
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

  A protestáns egyházi ének tanítása 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 
engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 23/126/2015 

 

1.3. A továbbképzési program  

 
adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/2810/2015 

 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 

 Református Pedagógiai Intézet 
 

2.2. A szervező székhelye 

 Irányítószám:  1 0 4 2 Helység: Budapest 

 Utca, házszám: Viola utca 3-5. 

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

 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 

2017.07.03-2017.12.11. 

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? 

8 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 

Nagyon jól éreztem magam, tetszettek az előadások, az előadók szakmaisága, 
közvetlensége, gyakorlatiassága. Szabadban tartott órák. Valamivel több gyakorlattal 
kapcsolatos órát lehetne tervezni az órarendbe (kb. 60% gyakorlat, 40% elmélet). 

átlag eredmény: 5,00  (két tizedes jegyig számolva)  

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

 átlag eredmény: 4,86 (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

Hálás vagyok azért, hogy részt vehettem ezen a képzésen. Mind szakmai, mind 
személyiségbeli szempontokat figyelembe véve fantasztikus tanároktól tanulhattunk! 

átlag eredmény: 5,00   (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

Nagyon tetszett a tanfolyam, az oktatók felkészültsége, kreativitása, a gyakorlati 
módszerek bemutatása, a sok közös éneklés. Jó volt a csapatmunka, beleértve az 
adott előadókat, is közös étkezések, tapasztalatcsere, közösségépítés. 

átlag eredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva) 

                                                           
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 

átlag eredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

átlag eredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.7. Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k)  

munkáját, szaktudását? 
1 2 3 4 5 

Remek tanárok voltak! Fontos információkat hallottunk! 
A tanfolyam vezetői, Bódiss Tamás és Draskóczy Balázs, nagyon segítőkészen, 
rugalmasan, közvetlen, szeretetteljes légkört kialakítva vezették a tanfolyamot. Jó volt 
ilyen légkörben tanulni és eltölteni ezt a 10 napot. Jó volt a sok éneklés. 

 

átlag eredmény: 5,00 (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 

Jó lett volna egy hordozható zongora. Az ebédelés megszervezéséhez kicsit több segítséget 
kértünk volna. 

Nagy segítség lenne az oktatásban egy módszertani könyv, kézikönyv és egy részletes 
tanmenet. 

 

átlag eredmény: 4,86 (két tizedes jegyig számolva) 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

Szuper tanfolyam volt! Köszönjük! 
A szünetek extra rövidek. A többit nagyon köszönjük! Fenyvesi Szilviát külön! 

 
átlag eredmény: 4,86 (két tizedes jegyig számolva) 

 

Dátum:   
 
 
     (aláírás)   
        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! 


