A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE
1.
1.1.

A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
A továbbképzési program megnevezése
Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érvzékszervi fejlesztésére.

1.2.

A továbbképzési program alapítási
engedélyének száma

43/83/2014.………

(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma)

1.3.

A továbbképzési program
indítási engedélyének száma

43/83/2014.………

(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma)

VAGY
adatszolgáltatási nyilvántartási száma
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási
szám)

2.
2.1.

D/2224/2014……

A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE
A továbbképzést szervező megnevezése
Alapozó Terápiák Alapítvány

2.2.

3.

A szervező székhelye
Irányítószám:

1

1

1

3

Helység: Budapest

Utca, házszám:

Bocskai út 77-79. B épület 348

Telefon:

06 30 633 29 17………………

E-mail cím:

info@alapozoterapiak.com

Fax:

+36 1 230 3602……

AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE

3.1.

Általános jellemzők

3.1.1.

A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1
2015.06.22-2015.07.10…………………………………………………………………………………

3.1.2.

A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására/szervezésére?
Egyszer…

3.1.3.
1

A vizsgált időszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen?

Kérjük, adja meg a vizsgált időszak kezdetét és végét!

97 fő…
3.2.
3.2.1.

A továbbképzési program tartalmát érintő információk 2
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az
elvárásoknak?
1

2

3

4

5

Az elvárásokat messze felülmúlta, maximálisan megvalósította, lehetett volna több
módszertan, több terapeuta munkáját lássuk.
átlag eredmény: 4,91.. (két tizedes jegyig számolva)
3.2.2.

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
1

2

3

4

5

Ismeretek egy része ismert a gyakorlat és a látásmód, módszer új és inspiráló. Abszolút (pl
hurut lerakódás). Újakat is kaptam és rengeteg megerősítést. Agykutatás legújabb irányai jó
lett volna. Elmélet keveset a vizsgálat és a gyakorlat rengeteg hasznos és új információt
kaptam. Gondolkodásom tudatossá, tervszerűvé, precízzé vált. Sok újjat hallottam.
Rengeteg új információt kaptunk, Ami új az nagyon hasznos és ötletes. Sok minden
megértettem általa.
átlag eredmény: 4,40. (két tizedes jegyig számolva)
3.2.3.

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
1
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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 5ös a legjobb!
2

Nagyon jó, teljes mértékben. Emberileg, szakmailag, szemléletben nagyon sokat adott.
Nagyon jól kiegészítette az elméleti anyagot. Jobban megértem a gyermekek problémáit.
koherens egészet alkotott az elmélettel. Nagy segítséget kaptunk Ilonától. Minden
anyukának javasolnám. Rávilágít az összes gyermekkel kapcsolatos problémára és
megoldást nyújt. Más szemmel nézek az elkövetkező időre. Már én magam is fejlődtem 3
hét alatt. Rendszerezett ismereteket adott, amit tudunk használni. Nagyon jó
szemléletetkaptam. Szakmailag felkészít a fejlesztés elkezdésére. Komplex, jól felépített,
rendszerezett, gyakorlatias és alkalmazható.Valóban elsajátíthattuk a módszert. Szinte
mindig az aktuális elméleti részhez illő gyakorlatokkal haladtunk tovább. A begyakorlasi idő
kevés volt, de ez kivédhetetlen. Új szemléletet adott, amivel sokrétűbben, felkészültebben
tudom ellátni a gyermekeket. Új területeket ismertem meg az alapozó által, megfoghatóbb,
alkalmazhatóbb eszközt kaptunk a kezünkbe, aminek látványos eredményei lehetnek a
jövőben. Látásmódott kaptam. Összefüggésekre világított rá. Megtanultam a mozgásformák
helyes kivitelezését. Önismereti szempontból is sokat kaptam általa. Rendszerbe foglalta az
eddigi ismereteimet. Használható feladatokat kaptam. Hozzájárult ahhoz a folyamathoz,
mely táplálja azt az utat, melyet szeretnék bejárni. Megértettem a miérteket.
átlag eredmény: 4,94…….. (két tizedes jegyig számolva)
3.2.4.

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
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Gyakorlat és elmélet teljes összhangban, több gyakorlat jó lenne, de nagyon intenzív így a
tanfolyam, jól éreztem magam, elmélet és gyakorlat egységben. Logikusan felépített
rendszer. Minden előadásról írásos anyag. Ennyi anyagot még sosem kaptam. Nagyon
emberi volt. Könnyen követhető.
átlag eredmény: 4,85.. (két tizedes jegyig számolva)

3.2.5.

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
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Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k) / gyakorlatvezető(k)
munkáját, szaktudását?
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Igen, teljesen, nehezen, de igen, 93*5, 1*4
átlag eredmény: 4,99.. (két tizedes jegyig számolva)
3.2.6.

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

Igen, szigorúbbra számítottam. 89*5, 5*4
átlag eredmény: 4,95.. (két tizedes jegyig számolva)
3.2.7.

Színvonalas előadások. Jól átadta az alapozó lényegét, vizsgálat és gyakorlat betanítás
rendkívül alapos, precíz volt, maximálisan átadták a tudást a terapeuták, hiteles előadók,
érthető, gyakorlatias, hiteles előadók, , *,
Köszönöm azt a csodát, amit kaptam.
Könnyen követhető. Több, mint tanító, egy eszmét, szemléletet adott át és elhivatottságát a
terápia iránt. Köszönöm ezt a tartalmas, élménygazdag 3 hetet. Bodonyi Miklós nagyon
klassz volt. Örülök, hogy részt vehettem. Hálával és tisztelettel adózom Sütő Csaba lelket
inditó, segítő gondolat indítványaiért. Nagyon tetszik az Alapozó szakmai nyitottsága. Zsigó
Eszter kedves, mindig jókedvű, konstruktív és segítőkész. Tóth Péter nagyon segítőkész volt.
Juhász Judit ritmus gyakorlata nagyon jó volt. Köszönöm a csodát, amit kaptam.
átlag eredmény: 4,84.. (két tizedes jegyig számolva)
3.3. A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai3
3.3.1.

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,
segédletek, kötelező irodalom?
1
2

3

4

5

A gyakorlatok leírása nem mindig egyértelmű. Szívesen néztem volna több videót a
terápiáról.
Gyenge látásom miatt a vetítést kevésbé láttam. Igen. Tanfolyam végén
homályos volt a vetítő. Hiányzó diák a segédanyagból. Jól látható, olvasható volt. Megfelelő.
Technikai szemléltetés remek volt. Néhány előadás hiányzott a segédanyagból. Több filmet
látni terapeuta munkájáról. Gyakorlatok megfogalmazása lehetne részletesebb. Székek
kényelmetlenek. Kedves kaptam a terápiás képzéshez. 89*5, 5*4
átlag eredmény: 4,89.. (két tizedes jegyig számolva)
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 5ös a legjobb!
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