
 

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 

2022. január 1.–2022. 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? 

12 

                                                           
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 

“Már voltam máskor is képzésen és azt kaptam amire számítottam, rengeteg ismeretet, 

támogatást, visszajelzést és aktív, tevékeny jó hangulatú tanfolyamot.” 

“Többet és minőségben jobbat kaptam, mint vártam.” 

“Azért adtam 5-öst, mert ezzel azt akartam jelezni, hogy sokkal többet kaptam, mint amit vártam. 

Nem csak sok segítséget, hanem óriási motivációt a további munkámhoz.” 

átlag eredmény: 4,81  (két tizedes jegyig számolva)  

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

’’Sok olyan ismeretet kaptam, amivel közelebb tudtam kerülni a problémás tanulóim 

lelkivilágához, magam is megtapasztalhattam, hogyan érezhetik magukat a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekek. Igazi lelki hullámvasúton utaztam, de erre nagy szükségem volt, 

hogy megértsem, mi a további tennivalóm.’’ 

 

 átlag eredmény: 4,65  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

“Mindenki kapott olyan módszereket eszközöket a gyakorlati munkájához,amit ténylegesen a 

gyakorlatban tud alkalmazni.” 

‘’Hasznosítani tudom azokat az ismereteket, ötleteket, játékokat, amikkel segíthetem a problémás 

gyerekeket a beilleszkedésben és tanulásban.” 

“Tudni fogom, hogy ha egy gyerek olyan feladatot kap, amit nem tud, nem képes megoldani, 

akkor mit érezhet és hogy miben kell fejleszteni őt.” 

átlag eredmény: 4,74  (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 

“A kérdéseimre sokféle,hasznosítható választ kaptam, s emellett más irányból is 

fejlődtem.” 

“Sok olyan módszert, ismeretet kaptam, ami új erőt adott ahhoz, hogy ne adjam fel 

a problémás gyermekemmel való küzdelmet. Köszönet mindenért!” 

“A módszereik is nagyon jók voltak, de a gyerekek között hasonló módszerekkel 

dolgozom én is ami megerősített abban, hogy jó úton járok. Köszönöm ezt a 

tanfolyamot Nekik is!” 

átlag eredmény: 4,66  (két tizedes jegyig számolva) 



 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

“A képzésen a lehető legtöbb információt osztották meg, sok aspektust körbejáva.” 

“Érthető volt, jó felépített vázlat és kinyomtatható formában is megkaptam, ami segítségemre volt 

az áttekinthetősége miatt.” 

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

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

”Határozott utasítások voltak, igy egy keretet adott a képzésnek és könnyen lehetett követni az 

eseményeket.” 

átlag eredmény: 4,57  (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

“Köszönet mindkettőjüknek a nagyon színvonalas képzésért, az egyénekhez (és problémájukhoz) 

való segítőszándékú hozzáállásáért.” 

“Jól felkészültek, elfogadóak maximálisan figyeltek mindenre és mindenkire. Nagyon tetszett, hogy 
azt képviselték, amit tanítottak, önazonosak!” 

átlag eredmény: 4,94  (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 teremben kényelmesen elfértünk, a képzés vezetői mindenféle eszközről gondoskodtak, sőt egy 

kis büférész kialakításával, még kellemesebbé tették a napokat.” 

 

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 

“Tökéletes, pontosan tartva voltak az időkeretek, ugyanakkor, ha több időre volt szükségünk, 

rugalmasan lett kezelve a program.” 

’’Nagyon jól szervezett és felépített képzésen vettem részt. Mind a három nap figyelem fenntartó és 

aktív volt.” 

 

átlag eredmény: 4,87  (két tizedes jegyig számolva) 

 

Dátum: 2023. február 20. 
 

 
     

 


