
Pandémián innen és túl – kihívások és 

lehetőségek a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban

Református intézményvezetői és fenntartói értekezlet 2021. május 14.  

ÉS MOST?...



Mindeddig megsegített minket az Úr! (1Sám 7,12)



Kihívás és áldás



Új formák













Új tartalmak



PAJZS projektek (tanügyigazgatás)



Önértékelési projektek



Protestáns vezetőképzés



Mentálhigiénés alkalmak



Megújuló óvodai szolgáltatások





Új kapcsolatok



Alkalom

(kontakt+online)

Résztvevők száma

(kontakt+online)

KÖZNEVELÉSI RENDEZVÉNYEK

Meghirdetett rendezvény (konferencia, szakmai nap,

műhelyfoglalkozás stb.)
141 (14+127) 3290 (297+2993)

Intézmények által rendelt szolgáltatás (nevelőtestületi

értekezlet, konzultáció stb.)
12 (5+7) 351 (216+135)

Bázisintézményi rendezvény 7 (5+2) 209 (118+91)

Szaktanácsadói műhelyfoglalkozás, webinárium 93 (2+91) 808 (39+769)

Akkreditált pedagógus továbbképzés 4 (2+2) 79 (29+50)

ÖSSZESEN 257 (28+229) 4737 (699+4038)

KATECHETIKAI RENDEZVÉNYEK

Meghirdetett rendezvény (konferencia, szakmai nap,

műhelyfoglalkozás stb.)
15 (2+13) 175 (20+155)

Intézmények által rendelt szolgáltatás (nevelőtestületi

értekezlet, konzultáció stb.)
1 (1+0) 24 (24+0)

Bázisintézményi rendezvény 1 (1+0) 53 (53+0)

Akkreditált pedagógus továbbképzés 5 (2+3) 64 (30+34)

ÖSSZESEN 22 (6+16) 316 (127+189)

MINDÖSSZESEN 279 (34+245) 5053 (826+4227)
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Szolgálatunk Kárpát-medencei dimenziója



Kárpátaljai taneszköz-átvétel



D-IGI Klub – digitális igazgatói 
értekezletek heti 
rendszerességgel, külön az 
általános- és középiskolás 
igazgatók számára
Online Óvodavezetői értekezletek
Tanügyigazgatási tanácsadás –
intézményeknek, fenntartóknak

"Szóba hozzuk"... – videóinterjú-
sorozat aktuális nevelési 
kérdésekről
Ötórai tea – mentálhigiénés 
beszélgetések pedagógusoknak, 
hitoktatóknak
Péntek8 – kötetlen beszélgető 
fórum óvodavezetőknek

Szaktanácsadói webináriumok –
heti meghirdetéssel
Szakmai napok – iskolafoknak és 
szaktárgynak megfelelően
Bázisintézményi rendezvények –
jó gyakorlatok megosztása
Magyar Református Nevelés –
online pedagógiai folyóirat 
(negyedévenként)

Katechetikai segédanyagok az 
online hitoktatáshoz
Digitális feladatbank
Digitális játék- és zenetár
Katechetikai szakmai-módszertani 
rendezvények

Nevelőtestületi továbbképzések –
intézményi  megrendelésre 
Akkreditált továbbképzések

Diákönkormányzatokat segítő 
pedagógusok online műhelymunkái
Diákújságírói online workshop
Tanulmányi versenyek (online) 
meghirdetése és szervezése

Portfólió-készítést segítő képzések 
– minősítésre készülőknek
Portfólió-készítést segítő „forró 
drót” szolgáltatás – feltöltés előtt
Mesterpedagógus aspiránsi 
felkészítő

Intézmény-
vezetés

Tudás-
megosztás

Mentál-
higiéné

Hitoktatás

Minősítés

Diákélet

Képzés

A reformáció tanítása 
–

a tanítás reformációja

2020/2021

http://refpedi.hu/mrn
https://rpi-feladatbank.reformatus.hu/
https://rpi-jatekok.reformatus.hu/
http://refpedi.hu/rovid-kepzeseink
http://refpedi.hu/akkreditalt-kepzeseink


- Webináriumi munkaforma 

részleges megtartása

- Szaktanácsadói jó 

gyakorlatok intenzívebb 

megosztása

- Technológiai fejlesztések 

- Elektronikus dokumentáció

- Mentálhigiénés szolgáltatás

- Szaktanácsadás Kárpát-

medencei dimenziója

- Közvetített konferenciák

- Hibrid rendezvények

Amit megtartunk



Quo vadis?

Isten kegyelméből

Kollégáink bizalmából

Taneszköz-fejlesztés, 

digitális segédanyagok

Református Oktatási 

Stratégia

Ökumenikus 

együttműködés

Bázisintézményi 

hálózat fejlesztése

Továbbképzési rendszer 

fejlesztése, 

vezetőképzés

Kárpátaljai 

taneszközátvétel

„Papírmentes” 

rendezvények

Óvodai fejlesztések 

(pedagógiai, 

katehetikai)

Részterületek 

katechézise

Digitalizáció, online 

jelenlét



Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten,

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

(2Tim 1,7)



Köszönöm a figyelmüket!

Dr. Szontagh Pál

igazgató

szontagh.pal@reformatus.hu

1041 Budapest, Árpád út 51. 

A épület I. emelet 1.

www.refpedi.hu


