
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 
  Fegyvertelen Játszótárs – tapasztalati tanuláson alapuló erőszak-megelőző és 

konfliktuskezelő program  
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 107/96/2016 

 

1.3. A továbbképzési program  

 adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/3310/2016 

 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 

 Paamon Oktatási és Szolgáltató Bt. 
 

2.2. A szervező székhelye 

 Irányítószám: 2 3 6 6 Helység: Kakucs 

 Utca, házszám: Derényi Lajos u. 3. 

 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 

2020. január 1. – 2020. 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? 

83 

 

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 

“Maximálisan érintette azokat a pontokat amiknek az említését vártam és különböző élmény 
alapú tanulásban lehetett részem.” 

“Kellően gyakorlat-orientált volt, és jól tudtam hozzá kapcsolódni a meglévő tapasztalataim 
alapján.” 

átlag eredmény: 4,64  (két tizedes jegyig számolva)  

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

„Sok új, gyakorlati technikát sajátítottam el a képzésen, és a már ismerteknek is új 
alkalmazási módjait, lehetőségeit ismertem meg.” 

“Végzettségemet tekintve rendelkeztem egy alaptudással, de ennek ellenére is rengeteg újat 

tanultam.” 

átlag eredmény: 4,73  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

“Az újonnan megismert játékokat, az erőszakmentes kommunikációs modellt, a 

kommunikációs képesség fejlesztésére alkalmas gyakorlatokat.” 

átlag eredmény: 4,86  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

 

átlag eredmény: 4,14  (két tizedes jegyig számolva) 

 
 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

„Minden el lett magyarázva, a csoportos feldolgozások során átbeszélhettük, a 
bizonytalanabb részeket több szempontból is megközelítettük. 

átlag eredmény: 4,36  (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! 



3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

„Változatos volt (feladat- értékelés) (aktivitás, pihenés).” 

átlag eredmény: 4,58  (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 
1 2 3 4 5 

“Nagyon figyelt arra, hogy mindannyian igényeinknek megfelelő mennyiségű figyelmet 

kapjunk.” 
“Jól igazodott a csoport minden tagjához, szakmaisága mellett személyes varázsa is 
hozzátett a képzés sikerességéhez.” 

átlag eredmény: 4,85  (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 

 

átlag eredmény: 4,53  (két tizedes jegyig számolva) 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

“Nagyon profin volt megszervezve, érezhetően olajozottan ment minden. :)” 

“Látszott a szervezettség, és nem voltak emiatt problémák, fennakadások.” 

 
átlag eredmény: 4,86  (két tizedes jegyig számolva) 

 

Dátum: 2021. március 31. 

 
     

. 

 
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! 


