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Áldás, békesség!

• Ami egyszerűbb – hogyan jelenik meg a bibliai szemlélet a nevelő munkában?

• Ami nehezebb – hogyan valósítható meg mindez a tartalomfejlesztésben?

• Nem csak tanyagfejlesztés, hanem szemléletformálás is - mintákat adni arra, hogyan lehet 
bibliai alapú a tartalom.



Kitekintő Erősítő Együttműködő

Szemléletformáló Lelkesítő



Kitekintő

• Hollandia

• Driestar Educatief - Esszencia

• Groen Educatief

• USA

• ACSI Purposeful Design

• Northeast Christian School

• David I. Smith (Calvin Collage) – What if learning



Amikor a keresztyén nevelés 
olyan, mint a máz a torta tetején

Az ezredfordulón megvizsgáltuk az egyházi iskoláknak az európai oktatási
rendszerekben betöltött szerepét, az államilag előírt tantervhez, taneszközökhöz
való viszonyát, s megállapítottuk, hogy az egyházi fenntartású iskolák helyzetét, az
állami támogatás mértékét, vizsgáztatáshoz fűződő jogkörüket általában „nem az
iskola által közvetített világnézet vagy a fenntartó kiléte határozza meg, hanem
sokkal inkább az állami tantervekhez való viszony.” (Pusztai 2004: 63).

A református karakterű oktatást néhány szimbólum vagy a
tananyagot színesítő szentírási példa segítségével könnyedén,
változtatások nélkül teljesíthetőnek látják.

Szerintem a pedagógus nem attól lesz református, vagy az
oktatás nem attól lesz református, hogy milyen a
tananyag, hanem a viselkedéstől és a személyes példától.



Amikor a keresztyén perspektíva már a 
tantervre és a tartalomra is hat

„Mi világi tankönyvekből tanítunk. Azoknak a jó része nem
feltétlenül egyezik a keresztyén tanítással, ezért bajban
vagyunk, ha bizonyos kérdésekre a gyerekeknek választ kell
adni.”

A keresztyén tartalmak tantárgyi szinten is
megjelenhetnek – jó, ha nem erőltetetten

A hitünk hat arra, amit tanítunk; az értékrend
befolyásolhatja a tankönyekben megjelenő
tartalmakat és a képi világot egyaránt.



Amikor a hit átjárja 
a tanítási-tanulási folyamat egészét

Hiányoznak a fogódzóik arra vonatkozólag, hogy a kritikus 
nevelési helyzetekben milyen szakmai magatartásminták 
jellemzik a református tanárt. 

Isten a világot szép rendben alkotta meg, a

tananyagfejlesztés során is a legfontosabb szempont, hogy

ezt a rendet megláttassuk a diákokkal, a tanítás során a

pedagógus rámutasson – akár Biblia igék segítségével –,

hogyan gyönyörködhetnek a teremtett világban és annak

alkotójában.
A tananyag keltse fel az érdeklődést a tanulókban a
teremtett világ jelenségei iránt.

Ahol lehetőséget ad erre a tananyag, ott a tananyag
tanulásának folyamata erre a felfedezésre, kutatásra
épüljön, mutassa meg a tanulási folyamatban is ezt a
felfedezés-jelleget.





Erősítő

• Alapvetés

• Megújuló energiák

• Iskolatúra

• NAT helyi tanterv



Együttműködő

• Közel 140 témacsomag

• Alapelvek 

• Témanapok alsó tagozaton

• Törikalauzok

• Bemutató órák - tudásmegosztás

• Reftantár az együttműködés jegyében

http://teszt.reftantar.hu

http://teszt.reftantar.hu/


Szemléletformáló

• Művészettörténet

• Természettudományos előadássorozat

• Komplex tananyagfejlesztő pályázat

• Szöveggyűjtemény alsósoknak

• Napindító áhítatok



Lelkesítő

• Akkordos korálkönyv

• Olvasópályázat

• Online játék – Peregrin

• Képes hangoskönyvek



Mindent megpróbáljatok; 

ami jó, azt megtartsátok!

(1Thessz 5,21)


