ELTE BTK
Tanár-továbbképzési programok
1. Bölcsész és művészetközvetítő tanárok szakmódszertani kompetenciájának fejlesztése
30 órás akkreditált tanártovábbképzés a magyartanárok számára
Engedélyszám: 23-363/2015
Csoportlétszám: 20 fő
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum körút 6–8., Ifjúsági épület, III/1.
2. Bölcsész és művészetközvetítő tanárok szakmódszertani kompetenciájának fejlesztése
30 órás akkreditált tanártovábbképzés az angoltanárok számára
Engedélyszám: 23-363/2015
Csoportlétszám: 20 fő
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum körút 6–8., Ifjúsági épület, II/1.
3. Bölcsész és művészetközvetítő tanárok IKT-kompetenciájának fejlesztése
30 órás akkreditált tanártovábbképzés magyar és idegen nyelv szakos tanárok számára
Engedélyszám: 23-362/2015
Csoportlétszám: 16 fő
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum körút 6–8., Ifjúsági épület, II/4.
A tanfolyam résztvevői részben közösen, részben egyénileg készítették el zárómunkájukat. A képzést minden
résztvevő eredményesen zárta, erről tanúsítványt kaptak. A tanfolyam zárásaként a pedagógusok véleménykérő
kérdőívet töltöttek ki, ennek összesített eredményét a következő táblázat foglalja össze. A kérdőívet minden
résztvevő, azaz 56 fő név nélkül töltötte ki. Az oktatók egyénenkénti értékelésének az átlagát tartalmazza a
táblázat. A zárt végű kérdéseknél az értékelés egy ötfokú skálán történt, amelyen az 1-es szám jelzi a legkisebb, az
5-ös szám a legnagyobb megelégedettséget. Minden zárt végű kérdés után kifejtett indoklást is kértünk.

Kérdések

Angoltanári
csoport

Magyartanári
csoport

IKT-csoport

1. Mennyire felelt meg a képzés egészében az
Ön elvárásainak?
2. Mennyire volt újszerű a képzés szakmai
programja?
3. Mennyire volt hasznos a továbbképzés a
tanítási gyakorlat szempontjából?
4. Mennyire voltak megfelelőek a képzésen
alkalmazott oktatási módszerek?
5. Mennyire
voltak
teljesíthetőek
a
továbbképzés előírt követelményei?
6. Mennyire volt megfelelő a képzést záró
ellenőrzés módja?
7. Mennyire ítéli megfelelőnek az oktatók
munkáját és képzési programját? Kérjük,
hogy külön-külön véleményezze az oktatók
munkáját. (átlageredmény)
8. Mennyire voltak megfelelőek a tárgyi
feltételek (általános feltételek, terem,
étkezés, eszközök, oktatási segédletek)?
9. Mennyire volt megfelelő a továbbképzés
szervezettsége?
10. Kérjük, hogy nevezzen meg három olyan
dolgot, amely leginkább elnyerte a tetszését
a képzés során. (leggyakoribb válaszok)
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Módszertanilag,
szakmailag
felkészült előadók.
Sok hasznos ötlet,
kiváló hangulat. A
szervezés és az
ellátás minősége. Az

Gyakorlati példák,
sok segédanyag.
naprakészség,
használhatóság.
Komoly
szakmaiság. Jó
légkör. A kollégák

A téma sokrétű
megközelítése.
Felkészült,
segítőkész előadók,
igényes tananyagok.
A képzés hangulata
és

oktatók és a
szervezők nagyon
pozitív hozzáállása.

11. Kérjük, hogy nevezzen meg három olyan Kevés volt a mosdó,
sok a lépcső.
tényezőt a képzéssel kapcsolatban, amelyet
Nagyobb termet,
leginkább
hiányolt,
vagy
amely
kevésbé intenzív
fejlesztésre,
tökéletesítésre
szorul.
képzést több
(leggyakoribb válaszok)
alkalommal

az ország minden
részéből. Felkészült
előadók. Kulturált
környezet és
étkezés.
Több szünet
szükséges. Túl sok
információ rövid idő
alatt.

gyakorlatorientáltsá
ga. Támogató, jó
légkör. Új
ismeretek. Kiváló
büfé.
Kevés volt a mosdó,
szűkös a terem,
lassú a wifi. Több
idő szükséges a házi
dolgozatra.

javasolnak.

Az eredmények a tanfolyam résztvevőinek a nagy elégedettségét mutatják mind a képzés szakmai programjával,
mind a szervezéssel kapcsolatban. A kevés negatív észrevételt a jövőben az újabb szervezéskor hasznosítjuk. A
résztvevők, a szervezők és az előadók reflexiói alapján mindhárom képzés igen hasznos, sikeres és eredményes
program volt.
Budapest, 2015. november 30.
Antalné dr. Szabó Ágnes
szakmai vezető

