
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 
  Szerethető vagyok? – kommunikáció és érzelemfókuszú szexuálpedagógiai képzés a 

tapasztalati tanulás módszereivel 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 899/10/2019 

 

1.3. A továbbképzési program  

 adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/4563/2019 

 

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: +3630 982 3322 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? 

1 

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

14 

 

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 

“Ebben reménykedtem hogy pont ilyen élmény lesz és ennyi minden átadni való lesz a 
fejemben.” 

“Nagyon vártam a képzést, az előzetes elvárásaimat is túlszárnyalta :)” 

“Több témába vágó tartalmat, játékot vártam. Beszélgetésindító feladatok, az amúgy sem 
egyszerű témában.” 

“Új módszertani elemeket szerettem volna tanulni, és ezeket megkaptam a képzésen. Meg 
akartam ismerkedni a szexuálpedagógiai alapokkal, és úgy gondolom, ez is sikerült.”  

átlag eredmény: 4,74  (két tizedes jegyig számolva)  

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

 
“Az eszközökből volt, amit ismertem, de új szempontokat ismerhettem meg.” 

“Az élménypedagógiai módszerek többsége nem volt új, de a dizájn-módszer teljesen új volt, 
és a double-diamond is (legalábbis ebben a megvilágításban). Néhány új játékot is 
megismertem. A szexuálpedagógiához szorosan kapcsolódó infók teljesen újak voltak.” 

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

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

„Huuu szinte nem is tudok olyat mondani amit nem.” 

“A fiatalokkal való kommunikációmat tovább segíti, sok ötletet kaptam most.” 

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

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

“Nagyon sok játékkal ismerkedtem meg akiet fogok tudni használni a munkám során.”  

“Mert a saját munkámban használható gyakorlati képzést kaptam, amit vártam.” 

átlag eredmény: 4,5  (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 

“A vezető sok módszert és játéktípust bemutatott, amiből válogathatunk. Elmagyarázta a 
vázlat egyes alpontjait, hogy azoknak mit kell tartalmaznia.” 

“Néhány kérdésnél az internetre kellett hagyatkoznom.” 

“Minden kérdésre válaszolt, és elmagyarázott mindent, amire szükségem lehet.” 

átlag eredmény: 4,14  (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: 4,58  (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

„Tetszett, hogy nem engedte elmenni a beszélgetéseket, és mindenkinek a reakcióit 
megerősítette. Szem előtt tartotta, és tartatta, hogy minden nézet más, nem szabad 
általánosítani.” 

“Személyisége kedves, nyitott.” 

“Irigylésre méltó türelemmel és szakértelemmel reagált bizonyos helyzetekben, rendkívül 
sokat tanultam ebből. :)” 

átlag eredmény: 4,79  (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 

“Minden ott volt, de a terem nagyon kicsi volt, levegőztetni a foglalkozások alatt nem lehetett 
a hangos utcazaj miatt.” 
 

átlag eredmény: 4,33  (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 

“Mindenről időben és teljes körűen tájékoztattak.” 

“A megfelelő időben korrekt, pontos tájékoztatást kaptam a képzésről.” 

“Minden szükséges információt tartalmaztak a tájékoztató e-mailek. Az engem személyesen 
érintő kérdésekre pedig a szervezők készségesen válaszoltak messengeren.” 

“Jó ütemben, befogadható infómennyiségekkel érkeztek a tudnivalók.” 

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

  

 

Dátum: 2021. március 31. 

 
     

 


