
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

 Kreatív hittan, módszertani lehetőségek a katechézisben 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 
engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 27282/159/2016 

 

1.3. A továbbképzési program  

 
adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/3448/2017 

 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 

 Református Pedagógiai Intézet 
 

2.2. A szervező székhelye 

 Irányítószám:  1 0  4 1 Helység: Budapest 

 Utca, házszám: Árpád út 51. A ép. I. em. 1. 

 Telefon: 06-1 351 9842 Fax: 06-1 351 9842 

 E-mail cím: refpedi@reformatus.hu 
 
 

3. AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

3.1.  Általános jellemzők 

3.1.1. A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1 

2021. február 5 – április 30. 

3.1.2. A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására/szervezésére? 

1 alkalommal 

3.1.3. A vizsgált időszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen? 

20 fő 

                                                           
1 Kérjük, adja meg a vizsgált időszak kezdetét és végét! 



3.2.  A továbbképzési program tartalmát érintő információk 2 

3.2.1. 
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az  

elvárásoknak? 
1 2 3 4 5 

Igen, mindenképpen megfelelt, nagyon elégedett vagyok, a célom az volt, hogy lendületet, 
bátorítást, új ismereteket, látásmódot kapjak és mindez megvalósult a képzés során. 

Átlageredmény: 5,00 

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

Nagyon széleskörű ismeretanyagot kaptunk, volt amivel már találkoztam, de alaposabban sikerült 
megismerni, sőt elsajátítani. 

Pedagógusok vagyunk....baj lett volna, ha minden infó új.... 

Átlageredmény: 4,67 

3.2.3. Hogyan ítéli meg a továbbképzés gyakorlati hasznosságát? 

 1 2 3 4 5 

Nagyon nagyon pozitívan, rengeteg gyakorlati tanácsot, mellyel színesebbé, érdekesebbé, 
könnyebben feldolgozhatóvá tehetjük az órai leckéket. 

Átlageredmény: 5,00 

 

3.2.4. 

 

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

Számomra érthetővé tették az oktatott anyagot, részletesen, befogadhatóan volt összeállítva, 
izgalmas és tartalmas volt. 

A 4 pont oka csupán az, hogy az "élő" találkozásnál nincs jobb oktatási módszer. 
Átlageredmény: 4,75 

                                                           
2 A 3.2. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek 
összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-
ös a legjobb! 



 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

Igen és a határidő is tartható volt. 
Átlageredmény: 4,91 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

Igen, abszolút, hiszen a követelmény az ismereteket teljes mértékben ellenőrizte. 
Átlageredmény: 4,83 

3.2.7 

 

Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k)  

munkáját, szaktudását? 
1 2 3 4 5 

 

Nagyon felkészültek, rugalmasak, dinamikusak és lelkesek voltak! 
Átlageredmény: 5,00 

3.3.  A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai3 

3.3.1. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,  

segédletek, kötelező irodalom? 
1 2 3 4 5 

 

Sőt, sőt! Rengeteg használható eszközzel, segédlettel gazdagodtunk, nagyon nagy segítség. 
Átlageredmény: 4,92 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 

 
1 2 3 4 5 

Köszönjük a szervezést, a sok jó ötletet, az anyagokat! Isten áldását kérjük további munkájukra! 

Igen, mindenről időben tájékoztatást kaptunk és az is hasznos volt, hogy személyenként 
odafigyeltek ránk.! 

Átlageredmény: 5,00 

 

Dátum: 2021. április 30. 
 
 
        
        P. H   . 

                                                           
3 A 3.3. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek 
összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-
ös a legjobb! 


