
A rovÁggrÉpzÉs trl lHosÉoelzrosÍrÁsÁvnl
KAPcsoLATos revÉreruysÉo TAPAszTALATA|NAK ÖsszeczÉse

1' ATovÁBBrÉpzÉsl PRoGRAM ÁlrnlÁruos JELLEMzol

1.1. A továbbképzési program megnevezése

',A bölcseknek nyelve orvosság...', lPéId I2,I] l - A krisztusi elfogadáson alapuló'

hatékony kommunikáeiő akatekézis résztvevői és partnerei kozött

1,2. A továbbképzési program alapítási

engedé|yének száma
(az Em beri Erőfonások M i n isztéri u m a határozalán ak szám a) 91369 12018

1.3. A továbbképzési program

adatszo!gáltatási nyilvántartási száma
(az Oktatási Hivata| online rendszerében - PedAkkred-ben szerep|ő

nyilvántartási szám)

A ToVÁBBrÉpzÉs szERVEzoJE

A továbbképzést szervező megnevezése

Egri Főegyhénmegye

2.

2,1.

2.2. A szervező székhelye

|rányítószám t-,l-,T,-[,l HeIység: Eger

Fax:

h itoktatasiosJ:taly@eq rieqyh azmeg ve, h u

Az INDíToTT/szERVEzETT ToVÁBBKÉPzÉsEK TAPASzTALATAINAK össze0zÉse

3.1. Áftalánosje|lemzők

3.1.1' A minőségbiztosítási összesítés me|y időszakra vonatkozik? t

2019.01.01, - 2019.12,31.

3,1.2' A vizsgá|t időszakban hányszor kerü|t sor a továbbképzési program indítására/szervezésére?

1 a|ka|omma|, csoportbontásban

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

29 Ío

Utca, házszám:

Telefon:

E-mailcim:

Széchenyi u' 1.

06304771 1 39

1 KérjÜk, adja meg a vizsgá|t időszak kezdetét és végét!



Í

3'2' A továbbképzési program tarta|mát érintő információk 2

3.2.1. Megvalósitotta-e a továbbképzés a kitűzött celokat? Hitegfelel|9 :Z

eIvárásoknak?

át|ag eredmény: 5,0' (két tizedes ieqyiq számo|va)

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

1 2 3 .l 5

át|ag eredmény:-4,5 (két tizedes ieqvio számo|va)

3'2'3, Mi|yen vo|t a továbbképzés gyakor|ati hasznosságánat meoít$9{

átlag eredmény:.4,75 (két tizedes ieqyio számo|va)

3,2.4' Mennyire voltak megfele|őek az a|ka|mazott oktatási módszerÉ

1 2 3 4

át|ag eredmény: 4,89 (két tizedes ieqviq számo|va)

3'2.5' Teljesithetők vo|tak-e a továbbképzés e|őírt követe|ményei?

1 2 3 4 .6

átlag eredmény:.4,55 (két tizedes jeqylq számoIva)

3.2.6. Megfe|elő vo|!e az ismeretek e||enőzésének módja?

1 3 4

át|ag eredmény: 4,55 (két tizedes ieqviq számo|va)

2 A 3.2' kérdéseket röviden (néhány mondatban) ke|l megvá|aszo|ni a résztvevők álta| kitö|tött minŐségbiztosÍtási kérdőívek

összesitése a|apján. Az eÉgedettseget káíír, 1áez'e sinriemeosse| az ötös ská|án is' aho| az 1-es a |eggyengébb' az 5-

ös a |eqlobb!

1
,)

3 ^

1 2 3 4 5



3.2.7. Hogyan íté|ték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakor|atvezető(k)

munkáiát. szaktudását?
1 2,, Á

3.3.

3,3.1.

át|ag eredmény:.4,92 (két tizedes ieoviq számo|va)

A továbbképzési program tárgyi.technikai tapaszta|atai3

Megfe|elŐek vo|tak-e a tárgyi fe|téte|ek (á|ta|ános fe|téte|ek, eszkozök,

segéd|etek, köte|ező iroda|om?
1

t

3.3.2.

át|ag eredmény:-4,82 (két tizedes ieqviq számo|va)

MegÍe|e|ő vo|t.e a továbbképzés szervezettsége?

átlag eredmény:.S,00 íkét tizedes ieqyio számo|va)

Dátum: Eger, 2020' Íebruár 1 1'

\'\ .-'

(aléEg)

3 A 3'3' kérdéseket röviden (néhány mondatban) ke|| megválaszo|ni a résztvevók áIta| kitö|tött minőségbiztosítasi kérdőívek
összesitése a|apján' Az e|égedettséget kérjÜk, je|ezze szinkjemélésse| az ötös ská|án is, aho| az 'l-es a |eggyengébb, az 5.
ös a |egjobb!


