
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

  Értékorientált vezetés 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 
engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 9/307/2018 

 

1.3. A továbbképzési program  

 
adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/4134/2018 

 

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: +36-1-351-9842 Fax: +36-1-351-9842 

 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 

2019. április 11 – 2019. június 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? 

12 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 

Fantasztikus képzésen vettem részt, felkészült előadókkal, gyakorlati feladatokkal! 
Köszönöm! 

Személyesen számomra fontos volt, hogy pilot-szerűen lássuk a képzés működését. 
Világos, hol kell a finomhangolás. 

átlag eredmény: 5,00  (két tizedes jegyig számolva)  

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

Rendszerszinten újszerű információk. Talán nem szerénytelenség, ha úgy vélem, hogy a 
ROS oktatási projektek révén az átlagnál szélesebb körű információkkal rendelkezem. 

átlag eredmény: 4,64 (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

A gyakorlati feladatok hasznosak voltak, csak kevésre jutott idő. 

Az itt tanultak nagy részét igyekszem majd beépíteni a mindennapi munkámba! 

Nekem a visszajelzés, a többi résztvevőnek viszont a problémafelvetés és elemzés sokat 
jelentett. 

átlag eredmény: 4,82 (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

Az előadás és a csoportmunkák jó arányban voltak. A résztvevők nagyon derekasan adták 
magukat az interaktív feladatokhoz. 

átlag eredmény: 4,82 (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 

Igen. A részvétel is, szabályok is, a kontaktfeladatok, a menetközben és a végén beadandó 
feladat is. 

átlag eredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

A képzés szempontjából igen. Bár ezeket a vezetői ismereteket a valóság hatékonyabban 
ellenőrzi. 

átlag eredmény: 4,91 (két tizedes jegyig számolva) 

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

munkáját, szaktudását? 
1 2 3 4 5 

Kiváló, elkötelezett előadókat ismerhettünk meg. 

Volt olyan előadás/előadó, ami/aki helyett inkább a gyakorlati munkát lehetett volna csinálni. 

Köszönöm az előadók odaszánását, felkészültségét és szakértelmét, sokat tanultam tőlük! 

A téma hiteles szakértőit találták meg. 

átlag eredmény: 4,91 (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. Például az előadások egy részét előre kiadta a Magyar Református Nevelés. 

átlag eredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva) 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

Kiváló. Remekül debütált az RPI képzésszervezési elektronikus felülete. Gratulálok! 
átlag eredmény: 5,00 (két tizedes jegyig számolva) 

 

Dátum:   
 
 
     (aláírás)   
        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! 


