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„Megvan az ideje az ültetésnek…” (Préd 3,2)

Pénz Szakember

Új tartalmi 
keretek

21. századi 
tanulási 

környezet



Létezik olyan, hogy református tananyag?

Identitás
• többlet

• hivatás

• küldetés

Értékrend
• szilárd alapok

• örök értékek

• emberkép

Tartalom
• növekedés

• tradíció

• kultúra

• tudományosság

• holisztikus szemlélet



Koncepcióalkotás

• Alapvetések összegzése

• Teológia megalapozottság

• Neveléstörténeti tanulságok

• Nemzetközi példák

• Korszerű pedagógiai elvek

Kritikai gondolkodás Kommunikáció

Kreativitás Kooperáció

Tanulási és innovációs 
készségek



Koncepcionális kérdések – egy lehetséges irány

A tananyag a teremtett 
világot annak teljességében 
mutatja be

Isten a világot szép rendben 
alkotta meg, és a keresztyén 
iskola feladatai közé tartozik, 
hogy ezt a rendet
megláttassa diákjaival,        
és rámutasson a Biblia 
segítségével, hogyan 
gyönyörködhetnek a 
teremtett világban               
és annak alkotójában.

2005-ben az UNESCO a tankönyvekkel 

és a taneszközökkel kapcsolatos 

stratégiai útmutatójában 

kulcsfontosságúnak tartja, hogy 

• a tankönyvek, oktatási 

segédanyagok tartalmukban és 

megjelenésükben megfeleljenek a 

tanulók fogalmi felkészültségének, 

nyelvi környezetének, hátterének, 

igényeinek, 

• aktív, életközeli, minőségi oktatást 

tartja elfogadhatónak, amely valós 

és mérhető eredményekhez vezet. 

• a tankönyvek, oktatási 

segédanyagok megfizethetők, 

elérhetők és tartósak legyenek.

A tananyag korszerű 
pedagógiai módszerekkel segíti 
a teremtett világ megismerését

A világ komplex jelenségeivel 
szembesülő tanulók 
kíváncsivá válnak, meg akarják 
érteni a működését, a 
vizsgálódás kérdésekre 
ösztönzi a diákokat. A 
jelenségek vizsgálata során a 
tanári magyarázat helyett a 
kérdésekre alapozott 
párbeszéd kerül előtérbe. 



A tananyagfejlesztés irányai

• Hagyományos - nyomtatott
• Tantárgyanként más-más igény lehet
• Tankönyv, szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény
• Tehetséggondozás és felzárkóztatás
• Kimeneti követelmények

• Digitális 
• keretrendszer és tartalom
• kapcsolódás már meglévő tartalmakhoz
• kész tartalmak közzététele
• pedagógusok közös munkája
• diákok önálló tanulásának támogatása



Tantárgyi munkacsoportok
Feladatok

Áttekintés

Kerettanterv-javaslat

Jelenleg érvényes tantárgyi kerettantervek és az RPI által létrehozott helyi

implementációt segítő kerettantervi anyagok (RPI helyi tantervi minták) áttekintése

Tankönyv-vizsgálat

A jelenleg forgalomban lévő új generációs (OFI-s) tankönyvek és a hozzájuk kapcsolódó

tanmenetek áttekintése.

NKP-elemzés

A Nemzeti Köznevelési Portál digitális tartalmainak áttekintése

Javaslattétel

Témajavaslatok

A tankönyvek és tanmenetek áttekintése után javaslattétel a fejlesztendő tananyag

tartalmára, típusára, formájára

Jó gyakorlat

A tantárgyhoz kapcsolódó (és komplex), a református intézményekben fellelhető

tartalmak feltárása

Tananyag-átvétel

Javaslattétel adaptálandó, honosítandó, fordítandó tartalmakra

Munkacsoportok célja

A jelenleg hatályos tartalmi szabályozók 

és taneszközök áttekintésével az egyes 

tantárgyakhoz kapcsolódó református 

többlet/református sajátosságok feltárása

Református intézmények pedagógiai 

fejlesztéseinek összegyűjtése

Fejlesztési javaslatok megfogalmazása 

tantárgyakhoz és tantárgyközi, komplex 

területekhez kapcsolódóan 

Javaslattétel adaptálandó, honosítandó, 

fordítandó tartalmakra.

alsó tagozat, magyar nyelv és irodalom felső tagozat és középiskola, 

történelem felső tagozat és középiskola, idegen nyelv, ének-zene, 

vizuális nevelés, természettudományok, matematika



a fejlesztendő tartalmak 
körének meghatározása

Témacsomagok

a tananyagfejlesztők, 
szakmai lektorok, digitális 
módszertani szakemberek 

kiválasztása 

a forgatókönyvek 
elkészítése

a digitális tartalmak 
létrehozása; 

a tanári segédanyagok, 
feldolgozási javaslatok 

elkészítése

a kipróbálásban résztvevő 
intézmények és 

pedagógusok kiválasztása

a kipróbálásban résztvevők 
felkészítése

a tananyagok kipróbálása; 

visszajelzések gyűjtése

Közel 1000 tananyagelemet szeretnénk 

létrehozni 2018. augusztusig.

Tananyagfejlesztés



Reftantár



A tananyagfejlesztés közösségi dimenziója

• Tananyagok nemcsak tantárgyakhoz kapcsolódóan – komplex
tananyag, holisztikus szemlélet

• Nevelőtestületi képzések – a nevelő közösség érezze
magáénak a célokat

• Az intézményen belüli és a szaktanári egymástól tanulás,
illetve a tananyagtartalmak, jó gyakorlatok megosztásának
motiválása

• Jó gyakorlat pályázat – konferencia a jó gyakorlatok
megosztására (2017. 11. 18. Miskolc)



Az előttünk lévő út

• Tényekre alapuló fejlesztés –
az intézmények innovációs 
potenciáljának feltárása

• A keresztyén nevelés 
sajátosságainak 
megfogalmazása

• Református tartalmi keretek 
kidolgozása

• Pedagógusok módszertani 
kultúrájának fejlesztése



Köszönöm a figyelmet!

reftan@reformatus.hu

http://reftantar.reformatus.hu

mailto:reftan@reformatus.hu
http://reftantar.reformatus.hu/

