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
indítási engedélyének száma

-----

(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma)

VAGY
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:

1/351-9842

E-mail cím:

refpedi@reformatus.hu

Fax:

1/351-9842

AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE

3.1.

Általános jellemzők

3.1.1.

A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1
…2015.06.29-10.31…

3.1.2.

A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására/szervezésére?
…1 alkalom…

3.1.3.
1

A vizsgált időszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen?

Kérjük, adja meg a vizsgált időszak kezdetét és végét!
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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

2

3

4

5

Túlszárnyalta.
Elvárásokon túli.
Gyakorlatban kiválóan alkalmazható technikákat kaptam.
átlag eredmény: 4,95 (két tizedes jegyig számolva)
3.2.2.

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
1

Teljesen. Többet hallottam már kollégáimtól amiket ki is próbáltam. De most már
tudom igazán rendszerbe rakni.
átlag eredmény: 4,7 (két tizedes jegyig számolva)
3.2.3.

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
1

2

3

4

5

Valóban igaz, hogy olvasással, írással, cselekvéssel együtt rögzülnek igazán az
ismeretek.
átlag eredmény: 4,9 (két tizedes jegyig számolva)
3.2.4.

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
1

2

3

4

5

Annyira, hogy már várom a szeptembert.
Tudat alatt is oktattak. (a jelentkezők sorrenben történő meghallgatása) Tudtam, hogy
előbb-utóbb sorra kerülök.
Még soha nem kaptam elméleti ismereteket ilyen gyakorlatiasan. Szinte akaratom
ellenére kúsztak fejembe az ismeretek.
átlag eredmény: 4,95 (két tizedes jegyig számolva)

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

3.2.5.

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

5

…………………………………………
átlag eredmény: 4,9…(két tizedes jegyig számolva)
3.2.6.

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

Folyamatos ellenőrzés volt, mindig visszatértem az előzőleg tanult technikák,
információk.
átlag eredmény: 5. (két tizedes jegyig számolva)
3.2.7.

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

2

3

Óriási szaktudásuk tiszteletreméltó, mind elméleti, mint gyakorlati síkon.
Lenyűgöző
Maximális lelkesedés és szaktudás!
Teljes profizmus jellemző. Mindenképpen példaértékű, irigylésre méltó ez a szaktudás.
átlag eredmény: 5 (két tizedes jegyig számolva)
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

Mi is szeretnénk napi szinten hasonlóan felkészülni az óráinkra, de család mellett nem
biztos, hogy sikerülni fog. (napi 4 órára). Mi lehet a megoldás?
Ezer örömmel használnánk tankönyvként, hogy ne a tegnapelőtt módszereivel
dolgozzunk! Igen! Pontosan ilyen gyakorlatias tevékenytettető órákra vágytam.
átlag eredmény: 5 (két tizedes jegyig számolva)
3.3.2.

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
1

2

3

4

5

Profi.
Teljes mértékben.
Tudom, hogy a mi érdekünkben (rövidítettek) sűrítették be egy hétbe az egészet, de azt
gondolom legközelebb ne vállaljátok be csak a résztvevők miatt. Hiába akarunk hamar
túlleni rajta, mi sem tudunk a végtelenségig figyelni.
átlag eredmény: 4,9 (két tizedes jegyig számolva)
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!
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Dátum: 2016. március 8.
(aláírás)
P. H

.

