
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

 Élménypedagógia (hitoktatóknak és pedagógusoknak) 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási   

 
engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 23/355/2015 

 

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/3086/2015 

 

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: 06-1 351 9842 Fax: 06-1 351 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 

2018.03.12-2018.04.25 

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? 

20 fő 

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



3.2.  A továbbképzési program tartalmát érintő információk2 

3.2.1. 
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az  

elvárásoknak? 
1 2 3 4 5 

Igen nagyon tetszett az élménypedagógia. Sok hasznos információra tettem szert. 

A továbbképzés véleményem szerint a kitűzött célt megvalósította maximálisan, és megfelelt az 

elvárásoknak. 

Mivel számomra egy teljesen ismeretlen területről van szó, nem voltak elvárásaim, de egy olyan 

ismerettel gazdagodtam, amit érdemes magammal vinni. 

„Az élményt nem lehet racionálisan közvetíteni, emocionálisan kell megtapasztalni.” (Hahn) Mi ezt 

éltük meg. 

Átlageredmény: 4,89 (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

Számomra újszerűek voltak. 

A képzésen megismert információk bizonyos szinten voltak újszerűek. 

Számomra teljesen új információkkal, módszerekkel találkoztam. 

Mi, pedagógusok nap mint nap így tanítunk. Talán nem ennyire tudatosan tervezzük meg. 

Átlageredmény: 4,79 (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

Sok ötletet szereztem, melyeket alkalmazni szeretnék a pedagógiai munkám során. 

A továbbképzés gyakorlati hasznosságát tudjuk hasznosítani, alkalmazni munkánk során. 

Nagyon hasznosnak tartom, viszont a gyakorlati megvalósításban még nagyon sok tanulnivalóm 
van. 

Megpróbálom tudatosabban előre tervezni az „élményeket” a gyermekek számára. 

Átlageredmény: 4,63 (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! 



 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

Az alkalmazott oktatási módszerek megfelelőek, találóak voltak. 

Élményszerű, cselekvésre késztető, változatos módszerekkel találkoztam. 

Nagyon tetszettek. 

Átlageredmény: 4,79 (két tizedes jegyig számolva) 
 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 

 
1 2 3 4 5 

Igen. 

Lehetett teljesíteni az előírt követelményeket, nem okozott gondot, problémát. 

Átlageredmény: 4,83 (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

Számomra nagyon megfelelőek voltak az ismeretek ellenőrzsének módjai. 

Átlageredmény: 4,94 (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.7 

 

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

munkáját, szaktudását? 
1 2 3 4 5 

Maximálisan felkészült, nagy tapasztalata van, kiválóan használja a szaktudását. 

Az oktató munkáját, szaktudását, felkészültségét magas szinten értékelem. 

Nagy szaktudású, kiváló, empatikus képességekkel rendelkező oktató. 

Átlageredmény: 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 2 3 4 5 

 
A tárgyi feltételek is biztosítottak voltak, és jól szolgálták a továbbképzést. 

Átlageredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva) 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 

 
1 2 3 4 5 

A továbbképzés jól szervezett és átgondolt volt. 

Átlageredmény: 4,39 (két tizedes jegyig számolva 
 

 

 

Dátum: 2018. május 03. 
 
 
        
        P. H   . 

                                                           
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! 


