
 

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: 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? 

3 

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

53 

 
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 

“Nem csak elméleti oktatást kaptunk, hanem gyakorlati segítséget,ötleteket a külünleges 
bánásmódot igénylő gyerekekhez. Játékosan tanultunk ,egymástól és a vezetőktől.” 
 
“Szerettem volna többet hallani a különböző nehézségekkel küzdő gyerekek problémáiról és 
ötleteket tanácsot kapni a hétköznapokhoz. Ez teljesült.” 

átlag eredmény: 4,79  (két tizedes jegyig számolva)  

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

 “A csoportjaimban is egyre több a "problémás" gyerek, de ezen a foglakozáson kaptam még 
több válasz, hogy mi okozhatja a gyerekeknél a különc viselkedést, és hogy hogyan 
reagáljuk le.” 

“Kicsit hasonló volt csak ahhoz amit eddig használtam,új éredeklődésfelkeltő feladatokkal 

ismerkedtem meg.” 

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

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

“Szerintem nagyon "életszagú" volt a képzés, azaz, minden itt tanult módszer és játék 
alkalmazható a hittan témákban is.” 

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

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

“Nemcsak a tanult játékok, hanem azok a módszerek, ahogyan be lettünk vonva a 
feladatokra is alkalmazható a gyerekekkel való foglalkozás során.” 

átlag eredmény: 4,24  (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 

“Minden kérdésemre érthető választ kaptam,és segítséget ha nehézségbe ütköztem.” 

“A foglalkozásvázlatról a képzés végén egy kicsit jó lett volna többet és részletesebben 
beszélgetni és ötletelni.” 

“A képzésen volt lehetőség közösen elmélyíteni a hallottakat és látottakat.” 

 átlag eredmény: 4,35  (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: 4,55  (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 
1 2 3 4 5 

“Végtelen türelemmel, odaadással, hozzáértéssel és nyugalommal végezték a munkájukat.” 

“Nagy szaktudással rendelkeznek. Tökéletesen kiegészítették egymást. Jó páros volt. Csak 
tanulni lehetett tőlük mind szakmailag és emberileg.” 

átlag eredmény: 4,76  (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 jó volt a helyszín választás,mindenki elfért,tudtunk csoportokban dolgozni, érthető és 
érdekes volt minden infornáció,amit kaptunk.” 
 
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 

“Nem volt "holt" idő. A programok jól felépített sorrendben követték egymást.” 

“Szuper jelzővel tudom csak illetni. Minden flottulvolt előkészítve, lebonyolítva” 

“Nagyon tetszett a pontosság, a foglalkozás vezetőinek felkészültsége.” 

átlag eredmény: 4,83  (két tizedes jegyig számolva) 

 

Dátum: 2021. március 31. 
 

 
     

 


