
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

 Homloklebeny tréning: Módszer gyermek és felnőtt idegrendszer prefrontális lebeny területének egyéb agyi 
területekkel való összeköttetéseinek aktiválására és fejlesztésére. 

 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 
engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 27282/124/2016.……… 

 

1.3. A továbbképzési program  

 
indítási engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 27282/124/2016.……… 

 
VAGY 

 

 
adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) A/8600/2016…… 

 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 

 Alapozó Terápiák Alapítvány  

 

2.2. 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……………… Fax: +36 1 230 3602…… 

 E-mail cím: info@alapozoterapiak.com 
 
 

3. AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

3.1.  Általános jellemzők 

3.1.1. A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1 

2017.01.14-2017.06.03………………………………………………………………………………… 

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

Kétszer… 

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



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

30 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 

 

- Igen, maximálisan!  

- alapozó terápiában, fejlesztő munkában használni --annak kibővítésére 

 - alapozó terápiában már részt vett (nagyobb) gyermekek számára  

 - gyermek és felnőtt homloklebeny csoport indításához 

 - saját magam fejlesztéséhez, új gondolkodásmód és gondolkodtató feladatok      
elsajátítására 

 - jógához, mozgásfejlesztéshez    

 

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

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 

 1 2 3 4 5 

 
új látásmódot, impulzust kaptam, mellyel az óráimat kibővíthetem  
- nem csak új feladatokat adott, hanem módszert és a már ismert feladatok újragondolását 
- a sok gyakorlati rész nagyon hasznos 
- gyakorlatok azonnal átültethetőek az órákba, sokoldalúan felhasználhatóak 
- AT feladatai rendszerbe kerültek, bővült az eszközök tárháza, jelenlegi munkába 
beilleszthető 
- fantasztikus program, jó előadó, ilyen képzés sehol nincs 
- önfejlesztésre, családon belüli fejlesztésre is hasznos 

 

átlag eredmény: 4,59 (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 

 1 2 3 4 5 

                                                           
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! 



új látásmódot, impulzust kaptam, mellyel az óráimat kibővíthetem  
- nem csak új feladatokat adott, hanem módszert és a már ismert feladatok újragondolását 
- a sok gyakorlati rész nagyon hasznos 
- gyakorlatok azonnal átültethetőek az órákba, sokoldalúan felhasználhatóak 
- AT feladatai rendszerbe kerültek, bővült az eszközök tárháza, jelenlegi munkába 
beilleszthető 
- önfejlesztésre, családon belüli fejlesztésre is hasznos 

 

 átlag eredmény: 4,95 (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 

 1 2 3 4 5 

 

- fantasztikus program, jó előadó, ilyen képzés sehol nincs 
 

átlag eredmény: 4,95 (két tizedes jegyig számolva) 

 
 
 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 

 

 1 2 3 4 5  

Igen, teljesen, nehezen, de igen. Kezdeti nehézségek után sikerült. Néhány gyakorlat nagyon 
nehéz volt.  

  

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

 

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 

 

 1 2 3 4 5  

 

Egyenkénti értékelés zavaró volt. Egyéni visszajelzés pozitív.  

átlag eredmény: 5.00 (két tizedes jegyig számolva) 

 

 

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

munkáját, szaktudását? 
1 2 3 4 5  

 



 


