
 

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 

2021. január 1.–2021. 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? 

90 

 

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 

“Abszolút megfelelt, a szexuálpedagógiai nevelés témájában szerettem volna előrébb jutni, 
ismereteket, gyakorlatokat elsajátítani, és ez meg is tudott történni.” 
”Számomra sokkal többet jelentett, mint amit el tudtam előre képzelni.” 
„Egy alapozó, inspiráló képzésen vettem részt, a feltett kérdéseimre mind választ kaptam.” 
„Nem voltak konkrét elvárásaim, de kifejezetten sokat tanultam a képzés során.” 
„Remélem sok-sok emberhez és ifjúhoz eljut ez a képzés. Nekem sokat adott, és 
kamaszként bele se merek gondolni mennyit adhatott volna..” 
 

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

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

”Akár a saját életemből, akár a munkámból adódóan már voltak bizonyos információim és 
tapasztalataim ezen a területen. Ettől függetlenül rengeteg új információt kaptam, amit a 
későbbiekben tudok majd hasznosítani itt is, ott is.” 
”Több olyan ismerettel lettem gazdagabb, amivel előtte még nem találkoztam.” 
”Sok szakanyagot olvastam már a témában, csoportvezetői ismereteim is vannak.” 
”Keveset tudok mind az élménypedagógiáról, mind a szexuális nevelésről, így számomra 
nagyon sok volt az új ismeret, gyakorlat. Ezeket különben is sokfélének és alaposnak 
éreztem, úgyhogy azt gondolom, jókor végeztem el ezt a képzést, kevés saját ismerettel és 
sok új tudással.” 

átlag eredmény: 4,69  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

”A hozzáállás formálását a saját és mások testéhez, az énhatárok betartásához, kisebbeknél 
a testkép kialakításához.” 

“Mindent szeretnék hasznosítani a gimis osztályommal és a saját gyermekeimmel is. Dizájn 
gondolkodás, EMK, testtudat, szexuális intelligencia mint a személyiségfejlődés része.” 
”A kreatív tevékenységekre hangolást, az online felületeken való alkotást - akár a poszterek 
elkészítésére, akár a post-it-es brainstorming kivitelezésére gondolok. A Sextivity is nagyon 
megfogott, de a disputázás is. A gyakorlatok többségét el tudom képzelni más, nemcsak 
szexuálpedagógiai foglalkozáson - nem szeretném felsorolni az összeset.” 

átlag eredmény: 4,81  (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! 



3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

“Nagyon sok játékkal ismerkedtem meg, amiket fogok tudni használni a munkám során.”  
“Előzetesen módszereket vártam a téma feldolgozásához. Úgy érzem, hogy ezt meg is 
kaptam. Ami miatt nem lett 6-os, az az, hogy nekem jól esett volna, ha még több témát 
érintünk,” 
”Új módszerekkel ismerkedtem meg és olyan fogalmak is a látóterembe kerültek, amiket 
eddig nem tartottam fontosnak.” 
” Sok új gyakorlattal találkoztam, valamint a módszerek és eszközök között is találkoztam 
újdonságokkal.” 
 

átlag eredmény: 4,5  (két tizedes jegyig számolva) 
 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

“Teljes és átfogó ismereteket kaptam, így nem okozott gondot a feladat.” 

“Úgy gondolom, hogy csokor szuper feladattal és módszerrel ismerkedtünk meg a 3 nap alatt. 
A záródolgozat megírásakor ebből a hatalmas csokorból a válogatás és a tartalmi összeállítás 
jelentette a kihívást.” 
„Igen, abszolút megkaptam minden segítséget, jól mozgatható, könnyen átalakítható 
módszereket, módszertani blokkokat ismertünk meg a képzésen, illetve már képzés közben 
elkezdtünk arra hangolódni, hogyan lehetne a tanultakat felhasználni, továbbgondolni.” 

átlag eredmény: 4,59  (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 

“Szimpatikus, felkészült, hiteles, kedves.” 
”Előadásra született, ezt a legelső megszólalása is mutatta! Felkészült, pontos, érthető, 
tudatos, precíz, mindemellett humoros és lelkes! Előadásra született! :)” 
”Nagyon karakteres és lelkes volt. Segítette megértenünk, mit miért alkalmaz.” 
” Színes egyéniség, profi tréner.” 

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 

“A terem nagyon meleg volt, hiába szellőztettünk a meleg és az "oxigénhiány" miatt sokkal 
hamarabb lankadt a figyelem. Az ablakot sokszor be kellett zárni, hogy halljuk a trénert és 
egymást.” 

“A levélben az állt, hogy büfé fog állni a rendelkezésünkre kávéval, de nem így történt.” 
”Minden eszköz biztosítva volt, a 2 tréner teljesen felkészült a 3 napos tananyaggal. 
Szervezetten, de mégis alkalmazkodva a csoport igényeihez.” 

 
átlag eredmény: 4,31  (két tizedes jegyig számolva) 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

“A szervezès kiváló volt, minden információt megkaptam.” 

“Pontos tájékoztatást kaptam a képzés idejéről, helyszínéről, a képzést szervezők, vezetők, 
oktatók elérhetőségéről, így minden esetlegesen felmerülő probléma megoldható. A helyszín 
kiválasztásától a résztvevőkkel történő kommunikáción át a képzés lebonyolításáig 
(kávészünetek, időbeosztás, tematika, átadott módszertani és elméleti ismeret stb) mindent - 
több, mint - kielégítőnek tartok.” 
  
átlag eredmény: 4,69  (két tizedes jegyig számolva) 

  

 

Dátum: 2022. február 16. 

 
     

 

 
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! 


