A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE
1.

A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

1.1.

A továbbképzési program megnevezése
A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása – A tanulás tanítása

1.2.

A továbbképzési program alapítási
engedélyének száma

23/30/2015

(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma)

1.3.

A továbbképzési program
adatszolgáltatási nyilvántartási száma
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási
szám)

2.
2.1.

D/2649/2015

A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE
A továbbképzést szervező megnevezése
Református Pedagógiai Intézet

2.2.

3.

A szervező székhelye
Irányítószám:

1 0

4

2

Helység: Budapest

Utca, házszám:

Viola utca 3-5.

Telefon:

06-1 351 9842

E-mail cím:

refpedi@reformatus.hu

Fax:

06-1 351 9842

AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE

3.1.

Általános jellemzők

3.1.1.

A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1
2018. október 19 – 2019. január 10.

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?
15 fő

1

Kérjük, adja meg a vizsgált időszak kezdetét és végét!

3.2.
3.2.1.

A továbbképzési program tartalmát érintő információk 2
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az
elvárásoknak?
1

2

3

4

5

Az elvárásaimtól sokkal többet adott nekem a képzés.
Kicsit másra számítottam, de így is kitűnő volt.
Nagyon sokat tanultunk.
Számos módszerrel ismerkedtünk meg, sok kitűnő ötlettel gazdagodtunk. Mindezek
gyakorlati megvalósításának lehetőségeiről is láttunk beszámolót.
A továbbképzés megfelelt az elvárásaimnak. Szemléletmódom, hozzáállásom változott.
Maximálisan.
Igen. Azt vártam, hogy az óráimat élményszerűbbé tegyem. Ehhez sok ötletet kaptam.
Felülmúlta gyakorlatiasságban az elvárásaimat.
Maximálisan.
Átlageredmény: 5,00
3.2.2.

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
1

2

3

4

5

Már 2 alkalommal vettem részt ezen a képzésen, de így is sok új információt kaptam.
A képzést másodjára végzem. Első alkalommal inkább elméleti ismereteket kaptam (2008ban), most pedig gyakorlatorientált volt.
Új megközelítések, új ötletek, „trükkök”.
Néhány információt már hallottunk, mert már voltak nálunk az oktatók.
A képzésben megismert információk egy részét a napi munkámban már alkalmazom.
Rendszerben látnom, összefüggéseit látnom külön öröm.
Rendkívül sokoldalúan mutatta be azokat a módszereket, amelyek megváltozott, felgyorsult
világunkban is remekül használhatók az osztályteremben.
A technikák egy részét már ismertem, de sok teljesen új dolgot tanultam.
90%-ban voltak számomra újszerűek.
Nagyon sok új módszert láthattunk, tanultunk, illetve a már-már elfeledetteket is
felfrissíthettük.
Átlageredmény: 4,67
3.2.3.

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
1

2

3

4

5

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 5ös a legjobb!
2

Kimondottan gyakorlatias.
A tanítás során nagyon jól használhatók a kapott módszerek.
Tökéletes!
Kisebb átalakítással, újragondolással, kiegészítéssel használni tudom.
A tanfolyam gyakorlatközpontúsága különösen tetszett.
Nagyon jól hasznosítható gondolatokat, ötleteket és anyagokat kaptunk, melyek
határozottan elősegítik a diákok rendszerszintű gondolkodását és felkeltik természetes
kíváncsiságukat.
A megismert technikákat kevés anyag- és időráfordítással saját munkámban jól tudom
alkalmazni.
Rendkívül hasznos továbbképzésnek érzem.
Kipróbáltam, maximálisan működik.
Nagyon jó, ötletes, hasznos volt, hogy mi magunk próbálhattuk ki a feladatokat, így jobban
megmaradtak.
Átlageredmény: 4,93
3.2.4.

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
1

2

3

4
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Azt, hogy a gyakorlatban próbálhattuk ki a feladattípusokat, nagyon jónak tartom. Így volt a
legjobb megismerkedni a módszerekkel.
Nagyon hatékony számomra, hogy minden technikát kipróbálhattunk. Köszönöm!
Változatos módszerek. Egy pillanatra sem volt unalmas.
Maximálisan
Alkalmaztuk a tanulandó technikákat, ettől lettek az órák igazán maradandók.
Az alkalmazott oktatói módszerek aktivitásra ösztönöztek, elősegítették a csoporttagok
közötti eszmecserét, a szakmai tapasztalatok megosztását.
Tökéletesek voltak.
Átlageredmény: 5,00

3.2.5.

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
1

2

3

4

5

Igen.
Átlátható, egyértelmű követelmények, amelyekkel az első perctől tisztában voltunk.
Igen.
A képzők a kiemeneti feltételeket a tanulókra alapozva állapították meg.
Igen.
Átlageredmény: 4,86
3.2.6.

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
1

2

3

4
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Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k)
munkáját, szaktudását?
1

2

3

4

5

Igen.
Átlageredmény: 5,00
3.2.7.

Remek, magas színvonalú.
Nagytudásúak, nagyon empatikusak, öröm volt velük együtt lenni és tanulni tőlük.
Szakmailag felkészültek, lelkes, elhivatott pedagógusok.
Mindkét oktatónk, Ila és Marika, kitűnő szakember, akik élvezetesen, lelkesen adták át
tudásukat. Sok-sok pozitív visszajelzést kaptunk.
Szaktudásunk, munkájuk igényes mindig maximálisan felkészültek.
Rendkívül magas elméleti és gyakorlati tudással rendelkeztek mindketten, kitűnő előadói
képességgel.
A gyakorlatvezetők munkája, szaktudása, szemlélete és lelkesedése példaértékű számomra.
A számos új technikát olyan szakemberek előadásában ismertem meg, akiknek
felkészültsége, szakmai ismerete, prezentációs technikája lenyűgöző volt.
A képzést vezetők kivételes elméleti tudással bírnak, ugyanakkor a gyakorlati pedagógusból
folyamatosan alátámasztották példákkal az elhangzottakat.
Tökéletesen felkészült, lelkes, elkötelezett gyakorlatvezetőink voltak. Hálás köszönet érte!
Kiváló szakemberek, saját tapasztalatból merítettek, éppen ezért hitelesek is.
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

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 5ös a legjobb!
3

Minden anyagot megkaptunk, köszönjük szépen.
Megfelelő mennyiségben kaptunk feladatlapokat, segédleteket. Ila és Marika mindig ajánlott
valamilyen hasznos, kiegészítő szakirodalmat.
Különösen örültem a könyvajánlásoknak és a képzési anyagoknak.
A helyszínen minden rendelkezésre állt, a barátságos környezetnek és vendéglátóknak
köszönhetően komfortosan éreztem magam. Minden eszközt, segédletet biztosítottak
számunkra.
Igen.
Nagyon sok eszközzel dolgoztunk, ami nagyon jó, mert segítette a megértést, a folyamatos
figyelmet.
Átlageredmény: 5,00
3.3.2.

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
1

2

3

4

5

Minden nagyszerű volt.
Rugalmas, mindig megbeszéltünk mindent.
Gördülékenyen, szervezetten folyt a képzés.
Igen.
Átlageredmény: 5,00

Dátum: 2019. január 16.
(aláírás)
P. H

.

