
Hitélet a református óvodában – alapismeretek 
Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

 
Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet 
Alapítási engedély szám: 94/10/2022 
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027.03.28. 
Foglalkozási órák száma: 30 
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami  
Oktatók: Ablonczyné Vándor Margit, Dr. Szászi Andrea 
A továbbképzés helyszíne és időpontja: A jelentkezők igényei alapján (minimumlétszám: 10 fő). 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező továbbképzésekbe. Tantestületi megrendelés 
esetén igény szerinti helyszínen és időpontban is megszervezzük. 
 
A program tartalmának rövid ismertetése: 
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, hogy erősödjön az óvodapedagógusok református identitástudata, illetve ismerjék meg azt 
az alapvető teológiai-valláspedagógiai szemléletmódot, amely segíti őket az óvoda hitéletének 
formálásában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A jelentkezés feltételei: egyetemi és/vagy főiskolai diploma; óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, 
fejlesztő pedagógus, hittanoktató szak 
 
A tanúsítvány kiállításának feltétele: 
• A képzésen való 90%-os részvétel 
• A képzés végére a résztvevőknek képzési portfóliót kell készíteniük az alábbiak szerint: 
• a) 0,5-2 oldalas önreflexió készítése, 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: 
- 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. 
- 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. 

 
Részvételi díj összege: 35.000–39.000 Ft. 

A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 35.000 Ft. 
 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és szállásköltség. 
A programról bővebb tájékoztató kérhető: Kompán Julianna (kompan.julianna@reformatus.hu) 


