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1. BEVEZETÉS
A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című
projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati képzési rész befejezésének
napján elégedettségmérő kérdőíveket osztottunk ki a képzésben résztvevők között. A kérdőív
kitöltésével arra próbáltuk bíztatni a leendő Szállodaipari technikusainkat, hogy a tesztek
kitöltésével segítsék munkánkat, azt, hogy véleményükön keresztül megtapasztaltakat fel
tudjuk dolgozni és fejlesztéseink közé be tudjuk sorolni azokat.
A kérdőíveken – nem meglepő módon – olyan eredmények születtek, melyek alapján biztosan
állítható, hogy a képzésünknek van létjogosultsága.
A kérdőív összesítése alapján a képzésben résztvevő felnőttek egyetlen dolgot kifogásoltak,
hogy a képzés nem államilag támogatott, így nem államilag elismert képzési metódus alapján
kerülhetnek ezt elvégezve egy lehetséges munkafelvételi eljárás alá. A résztvevők elmondása
alapján a képzés összességében nagyon jó volt, kiemelt figyelemmel a gyakorlatorientált
képzési technikára. Szinte minden résztvevő kivétel nélkül dicsérte az elmélet igényes
gyakorlati képzést, mert elmondásuk alapján ez volt az a hely, ahol a gyakorlat adta
lehetőségeket a gyakorlati idő alatt szinte 100% eredményességgel sajátították el.
2. A VIZSGÁLAT CÉLCSOPORTJA ÉS A VIZSGÁLAT IDEJE
Szállodaipari technikus képzésben résztvevő felnőttek. A képzési program lebonyolítását
követően az utolsó vizsgák előtt.
3. KÉRDŐÍVEK ELEMZÉSE A KITÖLTÖTT KÉRDŐÍVEK
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

1. Az oktató végzettsége, képzettsége és felkészültsége
Az oktatók előadói képességét a résztvevők maximális pontszámmal értékelték, így a 23 fő a
képzés végeztével elégedettségét fejezte ki mind az oktató előadó, mind pedig a módszertani
felkészültségével kapcsolatban. A képzésben résztvevő valamennyi oktató jó kapcsolatot
alakított ki a résztvevőkkel, tanárokkal és a gyakorlati oktatókkal egyaránt.
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2. Tananyagra vonatkozó értékelési szempontok
A tananyaggal kapcsolatban a képzésben résztvevő felnőtteket szóban is megkérdeztük,
hogy mit gondolnak annak tartalmáról, érthetőségéről illetve aktualitásával kapcsolatos
véleményükről is érdeklődtük. A résztvevők szóban és írásban is azt a tényt erősítették meg,
hogy a kialakított képzési tananyag teljességgel illeszkedett a képzésformára, a képzés
struktúrájára, illetve a képzésben szereplő valamennyi tananyag megfelelően korszerű. Annak
aktualitásában ugyancsak megelégedettségüket fejezték ki a tanulók.
A résztvevők az előadásokat érdekesnek találták, a gyakorlati tudást illetve a gyakorlat adta
lehetőségeket pedig a kifejtős kérdésnél is érdemben magas színvonalúnak és hasznosnak
találták.

3. Szervezésre vonatkozó értékelési szempontok
A tanulók és a szervezők megelégedettségére az órákat pontosan kezdték meg minden
alkalommal, az órák közötti szüneteket az ütemtervnek megfelelően betartották oktatóink,
illetve az egyéni kérdésekre és problémakezelésekre az oktatóink illetve a képzésben
résztvevő minden munkatársunk maximális figyelmet tanúsítottak.

