
Ellenőrzési protokoll 

Irányelvek a pedagógus-

továbbképzések ellenőrzéséhez 



Miért is kell újragondolni...? 

„Biztos pontok nincsenek, az élet 

mindig az alakulás stádiumában van.” 

Carl Rogers 

 

De, vannak más okok is… 



Miért is kell újragondolni...? 

• Azt kapja a részvevő, amit ígértek neki a kezdés előtt, 

és amire számít? 

• „Összenyomott idő” 

• „Mindenki ugyanazt tudja és ugyanúgy?” 

• „Segédanyagok” 

• A megszerzett tudás alkalmazása és 

alkalmazhatósága (a továbbképzés értelme) 

• Átláthatóság szükségessége 

• Tartalmi fókusz is bevonható legyen az ellenőrzésbe 

• Tanulási eredményalapú képzésfejlesztés 

• Online felületek térhódítása – új lehetőségek 



Miért is kell újragondolni? 

• Eredményesség növelése 

• A továbbképzés a tervezettnek 

megfelelően valósuljon meg 

• Állandó, minőségi színvonal legyen 

• A tervezés mellett a lebonyolítás, a 

fejlesztés minden lényeges területe 

kerüljön ellenőrzésre 



Célok és alapelvek 

SZAKMAI CÉLOK  

Kulcsszavak 

Eredményesség, hatás, szakmai igények és 

szükségletek 

 

MŰKÖDÉSI, MŰKÖDTETÉSI CÉLOK  

Kulcsszavak 

Átláthatóság, tervezettség, megvalósítás, jogszabályi 

megfelelés 

 

ALAPELVEK 

Kulcsszavak 

Kockázatalapú ellenőrzés, folyamatellenőrzés, 

standardok 
 



Az ellenőrzés új szerkezete 

A képzés 

indítása 

A képzés 

lebonyolítása 
A képzés 

utóélete 

Előzetes 

tudásfelmérés 

Képzés és 

képző 

bejelentése 
Dokumentumok 

ellenőrzése 

Képzés, 

képző 

ellenőrzése 

Dokumentumok 

ellenőrzése 

Elégedettség, 

eredményesség 

és hatás 

ellenőrzése 

Helyszíni 

ellenőrzés 

 

 

 



Az ellenőrzés rendszere 

• Dokumentáció és tartalom  

• Ellenőrzési pontok definiálása 

• Összeilleszthető ellenőrzési modulok 
 

 A képzés 

előtt 

A képzés 

közben 

A képzés 

után 

Dokumentáció 

ellenőrzése 

 
  

Tartalmi 

ellenőrzés 

 
  

 



Kiválasztás 

• Éves tervezés 

• Kockázatalapú kiválasztás 

 

1. Folyamatjellegű ellenőrzések 

A határozattól a hatásvizsgálatig, akár szakaszolva is 

 

2. Kockázatot jelentő képzések 

Elégedettség, típushibák, panaszok, gyakori ismétlődő 
mulasztások 

 

Rugalmasság, tartalékok 



Az ellenőrzések tervezése 

• Minden eljárás sorra kerül 

• Minden képző érintett legyen 

• A nagyszámú képzésekből mintavétel 

• Indokolt panasz esetén (képző vagy 

képzés) 

• Egyéb kockázat: pl. új képzés, több 

panasz, bonyolult feltételrendszer stb. 



Ellenőrzés a képzés előtt 

 

Dokumentáció 

• Akkreditáció 

• Képzők megfelelése 

 

Tartalmi ellenőrzés 

• Előzetes tudásfelmérés 
 

 



Ellenőrzés a képzés közben 

Dokumentáció 

 

• Feltételek vizsgálata 

• Képzési dokumentumok ellenőrzése 

 

Tartalmi ellenőrzés 

 

• Helyszíni ellenőrzés, képzéslátogatás 

• Képzés és képző ellenőrzése 



Ellenőrzés a képzés után 

Dokumentáció 

 

• Dokumentumok ellenőrzése 

 

Tartalmi ellenőrzés 

 

• Kimenet, eredményesség és hatásvizsgálat 

• Látogatás a képzésen részt vett pedagógusnál 



Ami elkészült… 

Eljárások minden elemre űrlapokkal 

 

– standard eljárást tesz lehetővé 

– informatikai felület kompatibilis lehet 

– középtávra érvényes, nem kell évenként 

készíteni 

– jól elemezhetők az adatok 



Ami elkészült… 

• Az előzetes felkészültség és 

hatásvizsgálat eszközrendszere 

–  az elégedettségméréshez hasonlóan 

használható 

 

• Szakértői képzési anyag 

–  kompetenciák 

–  etika  



Nem cél, lehetőség 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 

Tóth László 


