
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

 Különleges Padtárs! – különleges bánásmódú gyermekek hatékony élmény- és 
tapasztalatorientált, differenciált nevelése   

 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 575/34/2017 

 

1.3. A továbbképzési program  

 adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/3518/2017 

 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 

 Paamon Oktatási és Szolgáltató Bt.  
 

2.2. A szervező székhelye 

 Irányítószám:  1  1  8  8 Helység: Budapest  

 Utca, házszám: Kétújfalu u. 159/a  

 Telefon: +36309823322  Fax: ……………………………… 

 E-mail cím: banyai.sandor@kalandokesalmok.hu  
 
 
3. AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

3.1.  Általános jellemzők 

3.1.1. A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1 

2018. január 1.–2018. december 31.  

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

4……………………………………………………………………………………………… 

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

87……………………………………………………………………………………………… 

                                                        

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



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 

“Sok használható játékot, ötletet tanultunk. Szerettem volna több segítséget kapni arról, 
hogy egy induló 1. osztályban hogyan kell felépíteni egy ilyen projektet. “ 
“Kellő arányban volt elmélet és gyakorlat.” 
“Minden elvárásomnak jól megfelelt, sőt túl is teljesítette azt. Hangulata, pörgése nagyon jó.” 
 

átlag eredmény: 4,87  (két tizedes jegyig számolva)  

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

 “(Ki)utat kerestem a gyerekek számára az állandó, görnyedt ülésből, vonalas papírból, 
négyzetrácsos papírból.” 
“Újszerű, szakszerű, jó hangulatú volt.” 

 átlag eredmény: 4,55  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

“Mindig jó, ha más és más oldalról látjuk a helyzeteket, itt új nézőpontot kaptam = más 
szemüveggel olvasom majd a gyerekeimet.” 
“A térészlelésre, testkép alakítására, egymásra figyelésre, energia modulációra tanult 
játékokat.” 

átlag eredmény: 4,54  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

“A játékokat, a kompetenciákról szerzett új ismereteket.” 
“A módszerek kipróbálása mellett páros, kiscsoportos és nagycsoportos feldolgozások 
keretében sok elméleti, de megtapasztalt tudást kaptunk.” 

átlag eredmény: 4,72  (két tizedes jegyig számolva) 

                                                        

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! 



 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

„Egy ilyen képzésen az ember ott akar lenni 100%-ban, mert minden pillanatban tanulhat, 
tapasztalhat valami újat!” 

átlag eredmény: 4,63  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

“Megfelelt, mert átölelte a folyamatot, kellemes, oldott légkörben tanulhattuk meg az 
újdonságokat.” 

átlag eredmény: 4,26  (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

“Jó volt a hangulat, elégedett voltam a trénerek munkájával.” 
Mindkét oktató személyesen figyelt mindannyiunkra, továbbá a nagyszerű felkészültségük 
mellett csodás személyiségük és kisugárzásuk is bearanyozta a képzést. 

átlag eredmény: 4,63  (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 

“Megfelelt, mert az előzetes ismertetőknek és elvárásaimnak megfelelő mennyiségű és 
minőségű élményt, információt és ötletet kaptam.” 
 
átlag eredmény: 4,78  (két tizedes jegyig számolva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3
 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 5-
ös a legjobb! 



3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

“Nagyon intenzív volt, de az egy-egy hosszabb szünet feltöltött, amikor a trénerek látták, hogy 
fáradt a csoport.” 

átlag eredmény: 4,71  (két tizedes jegyig számolva) 

 

Dátum: 2019. március 20. 
 

 
     (aláírás)   
        P. H    

. 


