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:
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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
2018. január 12 – 2018. április 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?
14 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?
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100%-osan, hiszen nem csak egy papírt, hanem VALÓDI elméleti és gyakorlati tudást
kaptunk.
Maximálisan megfelelt.
Erre számítottam, ezt kaptam.
Már régóta szerettem volna ezen a képzésen részt venni, mert sok újdonsággal
ismerkedhetek meg.
Teljes mértékben.
A hallottak alapján ezt vártam.
Teljesen megfelelt az elvárásaimnak.
A kitűzött célok megvalósultak.
Maximálisan! Csak kaptunk és kaptunk és kaptunk!
Teljes mértékben érdemes volt jelentkezni erre a továbbképzésre.
Maximálisan! Új ismereteket, felfrissülést a napi munkához, valós eszmecserét és két
szakmai zsenit kaptam 60 órán keresztül.
A címben megfogalmazottakat maximálisan teljesítette. Új szemléletmódot tárt fel soksok gyakorlattal.
átlag eredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva)
3.2.2.

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
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Másodjára veszek részt a képzésen, de tudtak újabb és újabb módszereket mutatni az
oktatók.
Néhány dolgot ismertem, de most látom rendszerben.
Amit eddig ismertem, az csak a részlet, most állt össze rendszerré.
„Újdonságok”, új tanári szerep = ami a mai gyermek igényeihez alkalmazkodik.
Valójában ismertem néhány technikát, de most új értelmet nyertek.
Tudtam, mit várhatok, azt is kaptam.
Teljeskörűen most ismertem meg ezeket a módokat, bár már hallottam róluk
korábban.
Többnyire újszerűek voltak az információk.
85%-ban újak voltak.
Voltak már ismert technikák, de az információk zöme új volt, a mai kívánalmaknak
megfelelően aktuálisak.

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!
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A képzést vezető két pedagógus évtizedek óta munkatársam, így szemléletükkel,
módszerükkel folyamatosan szembesülök direkt vagy indirekt módon. De eszköztáruk
így rendszerezve mégis gyakran tartogatott újszerű elemeket!
Már korábban is részt vettem ezen a témájú képzésen, de újat, frisseket kaptam –
reményeimnek megfelelően.
átlag eredmény: 4,71 (két tizedes jegyig számolva)
3.2.3.

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
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Csak annyira, hogy ezt a továbbképzést minden pedagógusnak el kellene végeznie.
Ennyire hasznos képzésen még nem voltam.
Ez az, ami kell a gyerekeknek, hiszen mi is csak „játszottunk”, mégis sokat tanultunk.
Azóta csak ezekkel a módszerekkel foglalkozom, hogy minél több gyakorlatra tegyek
szert.
Be tudom építeni a mindennapjaimba.
Minden kipróbált technikát fel tudok használni.
Biztos vagyok benne, hogy folyamatosan használni fogom.
Nagyon hasznosnak tartom a képzést gyakorlatilag.
Nagyon hasznos volt. Órára menve már alkalmazhatóak! Ez az a képzés, amit ma egy
XXI-i századi tanárnak mindenképpen el kellene végeznie, korántsem csak a kreditek
miatt.
Teljes mértékben tudjuk a mindennapi gyakorlatban használni, sok segítséget
kaptunk, gazdag ötlettárat ismerhettünk meg.
Nagyon hasznosnak találom, hiszen az óráról kilépve azonnal alkalmazható,
kipróbálható módszereket kaptunk, melyek a beszélgetésekben indukált szerep- és
szemléletváltással kapcsolódva bizonyára sokáig adnak még hajtóerőt.
Rendkívül hasznos.
átlag eredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva)
3.2.4.

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
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Teljesen megfelelőek voltak.
Fantasztikusan jók!
Teljes mértékben.
Nem is gondoltam, hogy az elméletet is lehet interaktívvá tenni.
Minden feladaton végigmentünk, mi magunk is tanulókká váltunk, ez adta – úgy
gondolom – a tanfolyam és az oktatók nagyfokú hitelességét, önazonosságát.
Megfeleltek, a feladatok újfajta megközelítéséhez, azok megoldásaihoz, a módszerek
megismeréséhez a legjobb út volt, hogy a gyakorlatban kipróbálva sajátíthattuk el
azokat.
Teljesen szinkronban volt az alkalmazott módszer és a képzés tartalma.
Minden igényt kielégítettek.
átlag eredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva)

3.2.5.

