
 

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  

 
indítási engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) ----- 

 
VAGY 

 

 
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: 1/351-9842  Fax: 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 

…2015. 07.06-12.31. 

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

…1 alkalom 

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



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

23 fő 

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 

„Elvárások feletti volt. A zenei rész nagyon hangsúlyos volt, ez jó! „ 

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

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

   

„Többnyire ismertem ezeket a dolgokat, jó volt átgondolni. „ 

átlag eredmény: 4,57  (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

„Több konkrét gyakorlat jó lett volna! 

Sokkal több gyakorlati példát és a tanítással, gyülekezeti lehetőséggel szerettem 
volna találkozni. „ 

átlag eredmény: 4,62  (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

A kommunikációs résszel 1 fő elégedetlen volt. „A többi nagyon jó volt.  „ 

átlag eredmény: 4,62 (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 

Nagyon szűk a gyakorlatra adott határidő.  

átlag eredmény: 4,76 (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

Rugalmas és alapos  

 

átlag eredmény: 4,95.  (két tizedes jegyig számolva) 

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

munkáját, szaktudását? 
1 2 3 4 5 

„Igyekeztek maximálisan a segítségünkre lenni, tanácsot adni. Nagy szakmai tudású és 
jól felkészült oktatókat hallhattunk, rendkívül pozitív hozzáállás, segítőkészség 
jellemezte őket.” 

átlag eredmény: 4,95 (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 

„Sok kézzel fogható anyagot, szakirodalmat, szemelvényt kaptunk. Nem mindenki 

tudott asztallapos széket használni. Nagyon kicsi helyiségben voltunk, sokszor levegőt 

nélkülözve, mivel a tanfolyam idejével egy időben felújítási munka folyt az udvaron, 

amely fokozott zajjal járt.” 

„Szívesen hallgattam volna orgonát is. De egyébként jó volt.” 

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

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

„Az egyes modulokra szánt időkeretet csak ritkán sikerült tartani. Több napon 

kezdtünk korábban és végeztünk később.” 

„Bár volt az elején 1-2 bizonytalanság, a végén minden világos lett.”  

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

                                                           
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! 



 

Dátum: 2016. március 8. 
 
 
     (aláírás)   
        P. H   . 


