
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 
 Élmény- és tevékenységközpontúság a bentlakásos és napközis jellegű táborok, tábori és 

szabadidős programok tervezésében és megvalósításában 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 575/35/2017 

 

1.3. A továbbképzési program  

 adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/3519/2017 

 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 

 Paamon Oktatási és Szolgáltató Bt.  
 

2.2. A szervező székhelye 

 Irányítószám:  1  1  8  1 Helység: Budapest  

 Utca, házszám: Havanna u. 46. 8/47  

 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 

2019. január 1.–2019. 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? 

40 

 

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 

“Megfelelt, mert valóban azt kaptam, amiről előzetesen tájékoztatva lettem. Sőt, talán még 
annál többet is.” 

 “Megfelelt, mert a képzés tartalmas, hasznos, ösztönző, szakmai, jó hangulatú és emberi 
volt.” 

“A leírtaknak megfelelő képzést kaptunk, gyakorlati útmutatóval és feladatokkal.” 

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

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

“Nem tanítás volt, hanem élmény alapu ismeretszerzés rengeteg kooperatív technikával. Így 
volt kerek. Kiléptetett a komfortzónámból. A felismerés, hogy ezt tulajdonképp tudjuk, csak 
össze kell dolgozni. A "csinálva tanulós" típusba tartozva ez a képzés ideális volt 
számomra.” 
“Nagyon szerettem a játékokat, remek ötleteket adott, amit a csoportomba is be tudok vinni.” 

átlag eredmény: 4,56  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

“A legjobb, hogy végig gondolkodásra és kreativitásra voltunk sarkallva.” 

“A tábor-szervezés lépéseinek konkrét megnevezése, felsorolása, tudatosítása. A játékok 
megismerése, abban való részvétel.” 

“Pont annyira színes volt, mint amit megszoktunk a Kalandok Álmoktól.” 

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

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

“A feladatmegosztás fontossága, az elszámolásban a tisztább elkülönítést (saját és külső 
értékek), az új játékok bevetése.” 
“Nagyon sok ötletet, inspirációt kaptam. Speciális a tantárgy, amit tanítok, nem mindent 
tudok felhasználni, megvalósítani.” 

átlag eredmény: 4,02  (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! 



 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

„Az volt a legjobb, hogy nem „kötelezőként” éltem meg a képzés egészét, mert élveztem 
magát a módszert, a trénerek által vezetett feldolgozást, a csapatban való munkát.”   

átlag eredmény: 4,52  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

„Először megijedtem a záródolgozattól, de ahogy a trénerek is elmondták a képzés elején: 
minden szükséges tudást megkaptunk egy jó foglalkozásvázlat összeállítására a képzés ideje 
alatt.” 

átlag eredmény: 4,26  (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

“Az oktató nagyon szimpatikus volt már a képzés megkezdésekor, végig ösztönzőleg hatott 
rám.” 
“A téma iránti elköteleződése, lelkesedése meggyőző és magával ragadó volt.” 
“Nagyon szuper volt, rengeteg módszert használt, de abszolút természetesen, 
gördülékenyen következtek ezek egymásból ahogyan az oktató tanított, abból is rengeteget 
tanulhattunk.” 

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 

„Az előzetes tájékoztatásnak megfelelően biztosítva volt minden, amire szükségünk volt.” 

„A székek kényelmetlenek voltak egy ilyen hosszú tanfolyam lebonyolításához.” 
átlag eredmény: 4,75  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

“A befizetési határidő előtt figyelmeztettek. Kérdésekre azonnal válaszoltak. Az információk 
naprakészek voltak.” 

“Mindennek megvolt a helye: játék, problémamegoldó gyakorlat, feldolgozás, szintetizálás, 
szünet – és mindezek profi módon összerakva.” 

 
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! 



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

 

Dátum: 2020. március 24. 
 

 
     

 . 


