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Visszapillantó – a 2022-es év 
katechetikai kapcsolódásai 

„Hinni taníts, Uram!” – hangzott a központi 
gondolat 2022-ben, mivel az MRE ebben az évben a 
hittanoktatást helyezte a középpontba. Országos szinten 
több területen is elindultak olyan kezdeményezések, 
amelyek célja a megújulás, megújítás és a korábbi jó 
gyakorlatok tovább vitele volt. Ebbe a folyamatba 
bekapcsolódott az RPI is. Néhány eredményünket 
szeretném röviden kiemelni, hiszen az éves beszámolóban 
részletesen olvasható lesz majd minden. 

2022-ben 57 katechetikai szakmai alkalmat tartottunk, ahol 1349 fő vett rész. Öröm volt a 
számunkra, hogy elindulhatott augusztus végén egy kistérségi, egyházmegyei továbbképzési 
pályázat. Ennek részeként 9 helyen jártunk az országban, melyek a következő térképen is láthatók.  
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https://pixabay.com/hu/photos/visszapillant%c3%b3-

“Mindenkor örüljetek, szüntelenül 
imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez 

Isten akarata Jézus Krisztus által a ti 
javatokra.” 1Thessz 5,16-18 

https://pixabay.com/hu/photos/visszapillant%c3%b3-t%c3%bck%c3%b6r-perspekt%c3%adva-835085/
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 A szakmai alkalmak között magas számban voltak jelen módszertani rendezvények, de kiemelt 
hangsúlyt fektettünk a mentálhigiénére is. Így önismereti, lelkigondozói szakmai napjaink, 
webináriumaink is voltak. Új elemként jelent meg a szupervíziós hivatásgondozás, mely 2022-ben 
4 csoportban indult el.  

Az államilag akkreditált pedagógus továbbképzések sorát a meglévőkhöz kapcsolódva két 
katechetikai témájú, 30 órás képzéssel bővítettük. „Az óvodai hitélet alapjai - hitélet a református 
óvodában, alapismeretek” és a  „Hitélet a református óvodában - módszertan”  továbbképzések 
egy hiányterületet ölelnek át.  

Emellett a református óvodarendszer támogatására a Keresztyén munkacsoport online találkozóin 
az év során 5 bibliai történet feldolgozását, teológiai-valláspedagógiai áttekintését segítettük az 
óvodapedagógusok számára.  

Bővült a szakmai kincsestárunk is. Jelenleg az RPI hittan feladatbankjában 9410 feladat van, 
amelyet 2181 fő használ. (Ez kb. 20 %-os növekedés az előző évhez képest.) A hittanoktatáshoz 
kapcsolódó játék- és zenetárban 430 ének és 613 játék található. Ezt 786 felhasználó használja. Itt 
is kb. 10 %-os növekedéssel találkozhatunk. Több mint 300 új katechetikai segédlet (digitális és 
nyomtatható) került fel az RPI honlapjára. Emellett két új modul van előkészületben (amelyekről 
majd a későbbi számokban lesz szó részletesen). „Az első keresztyének világa” c. kiegészítő 
modul digitálisan lesz elérhető, tankönyvi anyaggal és ppt anyagokkal a 9-11. évfolyam 
középiskolai hittanoktatásához. A tinédzserek lelki életének támogatására készül az „Istennel a 
hétköznapokban” c. kiegészítő modul, amely tanári segédletként óratervek segítségével a kreatív, 
lelki életet fejlesztő tanórákat állítja a középpontba.  

Az év során bővítettük a hasznos szakirodalmak sorát is. A Magyar Református Nevelés (MRN) 
2022/2. száma a Családi életre nevelés témakörét, míg a 2022/4. Mennyi az annyi? Egy fős és 
kislétszámú csoportok a katechézisben témákat dolgozta fel. Ezek a honlapunkról ingyenesen 
elérhetők, letölthetők.  