4. A tanfolyami munka során a résztvevő elégedettsége
A képzésben résztvevők a saját órai aktivitásukkal, otthoni felkészülésükkel és az órai
hozzáállásukkal nem minden esetben voltak maradéktalanul elégedettek, amit a pontszámok
hozzárendelésével juttattak tudomásunkra. A kisebb pontszámmal értékelő résztvevőket
megkérdeztük szóban, hogy mi az oka annak, hogy a saját aktivitásukat így értékelték,
amelyre a résztvevők elmondták, hogy a felnőtt élet adta nehézségek nem minden esetben
tették lehetővé számukra a maximális felkészülést, az órákon (gyakorlaton) való 100%-os
aktivitást, hiszen mindenkor adódnak olyan élethelyzetek, amikor egy nem iskoláskorú felnőtt
életében a felnőttkori tanulás már nehézségeket okoz.
A résztvevők elmondása alapján az is egyértelművé vált, hogy egyrészről továbbképzési
jellegét (a szakmában végzett résztvevők) nagyra értékelték a képzésnek, másrészről ezt a
fajta oktatást leginkább az OKJ-s képzési rendszeren belül kellene (lehetne) preferálni, hiszen
így nem csak fiatal korban sajátíthatnának el komplex szakmákat, de az állami elismertség
okán a felnőtt életükben maximálisan kamatozhatnának, miután egy adott képzési idő alatt
egy gyakorlatorientált metódussal négy szakmát is elsajátítottak.
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5. Elégedettségmérés a képzési (elméleti és gyakorlati) helyszínek
felszereltségével
A képzés elméleti tantermeinek, az intézménynek és az intézményben található
mellékhelyiségeknek a minőségével, felszereltségével és korszerűségével a képzésben
résztvevők maradéktalanul elégedettek voltak.
A résztvevők a kérdőív kitöltésével és szóban is megerősítették, hogy a gyakorlati képzés
helyszíne (szálloda) és annak felszereltsége minden igényt kielégítően nem csak megfelelő
volt, de a vezetőség és a gyakorlati oktatásvezetők segítőkészsége és együttműködése is
színvonalas és jó volt.
A szállodai munkatársak (személyzet) segítőkészsége a gyakorlat során minden résztvevőnek
elnyerte e tetszését és megelégedettséget eredményezett számukra azok hozzáállása. Az
elsajátított ismeretekhez megfelelő idő társult, és az elmondottak alapján a résztvevőknek a
szállodai gyakorlat nyerte el a leginkább a tetszését.

6. Javaslatok és észrevételek a képzési programmal, képzéssel
kapcsolatba
Az összes résztvevő elégedett volt a képzési program során lebonyolítottakkal (elmélet és
gyakorlat). Résztvevőnk kivétel nélkül egyetlen dolgot hiányoltak: a képzés nem államilag
elismert. Ennek hiányosságát – elmondásuk alapján – abban látják majd a jövőben, hogy a
képzés során megszerzett valós tudásuk nem minden szállodában lehet majd olyan elismert,
mint ahogyan azt a megszerzett és elsajátított tudásuk engedné. A munkahelyek ma
Magyarországon igen csak azt az állapotot akceptálják igazán, ahol egy megszerzett
képzettséghez állam által elismert okmányok tartoznak.
A szállodaiparban dolgozó (korábbiakban) résztvevőink azonban elmondták, hogy az itt
megszerzett gyakorlati tapasztalataik a korábbi tudásukat egyfajta továbbképzési jelleggel
erősítették meg, mivel elhelyezkedési esélyüket korábbi okmányaikkal biztosítva látják, az itt
elsajátított ismereteikkel pedig – úgy vélik – a szakmán belül széles körben tudnak majd
elhelyezkedni mind itt Magyarországon, mint külföldön egyaránt.
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4. ÖSSZEGZÉS
Az elégedettségmérő kérdőívünket 23 fő töltötte ki. A képzésben résztvevő felnőttek kivétel
nélkül elégedettek voltak a képzés során elsajátított elméleti ismeretekkel és a gyakorlati
tapasztalatokkal, a megszerzett ismeretekkel.

Kelt: Budapest, 2013. szeptember 15.
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