
HITÉLET A REFORMÁTUS ÓVODÁBAN 1. ALAPISMERETEK 

30 órás, államilag akkreditált pedagógus továbbképzés 

 

Akiket várunk: óvodapedagógusok, hittanoktatók – akik óvodásokkal dolgoznak  

Képzés célja és tartalma: 

A református oktatási rendszerben több olyan óvoda van, amely vagy átvett intézmény vagy 

pedig teljesen új alapítású. Az ott dolgozó óvodapedagógusok számára fontos tisztában lenni a 

református óvoda jellemzőivel, sajátosságaival, illetve a református hitélet fő 

jellegzetességeivel. A képzés célja az óvodapedagógusok református identitástudatának 

erősítése, illetve olyan alapvető teológiai-valláspedagógiai szemléletmód átadása, mely segíti 

őket az óvoda hitéletének formálásában. 

 

A képzés fő moduljai: 

1. Reformátusnak lenni 

2. A református óvoda fő jellemzői 

3. Szempontok az óvodai hitélet formálásában  

4. Teológiai kulcstémák valláspedagógiai és óvodai szemszögből  

 

A képzés végére a résztvevőknek egy képzési portfóliót kell készíteniük, mely az alábbi 

részekből áll: 

a) Kötelező elem: 0,5-2 oldalban önreflexió, melyben a pedagógus arról számol be, hogy 

a képzés során hogyan és miben fejlődött a szakmai tudása, milyen erősségeket 

azonosított be és milyen fejlesztendő területeket lát még maga előtt.  

b) Két lehetőség közül választhatnak a résztvevők: 

 Az egyik lehetőség: 2000-5000 karakter terjedelmű olvasónapló egy szabadon 

választott teológiai témáról szóló szakirodalomból. Az olvasónapló fő szempontja: mik 

azok a felismerések, amelyek az óvodai hitélet szempontjából is fontosak. 

 A másik lehetőség: 2000-5000 karakter terjedelemben egy szabadon választott bibliai 

történetben annak a feltérképezése, hogy milyen teológiai és valláspedagógiai témák, 

kérdések kerülnek elő és a pedagógus mit tart fontosnak ezekből önmaga számára és 

mit a gyermekek számára bevinni. 

 

A képzési portfólió leadási határideje az utolsó órát követő 10. nap 

 

Értékelési szempontok: 

 a továbbképzésen szerzett új ismeretek alkalmazása, 

 gyermekközpontúság, korosztályi sajátosságok figyelembe vétele, 

 a megadott szakirodalom használata. 

Értékelés módja: Megfelelt - Nem felelt meg 

 

A tanúsítvány kiállításának feltételei: 

• A képzési órákon min. 90%-os részvétel 

• Elfogadott képzési portfólió 

 

Akkreditációs eljárás folyamatban. A képzés előzetes egyeztetés alapján megrendelhető a 

kompan.julianna@reformatus.hu vagy a bajnok.orsolya@reformatus.hu  e-mail címen.  

További kérdés esetén javasoljuk a +36309618672 telefonszámon való egyeztetést.  
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HITÉLET A REFORMÁTUS ÓVODÁBAN 2. MÓDSZERTAN 

30 órás, államilag akkreditált pedagógus továbbképzés 

 

 

Akiket várunk: óvodapedagógusok, hittanoktatók – akik óvodásokkal dolgoznak  

Képzés célja és tartalma: 

A képzés célja  az óvodai hitélet módszertani támogatása, valláspedagógiai-teológiai segítség 

nyújtása, szemléletformálás és a komplex keresztyén tervezés megerősítése. Ennek során 

célunk, hogy a résztvevő: 

 Ismerjen meg olyan alapvető módszereket és módszertanokat, amelyek segítik az 

óvodai hitéleti nevelés területeit. 

 Ismerje meg az óvodai katechézis speciális anyagait és legyen képes használni azokat.  

 Legyen képes olyan komplex tervet készíteni, melyben az óvoda sajátosságainak 

megfelelő keresztyén és egyéb óvodapedagógiai területek is beépítésre kerülnek.  

 

A továbbképzés fő moduljai: 

1. Az óvodai keresztyén nevelés sajátosságai módszertani szempontból 

2. Bibliai történetmondás és liturgikus elemek az óvodában 

3. Szemléltetési lehetőségek a bibliai üzenet mélyítésében óvodás korban  

4.  Keresztyén ének- és zene az óvodában 

5. Drámapedagógiai kapcsolódások az óvodai katechézisben 

 

 

Képzési portfólió része: 

a) Kötelező elem: 0,5-2 oldalban önreflexió, melyben a pedagógus arról számol be, hogy 

a képzés során hogyan és miben fejlődött a szakmai tudása, milyen erősségeket 

azonosított be és milyen fejlesztendő területeket lát még maga előtt.  

b) Egy szabadon választott bibliai történet tematikus tervben való komplex óvodai 

feldolgozása. 

 

A képzési portfólió leadási határideje az utolsó órát követő 10. nap 

 

Értékelési szempontok: 

 a továbbképzésen szerzett új ismeretek alkalmazása, 

 gyermekközpontúság, korosztályi sajátosságok figyelembe vétele, 

 a megadott szakirodalom használata. 

Értékelés módja: Megfelelt - Nem felelt meg 

 

A képzés teljesítésének feltételei: 

a) A képzés min. 90/-án való részvétel. 

b) A képzési portfólió hiánytalan teljesítése. 

 

Akkreditációs eljárás folyamatban. A képzés előzetes egyeztetés alapján megrendelhető a 

kompan.julianna@reformatus.hu vagy a bajnok.orsolya@reformatus.hu e-mail címen.  

További kérdés esetén javasoljuk a +36309618672 telefonszámon való egyeztetést.  
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