
 

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 

2021. január 1.–2021. 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? 

50 

 

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 

”Elváráson felüli volt a képzés, nagyon élveztem.” 
„Azt kaptam, amit vártam. Korábban vettem már részt a kalandműhely foglalkozásán, 
tisztában voltam vele, hogy színvonalas képzésben lesz részem.” 

“Módszertani megújulás miatt jelentkeztem és a végén ennek megfelelően "sok színes 
táskával" térhettem haza.” 

“Jól hasznosítható ötleteket kaptam, jobbakat, mint amire számítottam.” 

átlag eredmény: 4,83  (két tizedes jegyig számolva)  

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

“A képzéstől új információkat vártam az online oktatással kapcsolatban, amit meg is 
kaptam.” 
”Számomra teljesen újszerű volt ez a képzés. Nem vettem még részt hasonló 
élménypedagógiai képzésen.” 
”Nagyon sok új ismeretet tanultam a képzés során.” 
” Egy foglalkozás levezetésének módszeres, aprólékos felépítése nem a megszokott 
szempontok szerint. Tényleg kiléptünk a komfortzónánkból.” 

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

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

”A gyerekek kooperációs készségének fejlesztésére irányuló feladattípusokat nagyobb 
arányban építem be az órák anyagába.” 
”A ráhangoló és levezető játékokat biztosan beépítem a tanórákba. Szeretném a képzés 
minden elemét a későbbiek folyamán kipróbálni.” 
”Az online foglalkozásra alkalmas technikákat.” 
” a Zoom használatát, a játékokat a tananyag feldolgozásánál, az új internet oldalakat, a 
lényeget, hogy lépjünk ki a komfortzónánkból.” 

átlag eredmény: 4,92  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 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! 



”Nem gondoltam volna, hogy néhány feladat ilyen sokrétű tud lenni, új módszerekkel 
gazdagodtam.” 
”Sok új módszert, ötletet kaptam és játékot tanultam.” 
”Érdekesek, izgalmasok voltak.” 
”Úgy gondolom, hogy olyan módszereket próbálhattam ki, amiket első hallásra nem biztos, 
hogy hittan órán tudtam volna alkalmazni. Azonban a képzés segített továbbgondolni ezeket 
a módszereket.” 

átlag eredmény: 4,68  (két tizedes jegyig számolva) 
 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

”Az átadott ismeretek, és az elvárt feladat összhangban volt.” 
”Teljes mértékben teljesíthető volt, megkaptam a szükséges információkat a foglalkozásvázlat 
elkészítéséhez.” 
”Nagy segítség lett volna számomra egy minta foglalkozástervezet.” 
„Jó lett volna, ha több mindent le tudok jegyzetelni, mert annyira tömény volt a 3 nap, hogy 
már nem emlékszem mindenre pontosan, pedig nagyon szeretnék.” 

átlag eredmény: 4,5  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

 “Ha probléma adódott azonnal segítettek, nem bírálták a munkámat hanem megerősítettek!” 

átlag eredmény: 4,67  (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

”Mindhárom tréner fantasztikus munkát végzett. Nagyon felkészültek voltak, sokat tanultam 
tőlük.” 
”Szakmailag, emberileg kiváló.” 

“Kitünő előadó, szakmai segítsége pedig káprázatos” 

“Helyén tudták kezelni az online térben is a helyzetet .-)” 

átlag eredmény: 4,96  (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 

 
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! 



”A technikai akadályok néha gátolták a gördülékeny haladását.” 
”Mind eszköz, idő, tanulás szempontjából kitűnő volt.” 
„Szép helyszín, megfelelő tér a tevékenységek végzésére.” 
átlag eredmény: 4,5  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

„Időben és kellő részleteséggel kaptam tájékoztatást a képzéssel kapcsolatban.” 
”E-mailben előre pontosan megkaptam a képzés programját, és a szerződés tervezetét, 
melyben tájékoztattak a képzés elvégzésének a feltételeiről és a tanúsítvány 
megszerzésének módjáról.” 
„Látszott, hogy a három tréner maximálisan felkészült, minden elő volt készítve, minden 
foglalkozás gördülékenyen ment az előkészítő munkáknak, a kiváló szervezésnek 
köszönhetően.” 
„Kiváló szervezettség, kiváló oktatókkal.” 
 
átlag eredmény: 4,91  (két tizedes jegyig számolva) 

  

 

Dátum: 2022. február 16. 

 
     

 


