
 

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) 445/10/2021 

 

1.3. A továbbképzési program  

 
adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/5209/2021 

 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 

 BMB 994 Oktatási Tanácsadó 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 

2022. január 1.–2022. 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? 

31 

                                                           
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 

’’Jól strukturált, jól felépített képzésen vehettem részt, kaptam elméleti és a gyakorlatban jól 
alkalmazható technikákat.” 

’’Sokkal szárazabb, elméleti képzésre számítottam. Amit kaptam az messze felülmúlta a 
várakozásomat! Köszönöm!” 

’’Sok kérdésemre választ kaptam. Új információkkal, ismeretekkel gazdagodtam.” 

’’Kicsit féltem attól, hogy esetleg unalmas lesz ez a program, vagy nem fogom tudni majd 
hasznosítani az itt tanultakat, de ez abszolút nem így történt!’’ 
 

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

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

“Sok új dolgot tanultam, amit beépíthetek a mindennapi munkámba.” 

“Az újszerűsége a rendszerezésből adódott, hogy ebben a képzésben, rendszerben láttuk 
át, a helyzetekből adódó feltárandó és megoldandó feladatokat.” 

’’Sok új információt tudtam meg, és sok új játékot tanultam.’’ 

“Nyilván voltak olyan információk, amelyekkel rendelkeztem, ezeket azonban sokszor 
sikerült új összefüggésekbe hozni és így az új szempontok alapján újra értelmezni a már 
birtokolt ismereteket.” 

átlag eredmény: 4,61  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

                                                           
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! 



“Segítséget nyújt az osztályfőnöki munkám során, átlendít a holtpontokon.” 

“Nagyon sok olyan játék ötletet kaptunk, amelyeket be tudunk illeszteni akár tanórai, akár 
tanórán kívüli keretbe is.” 

“Minden egyes gyakorlatot be tudok építeni az oktatásba - gyemekekkel és felnőttekkel 
egyaránt.” 

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

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

’’Szeretem a tevékenykedtető, nem száraz továbbképzéseket.’’ 

’’Több gyakorlati és elméleti anyagot még szívesen vettem volna.’’ 

”Keveset dolgoztam még az élménypedagógia módszereivel.’’ 

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

 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

’’Információban és játékban elegendő ismeretet kaptam, hogy felépíthessünk a kollégákkal 
egy foglalkozást a képzésen tanultakból.’’ 

’’Minden fontos információt megbeszéltünk.’’ 

’’Egy ilyen tartalmas képzés után nem nehéz a záródolgozatot elkészíteni.’’ 

’’Korrekt, infók és gyorsaság!!!!! Precizitás, LÉNYEGRETÖRŐ infokommunikáció...Nagyon jó 
a FÓKUSZÁLÓ készsége ennek a képzési módnak..!!!’’ 

átlag eredmény: 4,82  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

 “Ha probléma adódott azonnal segítettek, nem bírálták a munkámat hanem megerősítettek!” 

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

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

’’Rendkívül felkészült, közvetlen és segítőkész személyiség!’’ 



’’Rutinos, profi, jó előadói képességekkel.’’ 

’’Úgy volt vezető, hogy nem Ő akart a középpontba kerülni, hanem a tevékenységét helyezte 
előtérbe. Köszönöm a munkáját!’’ 

átlag eredmény: 4,95  (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 

’’Ha egy ilyen magas színvonalú képzést a fővárosból sikerül vidékre, (lakóhelyünkre) hozni, 
akkor az "érdemjegy" csak kiváló lehet!!!!’’ 

’’Szervezett volt, semmi váratlan esemény nem történt.’’ 

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

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

’’Tökéletesen szervezett volt a továbbképzés.’’ 

’’Elsősorban Nekem nagyon fontos volt, hogy már januárban körvonalazódjanak a képzési 
időpontok/tematikák !!!! Nem csak email.-ben, hanem facebookon is nagyon jó a ráhangolás/ 
napi lélekemelő infók/. Tájékoztatás pedig nagyon gyors. A lebonyolítása személyre szabott, 
egyértelmű.’’ 

’’Nagyon jól szervezett program volt, érdekes, mozgalmas.’’ 
 

átlag eredmény: 4,92  (két tizedes jegyig számolva) 

  

 

Dátum: 2023. február 20. 

 

 
 

                                                           
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! 