Az RPI részt vett egy olyan munkacsoport működtetésében, mely az Oktatási Szolgálat kérésére a 
hittanoktató előmeneteli rendszert kidolgozta. Illetve ehhez kapcsolódóan elindult egy másik 
munkacsoport, amely a hittanoktatók továbbképzési rendszerén munkálkodik. Ezekről hivatalos 
tájékoztatást az MRE Zsinat Elnökségének jóváhagyása után az Oktatási Szolgálat ad majd. 

Bár sok kihívás vett és vesz körül bennünket, de hálával tekinthetünk vissza 2022-re. A 
2021/2022-es tanévben 151.446 hittanoshoz, 2022/2023-as tanévben 153.068 gyermekhez és 
fiatalhoz vihettük Isten Igéjét. Hiszem, hogy a munkálkodásunk nem volt hiábavaló az 
Úrban! 

Merre tovább? Az év elején csak néhány pontot szeretnék kiemelni, amellyel - ha Isten engedi és 
éltet bennünket - az előző időszakhoz kapcsolódunk. 

• Tovább szeretnénk folytatni az egyházmegyei, egyházkerületi pályázati lehetőséget. Az év során 
10-12 közösséget szeretnénk felkeresni katechetikai témákkal. A pályázat részletei külön 
dokumentumban találhatók (1. számú melléklet). 

• Már megnyíltak a jelentkezések a központilag szervezett rendezvényeinkre. A 2. számú 
mellékletben találhatók azok a szakmai rendezvények, amelyekre szeretettel várunk minden 
érdeklődőt. Ezek között vannak online ingyenes alkalmak és jelenléti képzések is. 

2

http://refpedi.hu/hirlevel/1.%20mell%C3%A9klet_tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9si%20p%C3%A1ly%C3%A1zat_20230117SzA.pdf
http://refpedi.hu/hirlevel/2.mell%C3%A9klet.RPI%20k%C3%A9pz%C3%A9sek_2023.01.17.SzA.pdf
http://refpedi.hu/hirlevel/2.mell%C3%A9klet.RPI%20k%C3%A9pz%C3%A9sek_2023.01.17.SzA.pdf
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• 2023-ban is, minden hónapban küldjük a tematikus katechéta hírlevelet. Szeretettel várjuk a 
témajavaslatokat e-mailben a kollégáink felé.  

• A 2022-es országos katechetikai konferencia szakmai anyagait a 2023/1. MRN számban adjuk 
közre.  

• Új szakmai anyagokat fejlesztünk. A már említett két középiskolai modul mellett az alsósok 
számára olyan kinyomtatható társasjátékokat készítünk, amelyek az összefoglalást, 
számonkérést is segítik. Az óvodások számára bibliai történetek feldolgozásához feladattárat, 
elméleti- és gyakorlati szempontokat is tartalmazó gyűjteményeket készítünk. 

 

Szolgáljunk együtt örömmel és hálával idén is!  

                                   Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai igazgatóhelyettes  

                 Képzéseink                    
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Lélek-jelenlét 2. 

A második alkalom 
tervezett időpontja: 
2023.02.15. szerda este 
17.00-19.00 

Az alkalom témája: 
Lelkigondozói szemlélettel a hittanórán – 
megoldásfókusz és ötlettár  

Az alkalmat tartja: Rácz Vera 

Lélek-jelenlét 1.  

Idén is folytatjuk a Lélek-jelenlét webinárium-
sorozatunkat. Az első alkalom tervezett 
időpontja: 2023.01.19. csütörtök este 
17.00-19.00 

Az alkalom témája: Motiváló értékelés   
A motiváló értékelés lelki tényezőiről, a 
pozitív hatásáról, valamint új módszertani 
lehetőségekről és értékelési techinkákról lesz 
majd szó. 
Az alkalmat tartja:  Csőri-Czinkos Gergő 

Jelentkezési link  ITT található.

30 órás akkreditált képzéseink indulnak pedagógusok számára február elejétől: 
• Hitélet a református óvodában 
• A hitre nevelés elméleti alapjai 

További információk kérhetők a képzéseinkről Kompán Juliannától a 
kompan.julianna@reformatus.hu címen. 

