
Olvasni jó! – Irodalomtanítás az alsó tagozaton keresztény értékrendet közvetítő, 

tevékenység- és felfedezőtanulás-alapú, összművészeti módszerrel 
Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

 
Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet 
Alapítási engedély szám: 367/10/2022 
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027.10.11. 
Foglalkozási órák száma: 30 
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 
Oktatók: Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt 

A továbbképzés helyszíne és időpontja: A jelentkezők igényei alapján (minimumlétszám: 12 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: Olvasni jó! – mondjuk, de a mai gyerekek sokasága nem 
ismeri az irodalomba való belefeledkezés élményét. A képzés arra a keresztény értékrendet közvetítő, 
tevékenység- és felfedező tanulás alapú, összművészeti irodalomtanítási módszerre épül, amely a 
Református Tananyagfejlesztő Csoport gondozásában megjelent pedagógus ötlettárak szerzőinek több 
évtizedes pedagógiai és tananyagfejlesztői tapasztalatát összegzi. A módszer lényege, hogy a pedagógiai 
folyamatban sokkal hatékonyabban tudunk eredményt elérni, ha nem „tantárgyat/tananyagot tanítunk”, 
nem „ismereteket adunk át”, hanem a gyerek teljes személyiségét bevonva, alkotó módon fejlesztjük azt. A 
módszer a sokrétű intelligencia elméletén alapul (Howard Gardner), ezért nemcsak a verbális intelligenciát 
fejlesztjük, hanem több képességterületet kapcsolunk össze, akár egy „órán” belül is. A tevékenységek igen 
sokrétűek, de főleg a gyerekekben meglévő elemi játékkedvre, kifejezőkészségre és kreativitásra építünk 
minden alkalommal. 
 
A program moduljai: 

1. Ismerkedés az 1-2 osztályos tananyaggal, és az értékorientált, összművészeti irodalomtanítás 
módszereinek kipróbálása a gyakorlatban 
2. Ismerkedés az 3-4 osztályos tananyaggal, és az értékorientált, összművészeti irodalomtanítás 
módszereinek kipróbálása a gyakorlatban 
3. Ünnepekre szóló projektek megismerése, kipróbálása 
 

 
 
A tanúsítvány kiállításának feltétele: a képzésen való 100%-os részvétel, valamint egy online 
zárókérdőív kitöltése. 
A jelentkezés feltételei: egyetemi és/vagy főiskolai diploma; bármely szakos pedagógus, pszichológus, 
lelkész, hitoktató, könyvtáros, szabadidő szervező.  
Részvételi díj összege: 43.000–48.000 Ft. 

A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 43.000 Ft. 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és szállásköltség. 
A programról bővebb tájékoztató kérhető: 

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


