
 

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 

2022. január 1.–2022. december 31.  

3.1.2. A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására/szervezésére? 

4 

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

74 

                                                           
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 

’’Túlszárnyalta az előzetes elképzeléseimet. Sokkal többet kaptam, mint amire számítottam.” 

’’Rengeteg ötletet, információt kaptam. Nagyon inspiráló a képzés.” 

’’ Felülmúlta az elvárásaimat, mert sok képzésen voltam már, de ilyen koncentráltan ennyi 

módszert az adott témában még nem kaptam sehol.’’ 

’’Úgy érzem, hogy teljes mértékben azt nyújtotta a képzés, amire előzőleg számítottam.’’ 

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

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

’’Sok új módszert sikerült megtanulnom a hétvége alatt, és új ismeretekre tettem szert, új 

szavakat tanultam, és megerősítést is kaptam, hogy az eddigi gondolataim, ismereteim 

helyénvalóak voltak.’’ 

“Számomra a legnagyobb újdonságot az jelentette, ahogyan integrálni lehet különböző 

gyakorlatokba a meglévő ismereteket, ezeknek pedig nagyon-nagyon örülök, hiszen a 

lehetőségek száma hatalmas és rengeteg támpontot kaptunk ezeket illetően.’’ 

”Szinte minden új volt szàmomra vagy más kontextusában hangzott el, mint ahogy 

koràbban gondolkodtam róla.’’ 

“Tematikailag nem értünk el olyan területekre, ami számomra újszerű lett volna, illetve a 

legtöbb módszer alapját is ismertem, azonban erről azért nem éreztem, hogy negatívan 

befolyásolná a tapasztalataimat, mert teljesen új formáját, más megközelítést találtam 

ezekre a módszerekre és a téma átjárására is.” 

átlag eredmény: 4,69  (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! 



’’Abban erősített meg, hogy a szexuális nevelés a nevelésben úgy általában van benne, 

minden mindennel összefügg, ezért gyakorlatilag úgy is lehet a gyerekeknek biztonságos 

környezetet biztzosítani arra, hogy a nemi szerepekről beszélgessenek, hogy a szex szót 

ki sem mondjuk.” 

“A képzésen érdekes, értékes, gyakorlatias, használható ismereteket kaptam.” 

’’ A képzés az ígéretnek megfelelően gyakorlatias és módszerközpontú volt.” 

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

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

“Kurzus előtt csak a saját didaktikai tapasztalatomra tudtam valamilyen módon 

viszonyulni a szexualitáshoz, viszont a kurzuson olyan bejáratott módszereket 

tanultam/eljátszottam, amely sokst fog segíteni a"hogyan" kérdésében.” 

”A középiskolás korosztálynál jól hasznosítható módszereket kaptunk, pl. a story-tellinget, 

strukturált vitát stb.’’ 

’’ Felülmúlta az elvárásaimat, mert sok képzésen voltam már, de ilyen koncentráltan ennyi 

módszert az adott témában még nem kaptam sehol.” 

„Több infót, kapaszkodót szerettem volna kapni a kisebb korosztállyal való munkában.’’ 

átlag eredmény: 4,59 (két tizedes jegyig számolva) 



 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

’’Minden feladat világos, érthető, érdekes volt és megkaptam a várt és szükséges 
ismeretanyagot.’’  

’’A képzés elemei biztos támpontokat és ötleteket adtak a foglalkozásvázlat megírásához.’’ 

”Tényszerűen, érthetően volt átadva.’’ 

’’Nem adódott problémám a foglalkozásvázlat megírásakor.’’ 

 

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

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

’’Együtt átnéztük és értelmeztük a foglalkozásvázlat pontjait, valamint felhasználhattuk a 
képzésen megismert játékokat, foglalkozásokat.’’ 

 

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

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

“Szakmailag jeles, felkészült, emberileg kedves, szimpatikus.” 

’’Nagy tudással és tapasztalattal rendelkező, felkeszült oktató. Kiváló moderátor!’’ 

’’Átfogó képet képes adni, nem ragad le és nem is nyitja túlságosan tágra tematikailag a 

képzést, hanem megfelelő mederben tereli, ahol még képes a tervekből is megvalósítani, 

illetve a résztvevőnek is elegendő teret hagyni a megnyilvánulásra! Lelkes és motivált, képes 

meghozni a résztvevők kedvét ugyanerre!’’ 

’’Nagyon felkészült oktató, rugalmas és dinamikus. Nagyon jól reagált a képzés során 

felmerült problémára.’’ 

átlag eredmény: 4,95  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.3.  A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai3 

                                                           
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! 



3.3.1. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,  

segédletek, kötelező irodalom? 1 2 3 4 5 

’’ A helyszín, a terem, a használt eszközök, az időkeret betartása teljesen rendben voltak.” 

’’Nem érzem, hogy szervezés mentén problémák merültek volna fel, vagy olyasmi esetleg, 

ami nem lett helyén vagy alkalmasan kezelve. Minden kényelmesen zajlott!’’ 

‘’Nekem maga a helyszín is nagyon szimpatikus volt, otthonos légkört teremtett, illetve 

szerintem a blokkok és a szünetek is jól voltak strukturálva, emiatt én nem is nagyon 

tapasztaltam fáradtságot a nap végén. Illetve tetszett az is, hogy kisebb létszámú volt a 

csoport, mert így sokkal bensőségesebb hangulat tudott kialakulni és mindenki szóhoz 

tudott jutni, amik szerintem egy ilyen jellegű témánál nagyon fontos.’’ 

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

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

’’Mindent tudtam, amit kell, az egyéni igényemre-kérdésemre is jött kielégítő válasz.” 

’’Kiváló az email-es információ és a honlapról való tájékoztatás is.’’ 

’’Szintén nem érzem, hogy szervezés mentén problémák merültek volna fel, vagy olyasmi 
esetleg, ami nem lett helyén vagy alkalmasan kezelve. Minden kényelmesen zajlott!’’ 

 
átlag eredmény: 4,72  (két tizedes jegyig számolva) 

  

 

Dátum: 2023. február 20. 

 
     

 


