
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 
  Tehetséggondozás Kodály szellemében 

 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  
 engedélyének száma 

(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 
27282-50/2016 
……..………………… 

 

1.3. A továbbképzési program  
 adatszolgáltatási nyilvántartási száma 

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

D/3363/2016 
...………………… 

 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 
 Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület  
 
2.2. A szervező székhelye 

 Irányítószám:  1  1 4  5  Helység: Budapest 

 Utca, házszám: Amerikai út 41. II./2.  

 Telefon: 0620 /4447750  Fax: -  

 E-mail cím: psalmus.humanus@gmail.com  
 
 
3. AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

3.1.  Általános jellemzők 

3.1.1. A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1 

2020. március 6-8. 
 

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

                                  Egy alkalommal 

3.1.3. A vizsgált időszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen?    20 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 

Megvalósította, a  tehetséggondozás számtalan területét mutatta be.. 
átlag eredmény: 4,82 ……..  (két tizedes jegyig számolva)  
 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 
 1 2 3 4 5 

Friss kutatási eredmények, gyakorlati tapasztalatok.  Sok  megerősítő és sok ötletet adó 
információt kaptam.. 
átlag eredmény: 4,29 ……..  (két tizedes jegyig számolva) 
 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 
 1 2 3 4 5 

Remek gyakorlati instrukciókat, kreativitásra  inspiráló  feladatokat  ismerhettem  meg. 
Rengeteg új módszert  sajátítottam  el.  
 átlag eredmény: 4,64……..  (két tizedes jegyig számolva) 
 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 
 1 2 3 4 5 

Változatos, szórakoztató  és  egyben zseniálisan hasznosa  és  célravezetők voltak.. 
Jó volt a sok gyakorlatias előadás, többet ér kipróbálni, mint csak hallani róla... 
 átlag eredmény: …4,76…..  (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. Teljesithetok voltak-e a tovSbbkepzes eloirt kovetelmenyei?

lqen. telies rn6rt6kben..

6tlag eredm6ny: 4,94 ........ (ket tizedes iegyiq sz6motua)

3.2.6. Itlegfelel6 volle az ismeretek ellen6a6srSnek modja?

lqen, megfelelo.

itlag eredm6ny: 4,58... ..... (ket tizedes ieqyig szimolva)

3.2.7. Hogyan iteltek meg a resztvevcjk az oktato(k)/gyakorlatvezeto(k)

munkijirt, szaktudisdt?

MaximSlisan felk6szrilt, iol felepitett eldadasokat hallhattunk. lqen naoytudSs0 szakemberek

adtirk 6t a tuddsukat. tapasztalataikat..

6tlag eredm6ny: ...4,82..... (ket tizedes iegyig szirmolva)

3,3. A tovibbk6pz6si program tirgyi-technikai tapasztalatais

3.3.1. lVlegfeleloek voltak-e a targyi feltetelek (altalanos felt6telek, eszkozok,

seg6dletek, kotelezd irodalom?

lgen, biztosltottak szamunkra a szrikseqes eszkozoket, oktat6si seq6danvaqokat (kottdkat,

ritmushanqszereket, a rajzol6shoz fest6ket stb), illetve bemutattdk a t6m6hoz kapcsolodo

szakirodalmat.

6tlag eredm6ny: ieovio szimolva)

3.3.2. Megfelel6 volt-e a tovAbbk6pzes szervezetts6ge?

lgen. gord0l6keny, i6lszervezett volt. Hatalmas mennvis6gfi szervezetts6qet ig6nvelt, preciz

kivitelez6sben.
6tlag eredm6ny: 4,75 {k6t tizedes jeqyiq szimolva)

D6rtum: Budapest, 2021. m€rrcius I
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3 A 3.3. kerd6seket roviden (neh6ny mondatban) kell megvdlaszolni a r6sztvev6k 5ltal kitdltott min6s6gbiztosit6si k6rd6ivek

::r::*:::: apjan. Az el6gedetts6get kerjuk, ielezze szinkiemeldssel az otos skdldn is, ahol az 1-es a leggyengebb, az 5-
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