
BIBLIAI KULTÚRA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS  

(engedélyezési szám: 23/159/2015. / felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0190-04) 

minőségbiztosítási kérdőív 

 

Kérjük, segítse munkánkat az alábbi kérdőív kitöltésével! 

A következő kérdésekre adandó válaszát 1–5-ig terjedő skálán juttassa kifejezésre, illetve ahol 

lehet, fogalmazza meg észrevételeit, javaslatait! Az ötfokozatú skála értékeinek tartalma:  

1: egyáltalán nem 2: jórészt nem 3: részben igen, részben nem 4: jórészt igen 5: teljes 

mértékben. Kérjük, karikázza be az értékelésének megfelelőt! 

 

1. A tanfolyam tartalmában megfelelt-e várakozásainak? 

4,8  

2. Mennyire voltak újszerűek a képzés során hallott információk?  

4,1 

3. Miről hallott volna még szívesen?  

 történelmi regény és Biblia 

 János evangéliuma 

 előadók hitélménye 

 zsidó hétköznapok, ünnepek, életmód 

 zsidóság története 

 irodalomban megjelenő toposzok (hajó /bárka; víz; fa; szellő) 

 egy-egy részlet kibontására több időt 

4. Mennyire volt hasznos munkájához, céljaihoz a tanfolyam? 

4,6 

 

5. A tanfolyamon alkalmazott módszereket mennyire tartja megfelelőnek? 

4,8 

 

6. Milyen gyakorlati hasznot jelent az Ön számára a képzés? (Több válasz is megjelölhető.) 

a) a hallott információkat be tudom építeni a mindennapi munkámba (5 fő) 

b) személyes kérdéseim kaptak választ (6 fő) 

c) az előadók, gyakorlatvezetők előadásmódja, óravezetése követhető / követendő példa (5 

fő) 

d) ötleteket kaptam, amelyek új megoldásokra ösztönöznek tanárként (5 fő) 

e) olyan kommunikáció részese voltam, amely a diákokkal való kommunikációm 

megújítására ösztönöz (2 fő) 

f) olyan kommunikáció részese voltam, amely a kollégáimmal való kommunikációm 

megújítására ösztönöz (2 fő) 

g) szakmai előrehaladásomat támogatja (8 fő) 

h) a kötelező továbbképzések teljesítésében segített (3 fő) 

i) egyéb: Kitűnő, nyitott, hiteles emberek között lenni élmény; Ismeretek gyarapítása 
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7. Teljesíthetőek voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?  

4,9  

 

8. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

4,9 

 

9. Felkészültek voltak-e az oktatók, gyakorlatvezetők? 

5* 

 

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező 

irodalom, környezet…)? 

 

 

11. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

Amennyiben nem 5-tel értékeli, milyen változtatást javasol? 

…………………………………………………………………… 

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés időpontja és időbeosztása? 

4,6 

Amennyiben nem 5-tel értékeli, milyen változtatást javasol? 

 sűrű volt tanév végén (főleg egy szellemi munkát jelentő dolgozathoz) 

 mivel pedagógusoknak iskolaszünet, lehetne 5 napos 

 a zenei és képzőművészeti órákat szétszórni, mert pihentetnek, kikapcsolnak 

 Szentmise lehetőségét beiktatni 

13. Megfelelő volt-e a tanfolyamról szóló tájékoztatás és hirdetés (könnyen megtalálható és 

érthető hirdetés; egyértelmű információk; kérdésekre kapott válaszok…)?  

4,8  

Amennyiben nem 5-tel értékeli, milyen változtatást javasol?  

 más egyetemek honlapján is hirdetni 

14. Ön hogyan szerzett tudomást a tanfolyamról? 

 véletlenül (1 fő); SSzHF honlapja (3); internet (4); plébániai levelezőlistán (1) 

15. Véleménye szerint kihez / hová juttassuk el Bibliai kultúra pedagógus-továbbképző 

tanfolyamunk hírét, a rá vonatkozó információkat? 

 középiskoláknak (9. évf. tananyaga) 

 plébániákra (2 fő); egyházmegyék hivatalaiba (1 fő) 

 más egyetmek hirdető fórumaira 

 minden oktatási intézményhez 

 az OH e-mail listája révén közvetlenül a pedagógusokhoz!!! 

16. Egyéb észrevétel, javaslat:  
 A műalkotások listáját jó lett volna megkapni (figyelni és írni együtt nehéz);  

 Nagyon tetszett! Köszönöm az élményt. Köszönök mindent.  

 Köszönöm a lelkiismeretes, precíz munkájukat! 
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