
      
 
 

REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET (OM 102246) 
Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5. 

Telephelyek: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4. 

3530 Miskolc, Kálvin János utca 2. 

2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

E-mail: refpedi@reformatus.hu 

Internet: www.refpedi.hu 

 

Valamennyi református óvoda vezetőjének részére 

  

Tisztelt Óvodavezető Kolléga! 

 

A kialakult helyzet miatt a kontakt rendezvények helyett áttérünk az online egyeztetésekre, 

online képzések, értekezletek tartására. 

Ezeket webinárium formában szervezzük meg hétköznaponként, 90 perces időtartamban (amit 

közben kb. 10 percnyi technikai szünet szakít majd meg).  

Óvodavezetőknek tervezett webináriumainkat az alábbi témákban és időpontokban 

tervezzük 

Téma Időpont 
Az alkalmat tartó 

munkatárs 

A jelentkezést az alábbi 

e-mail címre kell küldeni 

Reflexió az elmúlt időszakról. 

Hogyan tovább? 

Tudásmegosztás az 

óvodavezetők között. 

2020.05.14. 

(csütörtök) 

10:00-11:30 

(jelentkezés 

7:00 óráig) 

Ablonczyné  

Vándor Margit 

rpi.tavoktatas@reformatus.hu  

Tárgymegjelölés: 

Távoktatás_Óvodavezetők_0514 

Pünkösd üzenete az óvodások 

számára. Hogyan segítsük a 

szülőket az ünnepre való 

készülődésben. 

2020.05.22. 

(péntek) 

10:00-11:30 

(jelentkezés 

7:00 óráig) 

Ablonczyné  

Vándor Margit; 

Zimányi Noémi 

rpi.tavoktatas@reformatus.hu  

Tárgymegjelölés: 

Távoktatás_Óvodavezetők_0522 

Kompetenciákból kiindulva, a 

szakmai fejlődés lehetőségei 

óvodapedagógusok számára. 

2020.05.28. 

(csütörtök) 

10:00-11:30 

(jelentkezés 

7:00 óráig) 

Ablonczyné  

Vándor Margit 

rpi.tavoktatas@reformatus.hu  

Tárgymegjelölés: 

Távoktatás_Óvodavezetők_0528 

A webináriumokat az interneten ingyenesen elérhető Zoom alkalmazásban tartjuk. 

(Ennek használatához a jelentkezők számára egy rövid segédanyagot küldünk.) 
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A képzésekhez való csatlakozáshoz a jelentkező e-mail címére van szükségünk. A 

webinárium kezdési időpontja előtt pár perccel a résztvevő kap egy válasz e-mailt, amely 

tartalmazza a csatlakozáshoz szükséges azonosítót, jelszót. (Ez minden egyes alkalommal 

változhat, így aki több alkalomra is szeretne majd bekapcsolódni, az is figyelje minden 

egyes kezdés előtt a postafiókját!) 

Kérünk mindenkit, hogy a Zoom programba való bejelentkezéskor a saját, hivatalos nevét 

adja meg, hogy nyomon tudjuk követni, hogy az előzetesen jelentkezettek közül kik vesznek 

részt a webináriumon! (Ez fontos számunkra az igazolás kiállításához!) 

Jelentkezési határidő az adott alkalom napján, a kezdést megelőzően 3 órával, a 

táblázatban szereplő e-mail címre küldött levéllel a tárgyban jelölve a képzés kódját  

(pl. Távoktatás_Óvodavezetők_0514)! 

Szeretettel várjuk témaötleteiket, kéréseiket is, mert lehetőségeinkhez mérten ezekhez 

igazodva hirdetjük majd meg a következő heti alkalmakat! 

A webináriumokon való részvétel ingyenes. 

Azok a résztvevők, akik a webináriumos előadásainkon, képzéseinken (több alkalmat 

összesítve) legalább 5*45 perces időtartamban részt vesznek - erről résztvevői igazolást 

kapnak, mely beszámítható a pedagógus továbbképzés teljesítésébe. 

 

Szeretettel várjuk a Kollégákat! 

 

Budapest, 2020. május 6. 

 

Áldáskívánással: 

Dr. Szontagh Pál s.k. 

igazgató 


