
 

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  1 Helység: Budapest  

 Utca, házszám: Havanna u. 46. 8/47  

 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 

2019. január 1.–2019. december 31.  

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

5 

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

93 

 

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 

“Megfelelt, mert felfrissítettem régi már birtokomban lévő tudást, illetve gazdagodtam új 
ismeretekkel is.” 
“Mert azt kaptam, amire számítottam. Olyan új tudásra tettem szert, amit szerettem volna 
elsajátítani.” 
“Olyan magasszintű tudással látott el, amire vártam.” 

átlag eredmény: 4,67  (két tizedes jegyig számolva)  

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

 “Sok újat tanultam, ismereteimet bővítettem ill. megerősítéseket is kaptam, - mint gyakorló 
oktató, hogy mit kell javítanom, ill. mit csinálok nagyjából megfelelően. Természetesen 
mindig képezni kell magunkat. Tudni soha sem tudhatok eleget.Gyakorlat teszi a .......tudást 
hasznossá.” 
“Újszerű, szakszerű, jó hangulatú volt.” 

 átlag eredmény: 4,85  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

“Azért felelt meg, mert gyakorlatias volt és sok új dolgot tanultam.” 

“Megfelelő volt, mert nagyon tetszett az Ábeles történet, meg lekszikális tudás is amit 
átadtak.” 

“Gyakorlatorientált oktatás.” 

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

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

“Kaptam olyan játékötleteket és gyakorlati tudást, amit fogok tudni hasznosítani több 
területen is.” 
“A módszerek kipróbálása mellett páros, kiscsoportos és nagycsoportos feldolgozások 
keretében sok elméleti, de megtapasztalt tudást kaptunk.” 

átlag eredmény: 4,19  (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 

“Abszolút teljesíthetőek voltak a követelmények. Megtanultuk, hogyan lehet felismerni a 
külünleges gyermekeket, a toleranciát feléjük , hogy hogyan lehet lekötni őket. Megisertük a 
gardneri intelligenciaterületeket. Az érzékenyítés módszerét. pl."Vajon mit érezhet, most 
Beni?" stb.” 

“Az még jó lett volna, ha sor kerül az írásbeli feladatok levezetésére. Persze amit leírunk az 
csak egy sablon, de legalább van miből kiindulni.” 

 átlag eredmény: 4,13  (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: 4,63  (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

“Remek szakemberek, kiválóan végezték a rájuk bízott feladatot.” 

“Nagyon ügyesen helyt áltak, más témákat is fel tudtunk vetni ami a traininghez kapcsolódot. 
És jó le is reagálták.” 

“Nagyon felkészült és hiteles oktatók.” 

átlag eredmény: 4,88  (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 

“Nagyon kevés levegő volt már estére, és ott nehéz volt figyelni. Ha megszelőztettünk volt aki 
megfagyott. Olyan hely kellene ahol jár a levegő legalább, annak ellenére hogy sokan 
vagyunk. De belefért, csak ez nem volt jó.” 
 
átlag eredmény: 4,08  (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 

“Azért felelt meg, mert minden olyan információnak a birtokában voltam, ami elősegítette, 
hogy időben, megfelelő felszerelésben ott legyek a helyszínen.” 

“Több alkalommal is érkezett email, mely tartalmas részletes volt.” 

“Minden információt megkaptam a képzés technikai dolgairól, amire szükségem volt.” 

“Minden kérdésemre gyors választ kaptam, és a szükséges információkat időben a 
rendelkezésemre bocsátották.” 

átlag eredmény: 4,91  (két tizedes jegyig számolva) 

 

Dátum: 2020. március 24. 
 

 
     

 


