
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

 A matematikatanulás zavarai (diszkalkulia) 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 
engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 27282/161/2016 

 

1.3. A továbbképzési program  

 
adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/343962017 

 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 

 LOGOPÉDIA KIADÓ KKT 
 

2.2. A szervező székhelye 

 Irányítószám:  1  1  6  5 Helység: Budapest 

 Utca, házszám: Csinszka u. 3. 

 Telefon: 06-20/940-7936………… Fax: 0614074154 

 E-mail cím: logopedia.tanfolyam@gmail.com 
 
 

3. AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

3.1.  Általános jellemzők 

3.1.1. A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1 

2018. 02. 24., 03.03., 03.24. 

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

1-szer 

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

15-en 

                                                           
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 

„Elégedett voltam, más tanfolyamokra is nyitott vagyok.” 

átlag eredmény: 4,80 (két tizedes jegyig számolva) 

  

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

„Az átadott ismeretek korszerűek voltak, reflektáltak a mai gyermekeknél megjelenő 
nehézségek okaira.” 

átlag eredmény: 4,20  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

  1 2 3 4 5 

„Sok gyakorlatias példával, feladatokkal láttak el az oktatók. Szemléltető eszközökkel és 
közös játékokkal bemutatva, gyakorlatban alkalmazható feladatok voltak, nagyon hasznosak 
voltak számomra.” 

„Nagyon inspiráló volt a tanfolyam, sok új módszert tanultam, elméleti rendszert kaptunk, 
amit jól tudok majd használni a munkámban.” 

átlag eredmény: 4,73 (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

„Az előadások változatosak voltak, érdeklődést, figyelmet jól fenntartóak.” 

„Az előadók szakmailag maximálisan felkészültek voltak. Gyakorlati tapasztalataikat, 
ismereteiket átadták, megosztották. Volt mód kérdezni, eseteket megbeszélni, nyitottak 
voltak és rugalmasak. Érezhető volt hivatás szeretetük.” 

átlag eredmény: 5,00 (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 

„Lehet, hogy ekkora anyagot érdemes lenne több napra elosztani.”  

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

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

„Nem okozott nehézséget a dolgozat megírása.” (szóbeli közlés) 

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

 

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

munkáját, szaktudását?  
1 2 3 4 5 

„Minden előadó kiválóan felkészült, rengeteg tapasztalattal rendelkező, gyakorlati 
gyógypedagógus, akik remekül bántak a rendelkezésre álló idővel.” 

átlag eredmény: 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 

„ Az anyagokat megkaptam, nagyon köszönöm! Értékes és hasznos a jegyzeteléskor.” (email) 
átlag eredmény: 4,40 (két tizedes jegyig számolva) 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

„A tanfolyam jól szervezett volt, minden információt időben megkaptam.”   
 

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

 

Dátum: 2019. 03.15. 
 
 
                                                                                 Dékány Judit  
                                                                                                         ELTE mesteroktató 
                                                                                                            szakmai vezető 
 
        . 

                                                           
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! 


