Lezajlott a
„Felkészítés szakértők, vizsgaelnökök és
vizsgabizottsági tagok részére az egészségügyi
szakmacsoportban”
című 40 órás továbbképzés

Alapítási engedély nyilvántartási száma: A/8485/2015
A továbbképzési program alapítási engedélyének száma: 107-62/2016

Rendkívül nagy érdeklődés övezte a meghirdetett továbbképzést. Két intervallumot
jelöltünk meg a felhívásban, kurzusonként öt alkalom, heti egy nap elfoglaltsággal.
Összesen 66 fő jelezte részvételi szándékát, majd az I. csoportba (2016. október 4–
2016. november 4.) regisztrált 26 fő közül 17 fő fejezte be a képzést. Többeknek gondot
okozott a munkahelyi távollét, amit úgy tudtuk megoldani, hogy a hiányzó alkalmakat
a következő továbbképzésen pótolhatták a résztvevők.
Tanúsítványt viszont csak azok a személyek kaptak, akik határidőre leadták a házi
dolgozatot az ENKK web-felületén, valamint részt vettek a záró értékelés csoportos
megbeszélésén.
A továbbképzés nagyon jó hangulatban, műhelymunka jelleggel, aktív feladat
megoldással telt, melynek során lehetőség adódott a tapasztalatok és alkalmazott
módszerek megvitatására.
A továbbképzést akkreditáló Oktatási Hivatal minőségügyi eljárásában foglaltaknak
eleget téve jelentetjük meg a csoport tagok véleményét az elégedettségi kérdőívek
feldolgozását követő összesítésben, valamint a grafikus ábrákon, az alábbiak szerint:
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Résztvevők száma n=16
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tartalom és rendelkezésre álló idő sok

Valamennyi résztvevő megfelelőnek ítélte a tematikai egységek tartalmát. Jól
szervezettnek, jól tagoltnak látták, azonban az értékelés szabályairól és
szempontrendszeréről több információra van szükségük.
„Az előadások nagyon tartalmasak, hasznosak voltak, mert az előadók profeszionális
felkészültséggel rendelkeztek és ezt nagy alázattal, az igényeknek megfelelően adták
át.”

Az oktatás módszerei
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Az oktatás módszereit illetően – mint látható – pozitívan vélekedtek, szinte
valamennyi előadót név szerint megemlítettek az értékelésben.
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Az oktatók minősítése
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„Az egész team előadásai – érthető, világos, megalapozott, részletes, volt,
maximálisan felkészült előadókkal zajlott a továbbképzés.”
Volt olyan résztvevő, aki külön megköszönte, hogy az egyes témák kiemelt
szakembereit kértük fel az előadások megtartására.

Záró ellenőrzés módszere
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Észrevételek, javaslatok, melyek nem jelennek meg a grafikus ábrázolásban, azonban számunkra iránymutató lehet:
- pozitív irányú szemléletváltozást eredményezett a részvétel,
- javasolják, hogy a házi dolgozat elkészítését előzze meg egy csoportmunka, ahol
közösen megvitathatják az elképzeléseiket a szakterületről és a dolgozat leadása
ezt követően történjen,
- nagyon ajánlják mindazoknak, akik még nem vettek részt a továbbképzésen,
- rendszeres szakmacsoportos továbbképzést kérnek a résztvevők,
- javasolják a központi kiadású, tanulási eredmény alapú „minta” gyakorlati feladatsor kiadását.

Budapest, 2016. december 04.

Készítette:
az ENKK Szakképzés Fejlesztési Főosztály
munkatársai:
Feigl Ágnes és Szkrajcsics Dóra
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