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1, R rovÁgexÉpzÉsl pRoGRAM Álrru_Áruos.lrllemzől

1.1, A továbbképzési program megnevezése

zöld Óvod ák-zöld otthonok

1.2. A továbbképzési program alapítási

engedélyének száma
(az Emberi Erőfonások Minisztériuma határozaiának száma)

1.3. A továbbképzési program

adatszol gáltatási nyilvántartási száma
(az oktatási Hivatal online rendszerében - PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási

szám)

81l1012021

Dl517512021

2. AToVÁBBrÉpzÉsSZERVEZóJE

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése

Zöld-H íd Regionális Energ iahatékonysági és Kornyezetvédelmi Alapítvány

2.2. A szervező székhelye

lrányítószám: Helység: Pécs

Utca, házszám: Széchenyi tér 2.

Telefon: 201293-33-23 Fax:

E-mail cím: borsoszsofia.zoldhid@gmail.com

3. RzlNDíToTT/szERvEzETTTovÁBBKÉpzÉsEKTApAszTALATAlNAKösszeczÉsr

3.1. ÁltaIánosjellemzők

3.1,1. A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1

2021,08.1 1,-2021,08.,l 3,

3,1,2, A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására/szervezésére?

'1 alkalommal

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

16 fő

7 b 2 1

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



3,2.

3,2,1,

A továbbképzési program tartalmát érintő információk z

Megvalósitotta_e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt_e az

elvárásoknak? 1 2 3 4 5

,,számomra kieléqítőek voltak azok a témák, amiket érintettünk.il

,,Felülmúlta az elvárásaimat."

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

3,2,2, Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

átlag eredmény

3,2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

'Aránvaiban ió vo[ és a ovakorlat sokszor lendített az esetleges >fáradtsáqon<<,"

,,Nem csak óvodai, de otthoni ötleteket is kaotam és úiabb lökést, indítást ka0tam,"

,,TeIies mértékben. A későbbiek íolyamán is hasznosítható iátékokkal, ötletekkel Kaptunk

betekintést a zöld tartalmakba."

,,A qyakorlati ielleoű tevékenvséoek alátámasztották az elméleti részt. eqvmástÓl is sokát

tanultunk és ötletesek, iók voltak a iátékok is."

,,Nagvon hasznosnak."

átlag eredmény; ,,,500,,,,, (két tizedes ieqyiq számolva)

2 

^3,2. 
kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell m,egválaszolnj a résztvevők által kitöltött minóségbiztosítási kérdőivek

összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze ilihki' iÉbsel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-

ös a legjobb!

1 2 3 4 §

,,Naprakész,"

sok meqerősítést kaptam 
"'

voltak a játékok,"

is érvénvesült."

1 2 3 4 5



3.2.4, Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

,,Változatos volt a csapatmunka. Tartalmasak voltak az elóadások,"

,,Változatos, az aktuális iqényekhez alkalmazkodó,"

1 2 3 4 5

ieremtett kapcsolatot a hallqatósáoqal."

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

3,2.5. Teljesithetők voltak_e a továbbképzés előírt követelményei?

,,loen teljesithetőek, az akkreditációhoz mérten te|iesíthető.il

,,Elég idő áll rendelkezésre."

..Meovalósítható, nem kíván nagy rn!ü!é!-

,,Meqfelelően tájékoztatva lettünk a záródolqozathoz,"

átlag eredmény: .,,4,93...., (két tizedes ieqviq számolva)

3.2,6. Megfelelő volle az ismeretek ellenőrzésének módja?

*Tetszett, hooy a csoportok eqvmás munkáiát meqtekinthették, saját Ötleteikkel

kiegészíthették."

'Online leadás meqfelelő, teliesíthető."

,,Iqen, naqvon sok ötletbörze volt a tanfolvammenetbe, az önreflexiót is tudtam 0vakorolni

egv-eqv témalezárás során,"

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

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

mu n káját, szaktud ását?

,,Nagvtudású és ismerettel rendelkező, alapos és önazonos előadói, pedaqóoiai munkát

tapasztaltam."

,,Összeszedett, érthetö előadások, sok ovakorlati példával! Köszönöm!"

,,Szaktudása sokrétű. tudásátadása sokszínű, táiékozott"'

,,Maqas szakmai tudással rendelkező, szervezésben. előadásmódban is profi, személyisége

,,Naqvon iátékos, változatos módszerek voltak,"

1 2 3 4 \,'

1 2 3 4 §

1 2 3 4 §



kedves."

,.Naqvon felkészült, alapos szaktudással rendelkezett az oktató.n

átlageredmény:''.4.87..'''(kéttizedesieqviqszámolva)

3.3. A továbbképzési program tárgyi,technikai tapasztalataig

3,3.1 Megfelelóek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,

segédletek, kötelező irodalom?

3,3,2.

,,Számomra iqen, plusz ioénv nem merült fel bennem,"

*Átfooó, pontos fonásmeqielölések."

atlag ereUmeny, ...5,00..... (ké

Megfelelő volle a továbbképzés szervezettsége?

1 2 3 4 §

eszközöket,"

1 2 3 4 |a;

Köszönöm

Kevesebb szünet is eléq,

megfelelt."

átlag eredmény: ...4,93,,... (két tizedes ieqviq számolva)

Dátum: Pécs,202|08.13 ""

3 A 3.3, kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell m,e_g_v_álaszolni a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek

összesitése alapján. Az elégedettséget kerjük, jelezze## az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-

ös a leglobb|

*Gördülékeny, átlátható, érthető, élhető!!"

nevelőtestület taqiainak."


