettek cserélve, ill. néhány hiba került javításra.)
A változások jegyzéke megtalálható a honlapunkon az adott évfolyam anyagai között,
beépítésre kerül a tanári segédletbe, ill. a javított tankönyvi és munkafüzeti oldalak/leckék
szintén letölthetőek. Javasoljuk, hogy a tanévkezdés előtt – ill. az órára készülés során nézzék
át a vonatkozó leckéket a letölthető, javított anyagokból is, mivel a már új, kiküldött
taneszközök ezt tartalmazzák!
3. Digitális segédletek, háttéranyagok.
3.1. Tanmenetek a 2017/2018-as tanévre
2017. augusztus 21-től válnak letölthetővé a 2017/2018. tanév rendjéhez készült tanmenetek
az egyházi iskolák és a gyülekezeti hittanoktatás számára. A helyi sajátosságok beépítésére
továbbra is lehetőség van.
3.2. Tanári segédlet frissítések
A nyár során elkészültek az általános iskolai tanári segédletek frissítései (2., 4., 5., 7. és 8.
évf.). Néhány új óravázlat, szöveg- és képelemzési szempontok, követelmények, további
ötletek kerültek bele. Letölthetőek a honlapról, ill. megtekinthetőek a szokott módon.
3.3. IKT eszközök
Bővült az interaktív táblán használható segédletek tára. 2-5. évfolyam számára készültek
minden leckéhez Promethean Active Inspire és Smart táblán használható segédletek
(feldolgozások, órai anyagok). Ezek feltöltése folyamatos és az adott évfolyam interaktív
tábla rovatában megtekinthetőek.
3.4. Digitális feladatbank
A 2016/2017-es tanévben pilot verzióban működő digitális feladatbank kísérleti éve lezárult.
528 felhasználó használja a feladatbankban található 3000 feladatot. Ennek a tapasztalatairól
2017 júniusában egy online kérdőív segítségével megkérdeztük a feladatbank használóit. A
tanórai differenciáláshoz, csoportösszevonásokhoz használható feladatok gyűjteményét
tovább bővítettük a nyár során.
Feladatbank elérhetősége: http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/login
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II.

Taneszközök a középiskolai hittanoktatás számára

Megtörtént az egyháztörténeti modulok véglegesítése, így már minden alapmodul elérhető
nyomtatásban. Az intézmények visszajelzései tükrében a kiegészítő modulok e-book
formátumban kerülnek kidolgozásra és kizárólag, az RPI honlapján érhetőek el, ahol
ingyenesen letölthetőek.
FIGYELEM! Kérjük egyházi iskolákat, hogy a kiegészítő modulokat ne rendeljék, sem a
KELLO honlapján, sem pedig a Kálvin Kiadónál, mivel ők csak az RPI honlap linkjét tudják
átküldeni. A kiadványok megtalálhatóak és ingyenesen letölthetőek a refpedi.hu oldalon.
III.

Képzések, továbbképzések, szakmai alkalmak

A 2017/2018-as tanév 1. félévében lelkipásztorok, hittanoktatók számára a következő
katechetikai rendezvények kerülnek meghirdetésre:
Ssz.

Képzés neve

1.

Imádságra nevelés a
katechézisben

2.

Idő-tartam

Helyszín

Időpont

Képzés vezetői

8x45 perc

Budapest

2017.
szeptember
14.

Zimányi Noémi,

Megújuló katechézis, 2017
(2.)

7x45 perc

Budapest

2017.
szeptember
21.

Dr. Szászi Andrea,
Zimányi Noémi,
Csüllög Ferenc

3.

Hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek a katechézisben

20x45 perc

Berekfürdő
(Megbékélés
Háza)

2017.
október 810.

Dr. Szászi Andrea,
Csüllög Ferenc

4.

Ünnepi ötletbörzekarácsonyi ünnepkör

8x45 perc

Budapest

2017.
november
13.

Zimányi Noémi,
Csüllög Ferenc

5.

Gyermekteológiai
szempontok a
hittanoktatásban és a
családok között végzett
gyülekezeti munkában

8x45 perc

Budapest

2017.
november
18.

Szabóné Dr. László Lilla

6.

Ünnepi ötletbörzekarácsonyi ünnepkör

8x45 perc

Debrecen
(DRHE)

2017.
november
20.

Zimányi Noémi,
Csüllög Ferenc
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A rendezvények
megtekinthetőek!

programja

és

jelentkezési

feltételei

a

www.refpedi.hu

oldalon

Előzetes egyeztetés alapján tanévkezdő szakmai rendezvényre, katechetikai napok tartására
kihelyezetten, az egyházmegyékben/egyházi iskolákban is van lehetőség. Kérjük, hogy
szándékukkal keressék kollégánkat a csullog.ferenc@reformatus.hu elérhetőségen!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

