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1. RrovÁegxÉpzÉsl pRoGRAM ÁlrnlÁHos;ellemzől

1.1. A továbbképzési program megnevezése

Tehetséggondozás Kodálv szellemében

1.2, A továbbképzési program alapítási

engedélyének száma
(az Emberi Erófonások Minisztériuma határozatának száma)

1.3. A továbbképzési program

adatszolgáltatási nyilvántartási száma
(az Oktatási Hivatal online rendszerében - PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási
szám)

2. ATOVÁBBXÉPZÉS SZERVEZŐJE

2,1. A továbbképzést szervezó megnevezése

psal m us H u manus. Művészetpedaqógía i Eqves ü let

2,2. A szervező székhelye

lrányítószám: Helység: Budapest

27282-5u2affi

D/3363l2016

1 1 4 5

Utca, házszám: Amerikai út 41. l1./2.

Telefon: 062a A447750

E-mail cím: psalmus.humanus@qmail.com

Fax; -

3. RzlNDíToTT/szERvEZETTTovÁBBKÉpzÉsEKTApAszTALATAINAKösszrczÉse

3.1. Áftatános jellemzők

3.1.1. A minősógbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1

2019. ianuár 1- december 31,

3,1.2. A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására/szervezésére?

két alkalommal

3.1 .3. A vizsgált időszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen? 44 fő

1 llÁriiiV arlia man a rlizenólí irlÁozalr Uazáalát Ác ránÁ{l



3.2. A továbbképzési program tartalmát érintő információk z

3.2,1, Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzott célokat? Megfelelle az

elvárásoknak?

Sok olyan hasznos információval gazdaqodtam a továbbképzés során. amit be tudok építeni
a szakmai munkámba,

átlag eredmény: 4,48 ,,, ... ., (két tizedes jeqyig számolva)

3.2,2, Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

Ujszerűek voltak a képzésen meqismert információk. többek között a sénilt qvermekek zenei
nevelésével kapcsolatos elméletiés qvakorlatipéldák, valamint az uLwlLA színes kotta
qvakorlata és a LlPOGO kártyák használata a néptáncoktatásban.

átlag eredmény: 4,20 . , . . , . ,. (két tizedes jeqyig számolva)

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlatí hasznosságának megítélése?

Nagyon hasznos. ió qyakorlatitanácsokat hallottunk, amiket kamatoztatnitudunk napi
munkánk során.

átlag eredmény: 4,38...,.,.. (két tizedes ieqyig számolva)

3,2,4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási modszerek?

Elméleti és oyakorlati módon is biztosították szárnunkra a tudás etsaiátításának lehetőséqét..

átlag eredmény: ,..4,46,,,,, (két tizedes jegyig számolva)

2 A3.2. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megvátaszolni a résávevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőivek
összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-
Ác a laninhhl
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3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

lqen, előzetesen tájékoztattak minket, hoqv melyek a kuzus szakmai követelménvei.
teliesitésének feltételei.

átlag eredmény: 4,74 ..,,,,.. (két tizedes ieqvig számolva)

3.2,6. Megfelelő volt+ az ismeretek ellenőzésének modja?

lgen. mind szóbeli. mind írásbeli és qyakorlati szempontból meqfelelö vo}t az ellenőEés rnódia,

átlag eredmény; 4,67.,. ..... (két tizedes jegvig számolva)

3,2.7, Hogyan ítéíték meg a résávevők az oktató(k)lgyakorlatvezető(k}

munkáját, szaktudását?

Milden előadó rendkivüli modon ért a maqa szakterületéhez és ezért élmény volt hallqatni az
elöadókat,

átlag eredmény:,..4,93..,,. (két tizedes ieqyiq számolva)

3.3, A tová bbkópzési program tárgyi-tech n ikai tapasztalatais

3.3.1, Megfelelőek voltakc a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,

segédletek, kötelező irodalom?

|qen, biztositották számunkra a szükséqes eszközöke| oktatásiseqédanyagokat íkottákat.
ritmushanqszereket, a raizoláshoz festéket stb}, illetve bemutatták a témához kap§olódó
szakirodalmat.
átlag eredmény: 4,90....,... (két tizedes ieqyiq számolva)

3,3,2, Megfeleló volt+ a továbbképzés szervezettsége?

Telies mértéíben:qördülékenven és szinte minden akadálvtól mentesen zailott le a.képzési
proqram.

átlag eredmény:,..4,51...., (két tizedes ieqyiq számolva)

Dátum: Budapest, 2020. február 4. í

t(^(íh A.-,."- 1^ó*i Uí-f.,r/l1
kolcsárné udvari katalin I

PSALMU§ Huunrvus
Művészetpedagógiai Egyesület
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