
 

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) A/8591/2016 

 

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: 06 20 / 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 

2017 január 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? 

35 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 

A továbbképzés kitűzött céljai megvalósításra kerültek, a résztvevők előzetes elvárásainak 
megfeleltek. 
átlag eredmény:4,31 (két tizedes jegyig számolva)  

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

A résztvevők nagyon sok új ismeretről szereztek tudomást. Természetesen a bemutatott 
módszerekről részben korábbi tanulmányaik során is hallottak előadásokat, de ezek új 
strukturált, kiegészített formában való összefoglalása megerősítette őket saját munkájuk 
jelentőségéről. 
átlag eredmény: 3,84 (két tizedes jegyig számolva) 

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

A képzés sokszínűségének és összetettségének köszönhetően a résztvevők szinte minden 
előadásban találtak olyan ismeretet, melyet szakmai gyakorlati munkájuk során hasznosítani 
tudnak.  
átlag eredmény: 4,25 (két tizedes jegyig számolva) 

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

A jó arányérzékkel összeválogatott oktatási módszerek sokfélesége nagymértékben 
elősegítette a hosszabb idősávokban tartott képzés során az ismeretátadás 
hatékonyságának elősegítését. A frontális előadás, interaktív beszélgetés, mozgás és 
éneklés bevonásával megvalósuló csoportmunka segítette az ismeretszerzést. 
átlag eredmény: 4,43 (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 

„Semmiféle olyan elvárásaik nem voltak, melyeket nem tudtunk volna teljesíteni.” 
átlag eredmény: 4,93  (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 
 1 2 3 4 5 

Az ismeretek ellenőrzésére adaptációs terv elkészítésével került sor, melynek  elkészítésére 
a  résztvevők elegendő időt kaptak. 
átlag eredmény: 4,75 (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.7. Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k)  
munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

„Az oktatók, gyakorlatvezetők felkészültek, nagytudásúak, készségesek és együttműködőek 
voltak.” 
átlag eredmény: 4,81 (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 résztvevők rendelkezésére bocsátott nyomtatott segédanyag és szakirodalom kapcsán 
semmilyen hiányérzet nem merült fel.  
átlag eredmény: 4,56 (két tizedes jegyig számolva) 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 
 1 2 3 4 5 
„Logikusan felépített, jól előkészített és időben jól strukturált előadásokat hallhattunk. A 
tervezett időbeosztást az előadók pontosan követték.„ 
átlag eredmény: 4,97 (két tizedes jegyig számolva) 

 
Dátum: Budapest, 2018-03-29 
 
 
     Kolcsárné Udvari Katalin   
                                                                                         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! 


