
      
 
 

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! 

 

Korábbi leveleinkben már jeleztük, a kialakult helyzet miatt a kontakt rendezvények helyett 

áttérünk az online segítségnyújtásra, online képzések tartására. 

Ezeket webinárium formában szervezzük meg hétköznaponként, 90-120 perces időtartamban 

(amit közben kb. 10 percnyi technikai szünet szakít majd meg). Terveink szerint a tanév végén 

mind az általános, mind középiskolák igazgatói részére még két-két rendezvényre került sor. 

Alkalmaink a június 15. és június 28. közötti időszakban: 

 Általános iskolák intézményvezetőinek szóló, az IGI-klubok mintájára szerveződő 

alkalmak: 

Téma Időpont 

Az alkalmat 

tartó 

munkatárs 

A jelentkezést az alábbi 

e-mail címre kell küldeni 

RPI Dig-IGI Általános iskolák 

igazgatói webináriuma 

Várható témák pl.: 

 Az RPI és a Reftantár tanév 

végi kérdőívei 

 PP_módosítás  

 A 06. 25-i értekezlet 

előkészítése 

2020.06.15. 

(hétfő) 

15:00-16:30 

(jelentkezés 13:00 

óráig) 

Márkus Gábor 

rpi.tavoktatas@reformatus.hu 

Tárgymegjelölés: 

Távoktatás_Általános 

iskolák_0615 

 

RPI Dig-IGI Általános iskolák 

igazgatói webináriuma 

Várható témák pl.: 

 Tanév végi összefoglaló: 

megbeszélés Ábrám Tiborral 

és Pompor Zoltánnal (ROS, 

Reftantár) 

 Az őszi évad előkészítése 

Aktuális kérdések 

2020.06.25. 

(csütörtök) 

15:00-16:30 

(jelentkezés 13:00 

óráig) 

Hosszabbítás 

lehetséges… 

 

Márkus Gábor 

rpi.tavoktatas@reformatus.hu 

Tárgymegjelölés: 

Távoktatás_Általános 

iskolák_0625 
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 Középiskolák vezetőinek szóló, az IGI-klubok mintájára szerveződő alkalmak: 

Téma Időpont 

Az alkalmat 

tartó 

munkatárs 

A jelentkezést az alábbi 

e-mail címre kell küldeni 

RPI Dig-IGI Középiskolák 

igazgatói webináriuma 

Várható témák pl.: 

 A 06. 26-i értekezlet 

előkészítése 

2020.06.16. 

(kedd) 

15:00-16:30 

(jelentkezés 13:00 

óráig) 

Márkus Gábor 

rpi.tavoktatas@reformatus.hu 

Tárgymegjelölés: 

Távoktatás_Középiskolák_0616 

 

RPI Dig-IGI Középiskolák 

igazgatói webináriuma 

Várható témák pl.: 

 Tanév végi összefoglaló: 

megbeszélés Ábrám Tiborral 

és Pompor Zoltánnal (ROS, 

Reftantár) 

 Az őszi évad előkészítése 

 A digitális osztály lehetőségei 

Aktuális kérdések 

2020.06.26. 

(péntek) 

15:00-16:30 

(jelentkezés 13:00 

óráig) 

Hosszabbítás 

lehetséges… 

 

Márkus Gábor 

rpi.tavoktatas@reformatus.hu 

Tárgymegjelölés: 

Távoktatás_Középiskolák_0626 

 

 

A webináriumokat az interneten ingyenesen elérhető Zoom alkalmazásban tartjuk. 

 

Az IGI klubokhoz 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!) 

 

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. június 11. 

 

Áldáskívánással: 

Dr. Szontagh Pál s.k. 

igazgató 
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