
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 
  Tanártovábbképzés rendszergazdák és informatika tanárok részére 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 engedélyének száma 
(az Oktatási és Kulturális Minisztérium határozatának száma) OKM-2/5/2006 

 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 

 Jedlik Oktatási Stúdió Kft 
 

2.2. A szervező székhelye 

 Irányítószám:  2 3   1  5 Helység: Szigethalom 

 Utca, házszám: Szabadkai u. 7. 

 Telefon: 276-5335 Fax: 276-5335 

 E-mail cím: jos@jos.hu 
 
 
3. AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

3.1.  Általános jellemzők 

3.1.1. A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1 

2011. január 1.-2011. december 31. 

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

1 

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

47 

                                                           
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 képzés megvalósította a kitűzött célokat, megfelelt a hallgatók elvárásainak.  
Az igényeknek megfelelően a képzést – módosított tartalommal – 2012-ben is 
megszervezzük. 
átlag eredmény: …4,77   (két tizedes jegyig számolva)  

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

A képzésben kiemelt szerepet kapnak a szakmai újdonságok, az informatika legújabb 
eredményei. Ennek köszönhető, hogy a nyári időpont ellenére is sokan jelentkeznek rá. 

átlag eredmény: …4,55   (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

Az idén az előző évihez képest 3 tizeddel, a két évvel ezelőttihez képest 8 tizeddel nőtt az 
átlag, vagyis sikerült az ismereteket gyakorlatiasbban átadni. 

átlag eredmény: …4,63   (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

A rendelkezésre álló eszközök biztosították az ismeretek átadását. A megszerzett ismeretek 
egy részénél további otthoni gyakorlás is szükséges.  

átlag eredmény: …4,66    (két tizedes jegyig számolva) 
 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

Igen, gyakorlatilag minden hallgató tanúsítványt szerzett. A kismértékű lemorzsolódás csupán 
személyes (többnyire családi) okokra vezethető vissza. 

átlag eredmény: …4,86    (két tizedes jegyig számolva) 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

A hallgatók meg voltak elégedve az ellenőrzés módjáról: elegendő időt biztosítottunk a 
dolgozatok beadására. (A későket külön e-mailben figyelmeztettük.) Ennek megfelelően a 
dolgozatok zöme jó vagy kiváló értékelést kapott. 

átlag eredmény: …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! 



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

munkáját, szaktudását? 
1 2 3 4 5 

A képzést többnyire nagy gyakorlattal rendelkező kollégák végzik, akik nemcsak az 
oktatásban, hanem a mindennapos informatikai életben is részt vesznek. Ez az átlagérték a 
két évvel ezelőttihez képest kb. 0,7-del javult! 

átlag eredmény: …4,94    (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 képzés lebonyolításába minden évben bekapcsolódik a Microsoft Magyarország, így 
lehetőség van a tárgyi feltételek magas szintű biztosítására.  

átlag eredmény: …4,58    (két tizedes jegyig számolva) 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

A képzés lebonyolításába minden évben bekapcsolódik a Microsoft Magyarország 
rendezvényszervező cége is így a szervezés magas szinten oldható meg. 

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

 

 

 

Dátum: 2012. január 30. 
 
 
 
 
 
 
     (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! 


