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Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet  

Alapítási engedély szám: 2013/10/2022 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027.07.05. 

Foglalkozási órák száma: 85 

A továbbképzés szervezésének formája: folyamatba ágyazott képzés 

A képzés szakmai vezetői: Dr. Bódiss Tamás és Draskóczy Balázs 
A továbbképzés helyszíne és időpontja: meghirdetés alapján 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező továbbképzésekbe. 
 
A továbbképzés célja: A program a protestáns identitás egyik fontos elemét alkotó zenei ismeretek 

tanításához nyújt segítséget a pedagógusok számára. Biztosítja az egyházi ének tárgy tanításához 

szükséges tudást, segíti a magyar és az európai egyházzenei örökség tanítását. Az egyházzenei repertoár 

bővítésével új ismereteket nyújt, és az elméleti ismereteket is gyarapítja e témában. Megkönnyíti az ének-

zene tanítás során mind a tartalmi, mind a módszertani vonatkozásban felmerülő kérdések megoldását. 

A képzés folyamatba ágyazott továbbképzési formában zajlik, a kontakt órák száma 63, folyamatba 

ágyazottan 22 munkaórányi feladatot távkapcsolati mentorálással segített egyéni munkával végeznek a 

résztvevők. A tanfolyam a résztvevőktől aktív közreműködést kíván. 

 

A korábbi tréningen résztvevő pedagógusok visszajelzései a képzésről: 
„Nagy szakmai tudású és jól felkészült oktatókat hallhattunk, rendkívül pozitív hozzáállás, 
segítőkészség jellemezte őket.” 
„Sok kézzel fogható anyagot, szakirodalmat, szemelvényt kaptunk.” 
„Elvárások feletti volt. A zenei rész nagyon hangsúlyos, ez jó!” 
 

A jelentkezés feltételei: vallástanár, tanító, énektanár, karvezető, zongora vagy orgona szakos tanár, 
bármely szakos zenetanár vagy teológia szakos végzettség 
 
A tanúsítvány kiállításának feltétele: 
 A képzésen való 80%-os részvétel. 
 Portfólió összeállítása, mely az alábbiakat tartalmazza: 
a) 3 videófelvételen bemutatott tanóra vagy órarészlet kidolgozott óravázlata, valamint az órákhoz 
kapcsolódó reflexiók és önreflexiók.  
b) A folyamatba ágyazott szakaszok során végzett gyakorlat dokumentálására munkanapló készítése. A 
munkanapló tartalma a kidolgozott óravázlatokon felül további 3 tanóra rövid vázlata. 
c) A III. pontban részletezett református ének elemző bemutatása. 

 
Részvételi díj összege: 100.000–110.000 Ft. 

A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen: 100.000 Ft. 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és szállásköltség. 
A programról bővebb tájékoztató kérhető: 

Bajnokné Vincze Orsolya (bajnok.orsolya@reformatus.hu) 


