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)
1.3.

2.

27282-50/2016

A továbbképzési program
adatszolgáltatási nyilvántartási száma
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő
nyilvántartási szám)

D/8591/2016

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:

…06-20/4447750………………………………

E-mail cím:

…psalmus.humanus@gmail.com……………………………………………
………………………………

Fax:

-………………………………

3.

AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE

3.1.

Általános jellemzők

3.1.1.

A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1
2018. január 1 – december 31. …………………………………………

1

Kérjük, adja meg a vizsgált időszak kezdetét és végét!

3.1.2.

A vizsgált időszakban
indítására/szervezésére?

hányszor

került

sor

a

továbbképzési

program

Három alkalommal

3.1.3.

A vizsgált időszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen?
……………

3.2.
3.2.1.

…63 fő……………………………………………………………………………

A továbbképzési program tartalmát érintő információk 2
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az
elvárásoknak?
1

2

3

4

5

…Számos kreatív, új ötlettel gazdagodtam, ami új impulzusokkal , életkedvvel töltött fel..
…A zenetanítás jövőjéért nagy lökést adott!
…………………………………………………………………………………………………………
átlag eredmény: 4, 74.. (két tizedes jegyig számolva)
3.2.2.

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
1

2

3

4

5

Újszerűek és korszerűek (a megismert információk) .Nagyon örültem a sok alternatív
ötletnek, szemlélet formálásnak
………………………………………………………………………………………………………
átlag eredmény: 4, 09… (két tizedes jegyig számolva)
3.2.3.

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
1

2

3

4

5

…Rendkivül inspiráló volt, nagyon megmozgatott. Várom a következő hetet, hogy
átadhassam a gyerekeknek a sok újdonságot
………………………………………………………………………………………………………
átlag eredmény: 4, 62… (két tizedes jegyig számolva)
3.2.4.

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
1

2

3

4

5

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!
2

……Sokféle volt: Egyensúlyban volt az elmélet,- gyakorlat és a saját élmény lehetősége
……………………………………………………………………………………………………
átlag eredmény: 4,67… (két tizedes jegyig számolva)
3.2.5.

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
1

2

3

4

5

…Miután a témakörök széles skálán mozognak, így mindenki számára tartalmaznak az,
oktatásába építhető elemeket = adaptáció
………………………………………………………………………………………………………
átlag eredmény: 4,83… (két tizedes jegyig számolva)
3.2.6.

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
1

2

3

4

5

…Igen. Az Adaptációs dolgozat írása szerintem megfelelő.
………………………………………………………………………………………………………
átlag eredmény: …4,72….. (két tizedes jegyig számolva)
3.2.7.

Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k)
munkáját, szaktudását?
1

2

3

4

5

Kitűnő előadók/előadások voltak, nagy tudással, empátiával
………………………………………………………………………………………………………
átlag eredmény: 4,78. (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

…Igen,köszönöm az információgazdag kísérőfüzetet. Köszönjük a gondos előkészítést.
Színvonalas, sokoldalú tárgyi eszközök színesítették a képzési programot.
………………………………………………………………………………………………………
átlag eredmény: 4,82…(két tizedes jegyig számolva)
3.3.2.

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
1

2

3

4

5

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!
3

Tökéletes volt a szervezés. Minden a meghirdetett rendben zajlott és azon túl is sokat
kaptunk (jó légkör, kedvesség), ami nem mindig része a mai világban egy-egy
továbbképzésnek.). Pontos, precíz szervezés volt.
………………………………………………………………………………………………………
átlag eredmény: 4,92. (két tizedes jegyig számolva)

Dátum: Budapest, 2019. március 11.

Kolcsárné Udvari Katalin

