
 
 

 
 
 
 

 
MÉRÉSEK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN 

 
 
Ajánlattevő intézmény neve és pontos címe:  
Mentor Projekt Kft., 2100 Gödöllő, Szilhát utca 17/B 
 
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:  
Répás Ildikó ildiko.repas@gmail.com; +36-20/347 9147 
 
Célcsoport: tanítók, tanárok 
 
A képzés célja: 
A képzés célja a résztvevők ismereteinek rendszerezése, bővítése a mérés-értékelés terén. 
A továbbképzés célja a pedagógusok mérésmetodikai ismereteinek bővítése. Cél, hogy a résztvevők 
képesek legyenek a mért adatok kiértékelésére, a mérés eredményeinek pedagógiai szempontú 
elemzésére és azok felhasználására a nevelő-oktató munka tervezése és gyakorlata során. 
A mérésmetodikai ismeretek bővítése mellett a képzés célja az értékelésnek, mint a visszajelentések 
elméletének és gyakorlatának megismertetése. 
 
A képzés főbb tartalmi elemei:  
A résztvevők gyakorlatorientált képzés keretében megismerik a pedagógiai értékelés elveit, 
módszereit, a mérés eredményeinek értelmezéséhez kapcsolódó fogalmakat, a fejlesztő értékelés 
lényegét, formai és tartalmi elemeit. A képzés gyakorlati segítséget nyújt érvényes feladatlap 
összeállításához, szerkesztéséhez. A résztvevők a mérési eredmények ismeretében a tanulók optimális 
fejlesztését célzó, motiváló lehetőségeket, eljárásokat sajátítanak el. 
 
A képzés során alkalmazott módszerek: 
Előadás és a résztvevők aktív közreműködésével egyéni, páros és csoportos munka. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 

 Kognitív kompetencia fejlesztése: a mérés-értékelés terén szerzett ismeretek rendszerezése, 
bővítése;  Kommunikációs képességek fejlesztése a különböző tanulásszervezési módszerek 
alkalmazásával; 



 Szociális kompetencia fejlesztése az együttműködési képességek fejlesztésével csoportos 
feladatmegoldások megélésével.  Perszonális kompetencia fejlesztése a motiváció fókuszba helyezésével.  

 
A szakmai továbbképzés időtartama: 30 kontakt óra (5 nap) 
 
A továbbképzés tervezett időszaka:  
Az érkezés napja: 2016. augusztus 11., csütörtök, 11 óra, a távozás napja 2016. augusztus 15. hétfő, 13 
óra. 
 
Tervezett helyszín:  
Hunguest Hotel Flóra, 3300 Eger, Fürdő u. 5., Tel.: +36 36/513-300 

Weboldal: http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/eger/ 
 

1. Elhelyzés: Kétágyas szobákban (TV, telefon, fürdőszoba, fürdőköpeny) 
2. Ellátás:  - Svédasztalos reggeli és vacsora, délben levesbüfé; Az első közös étkezés az érkezés 

napján az ebéd, az utolsó pedig a távozás napján az ebéd.  
- Délelőtt és ebéd után kávé bekészítés; 
- A szálloda wellness részének (élménymedence, jacuzzi, infra-, finn-, illat- és 

gőzszauna) használata, valamint a vendégek a szálloda halljából közvetlenül mehetnek 
át az egri fürdőbe, az élményfürdővel, nyitott termálfürdővel bővített szomszédos 
városi strandra;  

- Az elutazás napján hideg úti csomag 
 
 
 
Megközelítés: 
Eger város Budapestről vonattal vagy autóbusszal, közvetlen járattal megközelíthető: 
http://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/volanbusz-menetrend-kereso/E   
http://vasutimenetrend.hu/allomas/eger-vasutallomas/3289/minden-vonat/  
Az autóbusszal érkezők a Főszékesegyház mellett, a vonattal érkezők a csodaszép Érsek kert mellett 
sétálhatnak el a szállodáig, az út 15-20 perc. (térkép mellékelve) 
Az autóval érkezők a hotel mellett ingyenesen parkolhatnak. 
 
Tervezett szabadidős tevékenységek:  

 Egri Bazilika 
 Varázstorony 
 Végvári Vigasságok Történelmi Fesztivál programjai 
 A Hotel wellness részének és a szomszédos városi strandnak korlátlan használata 
http://www.andy.tuti.hu/keret.cgi?/Terkepek.htm  

Répás Ildikó,               ügyvezető igazgató 



 

 
 

Flóra Hotel 

 