Továbbképzésekre idén is van lehetőség pályázniuk az egyházkerületeknek, egyházmegyéknek, 
melyről részletes tájékoztatásunkat ITT olvashatják!

http://refpedi.hu/hirlevel/1.%20mell%C3%A9klet_tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9si%20p%C3%A1ly%C3%A1zat_20230117SzA.pdf
https://forms.gle/37jTjcT4pCnMHfAc6
mailto:kompan.julianna@reformatus.hu
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Parakletos könyvesház ajánlója 
Csodadolgok – Jézus csodái
Böngészős bibliai társasjáték 
 
Böngészős társasjátékunk célja, hogy a bibliai 
történeteket egy-egy életképen és részletein 
keresztül közelebb hozza a gyerekekhez. A 
közkedvelt böngésző könyvek logikája szerint a 
történetlapok és részleteik rengeteg képi 
információt tartalmaznak. 
A játékban hat bibliai történethez találunk 
történetlapokat és kis kártyákat, amik tárgyakat, 
állatokat ábrázolnak valamelyik történetből. A 

képek azonban cselesek, mert bármely két történetlaphoz tartozik egy-egy azonos képrészlet. Így a 
játékosnak nem elég figyelmesnek lennie, hanem gyorsaságra is szüksége lesz, hogy ő gyűjtse 
össze leghamarabb a történetéhez a kis kártyákat! 
Kilenc különböző játékszabály és azok további variációi biztosítják, hogy a társasjáték több 
korosztállyal és játékhelyzetben is alkalmazható legyen. Elsősorban nagyobb óvodások és 
kisiskolások számára is ajánljuk. A színes képek és képrészletek jó alkalmat adnak a történetekről 
való beszélgetéshez is. A kis kártyákkal külön memóriát is játszhatunk. 

Fejlesztési területek: memória, figyelem, gyorsaság, rész-egész fogalom, vizuális differenciálás 
 
Jellemzők 

·      1-6 játékos 
·      4 éves kortól 
·      játékidő 10-20 perc 
·      9 féle szabály 
·      színes, életvidám képek 
·      vastag, kemény kártyák  

  
A játékban szereplő történetek  

·      A nagy halfogás  
·      Ötezer ember 

megvendégelése  
·      A vak Bartimeus meggyógyítása  
·      Jairus lányának feltámasztása  
·      A vihar lecsendesítése  
·      Gyógyítás a Betesda-tónál   

Játékterv: Damásdi Dénesné • Grafika: Kelemen Czakó Rita • Doboz mérete: 22×16×3 cm •Ára 6900 Ft • 
Megvásárolható a keresztény könyvesboltokban és a kiadó webáruházában: https://www.konyves.hu/
termek/csodadolgok-jezus-csodai/
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https://www.konyves.hu/termek/csodadolgok-jezus-csodai/
https://www.konyves.hu/termek/csodadolgok-jezus-csodai/
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A Kálvin Kiadó és a Református Tananyagfejlesztő Csoport 
ajánlata 

Tóth-Máthé Miklós 
PECÚROK 
Ifjúsági regény 
A/5; 160 oldal; kartonált, füles; 2100 Ft 
Református Tananyagfejlesztő Csoport, 2019 

Kik azok a pecúrok? Sárospatakon nevezték/nevezik így a gólyákat, a 
legkisebb (picúr) gimnazistákat, akik a felsőbb évesek felügyelete 
alatt edződve próbálnak helytállni és barátokat szerezni az 
elkövetkezendő gimnazista évekre. Tóth-Máthé Miklós regénye a 
második világháború után néhány évvel játszódik Óváralján 
(Sárospatakon) a nagy múltú Kollégiumban, ahová az ország minden 
részéről sereglenek a 10 év körüli fiatal iskolások. Tatár Marci és barátai számos mulatságos és 
kínos kalandon keresztül válnak pecúrokból igazi sárospataki diákokká. Mindeközben Marci 
titkon írói pályára készül (cowboy-regényt ír), megismerkedik élete első szerelmével és szökni 
készül. 

