
A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL

KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

1.1. A továbbképzési program megnevezése

Iskolai mediátor képzés, megoldásfókusszal, erőszakmentes
kommunikációval, a kortárs mediáció alapjaival az oktatási intézmények
együttműködő konfliktuskezeléséért

1.2. A továbbképzési program alapítási

engedélyének száma

(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma)

415/10/2021

1.3. A továbbképzési program

adatszolgáltatási nyilvántartási száma

(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási

szám)

D/5212/2021

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése

KÖZÉP-EURÓPAI MEDIÁCIÓS INTÉZET

2.2. A szervező székhelye

Irányítószám: 1 0 3 7 Helység: Budapest

Utca, házszám: Toboz utca 5. 2. em. 8.

Telefon: 06-30-163-99-96 Fax: ………………………………

E-mail cím: iskolaimediacio@gmail.com……………………………………………………

3. AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE

3.1. Általános jellemzők

3.1.1. A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik?
1

2022. április 29-től május 21-ig

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

1
Kérjük, adja meg a vizsgált időszak kezdetét és végét!



3. tanfolyam

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

10 fő

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

Tökéletesen megfelelt. A tárgyalt témák mindegyikében - úgy érzem - előreléptem.
Hol többet, hol kevesebbet, de/és mindegyiknél kaptam támpontot és eszközöket,
hogy hogyan tudom folytatni az utat. Nem hiszem, hogy 6 nap alatt ennél
teljesebben megvalósítható lett volna ez a cél.

Új, konkrét lehetőséget kaptam a kezembe, amivel a mai világban megjelenő
konfliktusokat az iskolai közegben és a magánéletemben is jól alkalmazhatok

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

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

1 2 3 4 5

Újszerűek voltak.

Javarészt újszerűek voltak az információk, tekintve, hogy eddig csak érintőlegesen
foglalkoztam ilyen mélységben a témával.

átlag eredmény: 4,40 (két tizedes jegyig számolva)

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

1 2 3 4 5

Kifejezetten hasznosnak ítélem.

Rengeteg életből vett példa, csoportos gyakorlat, hasznos és egyből "bevethető"
ötlet, módszer, eszköz. És sok bátorítás!

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

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

1 2 3 4 5

Az online térhez képest sokszínű foglalkoztatási formát kaptunk, kihasználva a
technika nyújtotta lehetőségeit. Fejlődött digitális kompetenciám is ;)

Nagyon szimpatikusnak találtam a tanfolyamon alkalmazott módszereket.

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

Előírt követelmények könnyedén teljesíthetőek.

Maximálisan, és nagyon jól aktivizálták a tanfolyam anyagát.

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

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

1 2 3 4 5

Korrekt, előre vivő hozzászolásokat kaptam.

Tökéletesen megfelelő.

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

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

munkáját, szaktudását?

1 2 3 4 5

Top3-ban vannak :)

Fantasztikus, profi előadók. Hálás vagyok, hogy rájuk talàlhattam.

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

3.3. A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai
3

3.3.1. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,

segédletek, kötelező irodalom?

1 2 3 4 5

Minden szükséges feltételt- erőn felül is -teljesítették.

Mindent megkaptunk, ami a tanfolyam teljesítéséhez és a további fejlődéshez
szükséges.

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

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!



3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

1 2 3 4 5

Kiemelkedő! Nagyon jó volt, hogy mindig tudtuk, hogy mi a következő lépés és
mindent ésszerű időben megkaptunk. :) Néha még ennél is gyorsabban. Nagyon
elégedett vagyok.

Maximálisan! Külön köszönet a pontosságért, és az egyéni szemléletmódért.
átlag eredmény:5,00 (két tizedes jegyig számolva)

Dátum: 2022.október 10.

(aláírás)

P. H .


