
      
 
 

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 köznevelési intézmény 

vezetőjének részére 

 

 

 

Tisztelt Intézményvezető Kolléga! 

 

A kialakult helyzet miatt a kontakt rendezvények helyett áttérünk az online 

segítségnyújtásra, online képzések tartására. 

Ezeket webinárium formában szervezzük meg a jövő héttől kezdődően, hétfőtől-csütörtökig 

15:00-16:20 között, 80 perces időtartamban (Amit közben kb. 10 percnyi technikai szünet 

szakít majd meg). Terveink szerint heteken át, folyamatosan, amíg erre igény mutatkozik. 

A webináriumokat két témában tervezzük: 

• Ezek egyrészt az intézményvezetőknek szóló, az IGI-klubok mintáján szerveződő 

alkalmak lesznek, melyek a digitális munkarenddel kapcsolatban felvetődött 

kérdéseket járják körbe. A webináriumokon lehetőség van kérdéseket is feltenni. A 

résztvevők egymással is „csetelhetnek”. 

 

• Egy másik nagy témakör a pedagógusok munkáját hivatott segíteni az online 

feladatkészítő oldalak használatának bemutatásával (Redmenta, LearningApps, 

Kahoot, Quizlet stb.). Várjuk azokat, akik teljesen kezdő szintről indulnak, de azokat 

is szívesen látjuk, akik már részt vettek képzéseinken és szeretnék felfrissíteni az 

ismereteiket. A képzés gyakorlati. A résztvevők az előadó kivetített képernyőképén 

követhetik az oldalak használatát és közben a saját gépükön ők maguk is 

végrehajthatják az egyes lépéseket. Mivel egy-egy alkalom 70 perces, így 

előfordulhat, hogy egy témát több részletben tudnak majd teljes körűen feldolgozni.  

A webináriumokat az interneten ingyenesen elérhető Zoom alkalmazásban tartjuk majd. 

(Ennek használatához a jelentkezők számára egy rövid segédanyagot küldünk.) 

A képzéshez való csatlakozáshoz a jelentkező e-mail címére van szükségünk. (Mellette 

természetesen a nevét, munkahelyét is kérjük.) A webinárium kezdési időpontja előtt a 

résztvevő kap egy 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!) 

Tárgy: Webináriumok meghirdetése 
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A témákat és alkalmakat hetente hirdetjük majd meg.  

Jelentkezési határidő az adott alkalom napján 12:00-ig, a képzést tartó munkatársunk e-

mail címére küldött levéllel. A levél tartalmazza a jelentkező nevét, intézményét, milyen 

tantárgyat tanít és hogy melyik nap, melyik témára jelentkezik 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az első héten tesztjelleggel 10-12 résztvevővel vállaljuk a 

beszélgetések szervezését. Nagy érdeklődés esetén másik délután, azonos időpontban a 

konzultációkat újra megszervezzük. A kapacitások szűkössége miatt az alkalmakat csak a 

református intézmények pedagógusainak illetve az állami iskolákban dolgozó 

református hitoktatóknak tudjuk biztosítani.  

Szeretettel várjuk témaötleteiket, kéréseiket, mert lehetőségeinkhez mérten ezekhez 

igazodva hirdetjük majd meg a következő heti alkalmakat. 

Meghirdetett témáink 2020.03.23.-2020.03.27 között 

Téma Időpont 
Az alkalmat 

tartó munkatárs 

A jelentkezést az alábbi e-

mail címre kell küldeni 

A tantermen kívüli digitális 

munkarend bevezetése átállás 

tanügyigazgatási kérdései, 

tapasztalatai  általános 

iskolákban 

2020.03.23. 

(hétfő) 

15:00-16:20 

Márkus Gábor markus.gabor@reformatus.hu 

 

Redmenta használata a 

digitális munkarendben I. 

2020.03.24. 

(kedd) 

15:00-16:20 

Bánné Mészáros 

Anikó 

banne.aniko@reformatus.hu 

 

A tantermen kívüli digitális 

munkarend bevezetése átállás 

tanügyigazgatási kérdései, 

tapasztalatai középiskolában 

2020.03.25. 

(szerda) 

15:00-16:20 

Márkus Gábor markus.gabor@reformatus.hu 

 

Redmenta használata a 

digitális munkarendben II. 

2020.03.26. 

(csütörtök) 

15:00-16:20 

Bánné Mészáros 

Anikó 

banne.aniko@reformatus.hu 

 

 

A webináriumon való részvétel ingyenes. 
Azok a résztvevők, akik a webináriumos előadásainkon, képzéseinken (több alkalmat 
összesítve) legalább 5*45 perces időtartamban részt vesznek, a vészhelyzetet követően 
erről résztvevői igazolást kapnak, mely beszámítható a pedagógus továbbképzés 
teljesítésébe. 

 

Budapest, 2020. március 20. 

 

Áldáskívánással: 

 

 

Dr. Szontagh Pál 

igazgató 
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