A könyvet 10 éves kortól ajánljuk elolvasásra. 
  
Tomcsányiné Lucz Szilvia – Velkey György László 
MUNKAFÜZET TÓTH-MÁTHÉ MIKLÓS PECÚROK CÍMŰ 
KÖNYVÉHEZ 
5–6. osztály 
B/5; 96 oldal; kartonált; 1200 Ft 
Kálvin Kiadó – Református Tananyagtár, 2020 

„Tatár Marci hallgatja a sorstársakat, és közben magára gondol. Nem 
valószínű, hogy az éjszaka alatt csoda történjen. Márpedig, ha nincs 
csoda, akkor marad a rossz bizonyítvány, amit haza kell küldeni a 
szülőknek, és a többire jobb nem is gondolni. Hogy lehetne elkerülni 
mindezt? És ekkor felvillan benne az egyetlen lehetőség, ami talán 

eddig is ott bujkált a tudatában pecúrlétének fél esztendeje alatt. 
– Szökjünk meg… – mondja rekedten az izgalomtól.” 

Tóth-Máthé Miklós saját élményei alapján írt ifjúsági regénye a sárospataki kisdiákok második 
világháborút követő – hol felhőtlen, hol súlyos gondokkal terhelt – kalandos mindennapjaiba 
enged bepillantást. A könyv megismerését, feldolgozását segíti ez a munkafüzet. 
Legalább 20 példány megrendelése esetén 30% kedvezmény (a teljes fogyasztói árból)! 
A Református Tananyagfejlesztő Csoport által fejlesztett kiadványok, digitális változataik, valamint a hozzájuk 
készült pedagógiai felhasználási javaslatok elérhetőek a Református Tananyagtárban. 
  
További információk és megrendelési lehetőség a Kálvin Kiadó webáruházában: https://kalvinkiado.hu/konyv/
gyerekek-es-fiatalok 
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https://reftantar.hu/konyvek/
https://kalvinkiado.hu/konyv/gyerekek-es-fiatalok
https://kalvinkiado.hu/konyv/gyerekek-es-fiatalok
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Ismerkedés a Godly Play módszertanával 

Gyakran mondasz bibliai történeteket gyerekeknek és fiataloknak?  
Szeretnél közelebb kerülni a bibliai elbeszélésekhez?  
Érdekel a gyerekek lelki világa?  
Hallottál már a Godly Play módszeréről és szeretnéd megismerni?  
Megújítanád a gyerekek és fiatalok között végzett szolgálatodat?  

A Godly Play ismerkedős nap azok számára lehet érdekes, akik még nem találkoztak a bibliai 
történetmondásnak és a gyermekistentiszteletnek ezzel a formájával, vagy már hallottak róla, de 
szeretnék személyesen is átélni azt, és beszélgetnének a szemlélet kapcsán felmerülő kérdéseikről.  
Jelentkezni ITT lehet a következő időpontokra: 

A pontos dátumok:  
Ismerkedős nap 1.  
Időpont: 2023. február 17. 15.00-18.30  
Helyszín: Gárdony  
Jelentkezési határidő: február 1.  

Ismerkedős nap 2.  
Időpont: 2023. április 28.  
Helyszín: Dunakeszi Református Gyülekezet Godly Play szobája, 2120 Dunakeszi, Kálvin János u. 7.  
Jelentkezési határidő: április 10.  

Kedves Ifimunkában Szolgáló!  

Örömmel jelenthetjük be, hogy elindult a regisztráció a 2023-as IVK- ra, melynek időpontja 2023. 
március 17-19!  

Hatodik alkalommal rendezünk intenzív tréninget az ifjúsági munka minden résztvevője számára. 
Újak és régi motorosok, vidékiek, városiak, önkéntes és főállású szolgálók, gyertek!  

