
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 
 „Megtanítalak téged az útra, amelyen járj.” (Zsolt. 32,8) – bibliai keretű élménypedagógiai 

képzés gyerekek és fiatalok szociális kompetenciának fejlesztésére 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 12/154/2019 

 

1.3. A továbbképzési program  

 adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/4417/2019 

 

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 

2020. január 1.–2020. december 31.  

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

7 

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

121 

 

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 

“Nagyon sok segítséget kaptam a képzés alatt az online térben történő munkához. Ilyen 
elvárással érkeztem erre a három napra.” 

“Én többet kaptam, mint amire számítottam. Nagyon sok új módszert és technikai ismeretet 
sajátítottam el.” 

“Nemcsak ötleteket kaptam, hanem bátorítást is arra, hogy hogyan használjam a digitális 
eszközöket a tanításban.” 

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

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

 
“Sokat tanultam olyan online oktatási módszereket ismertem meg, amelyről eddig fogalmam 
sem volt, hogy létezik, vagy nem tudtam használni.” 

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

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

„a megismert online alkalmazásokat, amennyiben folytatni kell a digitális oktatást. Az 
energetizáló és kompetenciafejlesztő gyakorlatokat.” 

“A szociális kompetenciák mentén összerakott foglalkozásokat, a "történetgyártást" és a 
résztvevők munkáltatását.” 

“A játékfeldolgozás módszertanával való találkozás, a fokozatosság elvének elsajátítása, 
tudatosítása és a konkrét játékok is különösen hasznosak a későbbi munkám során.” 

átlag eredmény: 4,93  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

“Nagyon sok új módszert ismertem meg, szàmomra eddig elképzelhetetlen módon. Sokat 
tanultam magamról. Szuper csapat részeként, nagyon jó jàtékokat, gyakorlatokat 
próbàlhattam ki. Remek volt a hangulat, a közös tevékenységek, az àhitatok. Köszönöm, 
hogy részese lehettem.” 

átlag eredmény: 4,52  (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 

“Meglepődtem magam is, arra számítottam, hogy nehéz lesz - nehezen és tétován láttam 
neki, sokkal megfoghatatlanabbnak véltem.” 

“Szerintem körültekintően minden infót megkaptam segítségül.” 

“Minden segítséget megkaptam, mégis sok idő ment el vele, én több feladatot építettem 
egybe és nehéz volt erre a sémàra ráhúzni, de igyekeztem :)” 

átlag eredmény: 4,47  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

“Megfelelt, mert átölelte a folyamatot, kellemes, oldott légkörben tanulhattuk meg az 
újdonságokat.” 

átlag eredmény: 4,62  (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

„Mindannyiuk személye és munkája maximális elhivatottságról tanuskodott, igen-igen jól 
összerakott gondolati íveket kaptunk, módszertanilag és tecnikailag egyaránt kitűnő volt a 
képzés.” 

“Lényegre törő, rövid magyaràzataival még érdekesebbé, mélyebbé tette a témàt.” 

“Nagyon örültem a vallàsos többlet, külön köszönet a napindító- és zàrókért!” 

átlag eredmény: 4,82  (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 

 

átlag eredmény: 4,26  (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 

“Egyértelmű, világos tájékoztatást kaptunk már az első napon az időbeosztásról, 
lehetőségeinkről és elvárásokról.” 

“Kiválóan szervezett képzés volt, ahol gördülékenyen folytak az események. A felmerülő 
kérdésekre, problémákra azonnal kaptam választ, megoldást, segítséget.” 

“A trénerek pontosan megtervezték a fogalakozásokat, az időkeretet tartották, látszott, hogy 
kézben tartják az egyes feladatokat, illetve foglalkozás alkalmakat.” 

“A felépítése kiemelkedően tetszett, a résztvevők tájékoztatása, kezelése, az információk 
felépítése, továbbítása elegendő volt, és az igényeinkhez igazodott.” 

 
átlag eredmény: 4,71  (két tizedes jegyig számolva) 

  

 

Dátum: 2021. március 31. 

 
     

 