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
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Igen.
Természetesen.
Remélhetőleg teljesítettük!
Igen, bár néha egyéb munkahelyi határidős feladatok mellett kétségeim voltak, hogy
időben elkészülök vele.
Az órák jó hangulatban és kreatív munkával teltek és nem éreztem fárasztónak az
etapokat. A beadandó portfólióról remélem, hogy meg fog felelni.
Nehézség nélkül.
átlag eredmény: 4,86 (két tizedes jegyig számolva)
3.2.6.

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
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Az óra eleji reflexiók nagyon jó ellenőrzési módnak bizonyultak, hiszen nem csak
önmagunkat, hanem társainkat is tudtuk ellenőrizni, ki hol jár.
Folyamatos ellenőrzés volt.
Igen.
Nekem ez nem okozott problémát.
Következő alkalommal már beszámoltunk az alkalmazottak tapasztalatairól,
megbeszéltük, megvitattuk, meggyőződtünk az ismeretek használhatóságáról.
Rugalmasan és következetesen csatoltunk vissza a foglalkozások elején a módszerek
tudatos és célszerű gyakorlati felhasználásáról.
átlag eredmény: 4,93 (két tizedes jegyig számolva)
3.2.7.

Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k)
munkáját, szaktudását?
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Mindkét oktató tapasztat, „látszódott” rajtuk a sok éves pedagógiai tapasztalat. Jól
megválasztott idézetekkel, grafikonokkal, ppt-vel szemléletesen alátámasztották
mondanivalójukat.
Nagy tapasztalatú kollégák, fáradhatatlanul ontották magukból a tudást.
Sokat tanultam tőlük.
Két hiteles, nagytudású kolléganő.
Minden percét nagyon élvezetessé tették a tréningnek.
Nagyon felkészült, precíz gyakorlatvezetőink voltak.
Igazi, nagybetűs PEDAGÓGUSOK!
Magasan képzett, szakmai tudásukat nagyon ügyesen átadó, lelkiismeretes oktatókat
ismerhettünk meg.
Mindkét pedagógus olyan ritka kincse a pályának, szakmai tekintélye,
elkötelezettségének, emberi hozzáállásának és kifogyhatatlan energiának, mely
bármelyikünk elé példaként állhat.
Rendkívül magas színvonalú, felkészült pedagógusok. Kreatív, együttműködésre
ösztönző jókedélyű légkört teremtettek – nagy türelemmel
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
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5

Mindent megkaptunk.
Igen.
Teljesen megfelelt.
A kötelező irodalmat be is szereztem, mihelyst tudtam, hosszú távú használhatóságuk,
akár egy szótáré!
Minden szükséges dolgot megkaptunk ahhoz, hogy sikeresen teljesítsük a feladatokat.
Mind a tanterem, mind a segédletek kifogástalanok voltak. Jól működött az anyag
digitális megosztása is.
Köszönjük a foglalkozáson túlmutató segítséget, a személyreszabott – átküldött
szakmai anyagokat.
átlag eredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva)
3.3.2.

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
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Nagyon jól szervezett volt, köszönjük azt a nagyfokú odafigyelést, amellyel jó, otthonos
hangulatot teremtettek a résztvevőknek, gondolok itt akár a helyszín kiválasztására,
akár a kávé-tea fogyasztás lehetőségére. Mindeze hozzájárultak ahhoz, hogy nemcsak
gyerekközpontú pedagógiai eljárásokat ismerhettünk meg, hanem pedagógusközpontú
légkörben tehettük meg.
Köszönjük a vendéglátást, törődést, a kényeztetést és a remek hangulatot.
Igen.
Igen. Trénereink és a befogadó intézmény nagyon előzékenyek, figyelmesek voltak.
Köszönünk mindent! Nagy élmény volt!
Nagyon profi volt a szervezettség. Mindennel nagyon meg voltam elégedve.
Köszönöm!
Maximálisan elégedett vagyok.
Nagyon jól szervezett képzésen vettem részt.
Az oktatók is alkalmazkodtak, rugalmasan kezelték a résztvevők igényeit.
Tökéletes volt, rugalmasan alkalmazkodtunk egymáshoz, semmilyen akadály nem
merült fel ezzel kapcsolatban.
A kiváló szakmaiságon túl vendéglátásban is kényeztetést kaptunk.
átlag eredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva)

Dátum: 2018.04.11.
(aláírás)
P. H

.

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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