A következő ifivezetőképző témája: EGYSÉG-EGY TEST.  

A Korinthusi levélben olvassuk, hogy a testnek sok tagja van, különböző funkcióval, mindegyik tag 
külön-külön értékes, de együtt, egy testként működik hatékonyan, a Lélek által összeszerkesztve, 
Krisztus irányítása alatt.  

Az a vágyunk, hogy az ifjúsági munka minden résztvevője egy inspiráló, megtartó, megbecsülést 
közvetítő csapat tagja legyen, hogy megerősödve töltse be funkcióját a test 
tagjaként.  

Jelentkezés és további információt ITT találhattok! 

Jelentkezési határidő: 2023. január 23.  

Figyelmükbe ajánljuk

https://ifivezetokepz.es/ivk/
https://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/1147526814/
callto:17.%2015.00-18.30
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Kapcsolat 
Amennyiben észrevételeiket, véleményüket, akár írásaikat szeretnék velünk megosztani, akkor 

keressenek minket elérhetőségeinken! 
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„Egyház-story” Országos Egyháztörténeti Kreatív verseny 
5-8. évfolyam és 9-12. évfolyam számára 

A verseny neve: „Egyház-story” Országos Egyháztörténeti Kreatív Verseny Demjén István 
templomépítő, közösségszervező és lelki vezető budafoki lelkész életéről 
A verseny kiírója és rendezője: Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium, 
1223. Budapest, Rákóczi út 16. 
A verseny kategóriái: A versenyt a 5-12. évfolyamon tanuló diákok számára hirdetjük meg, 3 fő alkot 
egy csapatot. 
A verseny jellege, részei: A verseny I. fordulója képregényírás Demjén István életéről online 
képregényíró program segítségével, ill. egy szabadon választott templom makettjének, az elkészítés 
folyamatának, a választás indoklásának videófelvétellel való bemutatása a versenyzők részvételével. A 
második fordulóban 12 továbbjutott iskola/gyülekezet csapata előre elkészített színdarabot mutat be 
Demjén István életének a versenyszervezők által meghatározott fejezeteiből. 
A jelentkezés és nevezés módja, határidői: A nevezési lapot hiánytalanul kitöltve, valamint a 
hozzájáruló nyilatkozatok (1. sz. melléklet) egyidejű csatolásával lehet, (mindkettőt aláírva, bélyegzővel 
ellátva, szkennelve) a demjen.egyhazverseny@rozsakertirefi.hu e-mail címre elküldeni 2023. január 27-
ig (postabélyegző dátuma). A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium 
szervezői a jelentkezések alapján a tervezett létszámadatok összesítése után értesítést küldenek a sikeres 
nevezésről. 

Részletes verseny kiírás és nevezési lap ITT érhető el. 

Református 
Pedagógiai  

Intézet  
http://refpedi.hu

Dr. Szászi Andrea  
katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes  

+3630/961-8674 
szaszi.andrea@reformatus.hu 

Kompán Julianna  
katechetikai ügyintéző  

+3630/961-8672 
kompan.julianna@reformatus.hu  

Konferencia 

Az ECCE (European Conference of Christian Education) szervezet Európa különböző országaiban tart 
képzéseket háromévente, a köztes években pedig egy-egy online alkalomra kerül sor. A nemzetközi 
tapasztalatcsere most sok év után újra régiónkban lesz Balatonszárszón a SDG Református 
Konferencia-központban.  
A találkozón magyar és külföldi szakemberek, lelkészek is szolgálatot vállalnak, a főelőadó pedig Bob 
Hartman lesz, a Mesélő Biblia szerzője.  
A konferencia több nyelvű, magyar fordítás nem várható. 

További információ ITT olvasható. 

http://rpi.reformatus.hu/orsz%C3%A1gos-kreat%C3%ADv-egyh%C3%A1z-story-verseny
http://rpi.reformatus.hu/ecce-konferencia-0
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