
A Református Pedagógiai Intézet országos konferenciasorozatot szervez 

elnevezéssel Budapesten és Debrecenben 2020 augusztusában az alábbiak szerint: 

2020. augusztus 25. (kedd), 10.00  

DRK Dóczy Gimnáziuma  
(4024 Debrecen, Kossuth u. 35-37.) 

2020. augusztus 26. (szerda), 10.00 

Újpesti Polgár Centrum  

(1042 Budapest, Árpád út 66.) 

A rendezvény célja: megerősíteni, áttekinteni, elengedni, felkészülni, támogatni a 

tanévkezdés előtt álló pedagógusok munkáját. 

TAN 
ítás 
ulás 
ulság 

Dr. Kádár Annamária, szervezet- és 

munkapszichológus, tréner, egyetemi oktató 

Dr. Kopp Erika, habilitált egyetemi docens 

Dr. Szontagh Pál, RPI-igazgató 

Felkérés alatt - pszichológus 

Augusztus 25. Budapest: 

Dr. Kozma-Vízkeleti Dániel, kiképző-család 

pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus 

Dr. Kopp Erika, habilitált egyetemi docens 

Dr. Szontagh Pál, RPI-igazgató 

Lukács Anikó, tréner, coach 

Előadóink: 

Augusztus 26. Debrecen: 

 

Nagyon sok nem várt fordulatot hozott az elmúlt félév a pedagógusok számára is: 

ismeretlen online felületek, vakon repülés, félelmetes és váratlan kihívások, magányosság 

érzése, találkozások helyett meetek és home office.  

A rendezvényeken kiváló szakemberek segítségével  foglalkozunk ezekkel a gyakorlati  

kérdésekkel, számba véve az előző tanév tapasztalatait, hogy fel tudjunk készülni az új 

kihívásokra. 

Mit tanultunk?  

Mit kezdjünk a változásokkal?  

Mit csináljunk majd másképp?  

Hogyan dolgozzuk fel ezt az időszakot?  

Hogyan oldjuk félelmeiket?  

Hogyan ne essünk vissza a korábbi időszak hibáiba?  

Mit kezdjek a konfliktushelyzetekkel?  

Hogyan segítsek a kollégáimnak, a diákjaimnak és a 

szülőknek?  

Hogyan lehet a krízis lehetőség? Hogyan tovább?  

A szakmai napon a személyes vagy online részvétel ingyenes, 

 de regisztrációhoz kötött! 



A bizonytalan járványhelyzetre való tekintettel a konferencián személyesen 

résztvevők száma korlátozott, maximum 50 fő, hogy a kormányrendeletben 

előírtaknak megfelelően a távolságot biztosíthassuk. 

A limitált kontakt részvétel mellett szeretnénk online megtekintési lehetőséget is 

biztosítani. 

  

Mindkét napon délután 14.00-tól református szaktanácsadóink  

webináriumokat (2x45 percben) 

tartanak az előzetesen regisztráló Kollégák számára.  

 

A 277/1997. Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 

120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések 

keretében is teljesíthető, így a rendezvény budapesti vagy debreceni délelőtti 

programjain, illetve bármely délutáni webinárium teljes időtartamán való 

részvétel esetén igazolást állítunk ki. 

 

Jelentkezés személyes részvétel esetén a http://www.refpedi.hu/ oldalon 

belépve az online jelentkezési felületen. (A belépéshez első alkalommal 

regisztráció szükséges). 

A délelőtti előadások online megtekintése és webináriumi részvétel esetén: 

rpi.tavoktatas@reformatus.hu, a tárgyban jelölve a képzés kódját (pl. 

tárgymegjelölés: előadás Debrecen vagy tárgymegjelölés: Játékok). 

Regisztrált résztvevőinknek a későbbiekben részletes tájékoztatást nyújtunk.  

 

 Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 17. (hétfő) 12.00 óra 

Szeretettel várjuk a Kollégákat! 
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SZAKTANÁCSADÓI WEBINÁRIUMOK DÉLUTÁNRA 

Ssz  Első nap 

2020. augusztus 25. kedd 

  

Második nap 

2020. augusztus 26. szerda 

1. Répásiné Vadon Katalin SZTA 

Gulyás Ágnes SZTA 

Farkas Lászlóné SZTA 

Játékok a tanulás szolgálatában  

(tárgymegjelölés: Játékok) 

  

Nagy Lajos SZTA 

Kártyák a tanításban 

(tárgymegjelölés: Kártyák a 

tanításban) 

  

2. Sápi Anikó SZTA 

Tanárbazár - módszertanok 

(tárgymegjelölés: Tanárbazár) 

  

Sápi Anikó SZTA 

Tanuló megismerése 

(tárgymegjelölés: Tanuló 

megismerése) 

  

3. Szakács Erzsébet SZTA 

Lehetőségek gamifikációra 

(játékosításra) az oktatásban 

(tárgymegjelölés:  Lehetőségek 

gamifikációra) 

 

Kovács Zsuzsa SZTA 

Évkezdés a vírus után, 

ppt alkalmazása az alsós online 

tanórákhoz 

(tárgymegjelölés: Évkezdés) 

 

4. Farkas Lászlóné SZTA 

Lapbook az alsós oktatásban 

(tárgymegjelölés: Lapbook) 

 

Molnárné Bodnár Henrietta SZTA   

1. osztály, Motivációs, rendhagyó 

ötletek, és órai játékok  

(tárgymegjelölés: Motivációs, 

rendhagyó ötletek) 

 

5. Tomcsányiné Lucz Szilvia SZTA 

Digitális szabadulószobák 

készítése - izgalmas kihívások a 

tanév első napjaira 

(tárgymegjelölés: Digitális 

szabadulószobák) 

 

Répásiné Vadon Katalin SZTA 

Gulyás Ágnes SZTA 

Farkas Lászlóné SZTA 

Játékok a tanulás szolgálatában 

(tárgymegjelölés: Játékok) 

 

6. Zimányi Noémi katechetikai 

szakértő 

Ppt készítése a digitális 

hittanórára 

(tárgymegjelölés: Ppt készítése) 

 

Dr. Szászi Andrea katechetikai 

igazgatóhelyettes 

Magatartás- és viselkedészavarok a 

hittanórán 

(tárgymegjelölés: Magatartás) 

 


