
 

 

A Református Pedagógiai Intézet 

INGYENES akkreditált pedagógus-továbbképzést szervez 

Komplex tanulásszervezési formák a pedagógiai gyakorlatban címmel. 

 

Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet 

Alapítási engedély szám: 442/8/2020 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025.08.06. 

Foglalkozási órák száma: 30 

A továbbképzés szervezésének formája: folyamatba ágyazott képzés 

Oktatók: Saly Erika, Dr. Victor András 

Helyszín: Magyar Iparszövetség (OKISZ Inkubátorház) 

       1146 Budapest, Thököly út 58-60. 

Időpont: 2021. október 7–14. 

 

2021. október 7. csütörtök (8 óra) 9.00–16.30 

2021. október 8. péntek (8 óra) 9.00–16.30 

Folyamatba ágyazott szakasz október 8. és 

október 14. között, összesen: 6 óra 

Egyéni beosztás 

szerint. 

2021. október 14. csütörtök (8 óra) 9.00–16.30 

 

 

A program folyamatba ágyazott szervezési formában zajlik, így a hagyományos 

továbbképzési formák és a közbeiktatott, e-mentor által támogatott gyakorlat 

kombinációja során végezhető el a 30 óra. 

 

A program tartalmának rövid ismertetése:  

A továbbképzés olyan tanulásszervezési formák tervezésére, szervezésére, 

megvalósítására készíti fel a résztvevőket, amely formák tantárgyközi – vagyis 

tantárgyakon átívelő – jellegük miatt a mai pedagógiai gyakorlatban háttérbe szorulnak, 

ugyanakkor a diákok tanulási motivációja és permanens tanulásra való felkészítése 

szempontjából meghatározóak lehetnek. Ilyen formák a témanap vagy témahét, a projekt, 

az erdei iskola és a kutatás alapú tanulás. 

 



 

 

A program moduljai: 

• Komplex látásmód 

• Hagyományos és komplex tanulás 

• Komplex tanulásszervezési formák 

• Innovatív pedagógia 

• Partnereink a tanulás-tanítás megújításában 

• Saját iskolai modulok 

 

Jelentkezési link: https://rpi-kepzes.reformatus.hu/#/kepzes-reg/H-6-2021 

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30. (csütörtök) 12h 

 
A jelentkezés feltételei: 

• Egy intézményből minimum 2 fő részvétele a képzésen. 
• Egyetemi és/vagy főiskolai diploma; bármely szakos tanár vagy tanító 

 
A tanúsítvány kiállításának feltétele: 

• A képzésen való 90%-os részvétel. 
• A nem kontakt munkavégzés során az egy iskolából érkezők saját iskolára 

vonatkozó, közösen készített modulterv vázlatának elkészítése, feltöltése a 
megadott tárhelyre. 

• Megfelelő minőségű záródolgozat határidőre történő elkészítése, beküldése. 
 
 
Részvételi díj összege: A képzés a résztvevők számára ingyenes, az EGYH-KCP-16-P-
0127 azonosítószámú projekt keretében valósul meg. Az utazási- és szállásköltség a 
jelentkezőket terheli, szendvicsebédet, kávét és teát mindhárom napra biztosítunk.  
 
A képzésről és a jelentkezésről bővebb tájékoztató kérhető: 
Bajnokné Vincze Orsolya 
bajnok.orsolya@reformatus.hu 
30/366-9647 
 
 


