
 

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: 2 3 6 6 Helység: Kakucs  

 Utca, házszám: Derényi Lajos u. 3. 

 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 

2021. január 1.–2021. december 31.  

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

2 

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

30 

 

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 

”Onlineban ez 1-10-es skálán 10-es volt. Előtte maximum 4-est adtam volna más 
képzéseknek.” 
“Sok új ismerettel, tapasztalattal gazdagodtam. Sok érdekes emberrel "találkoztam" és 
beszéltem. Jól szervezettek voltak a kooperációs lehetőségek.” 

“Megkaptam, hogy milyen lépések, feladatok szükségesek egy tábor megszervezéséhez, 
átláthatóságához és megtervezéséhez.” 

“Teljesen mást adott, mint amit előzetesen elvártam a továbbképzéstől. De kicsit sem 
bánom, mert többet és jobbat adott.” 

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

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

“Új ismereteket gyűjtöttem. Jól együtt működtették a képzésben résztvevőket. Rengeteg új 
ötletet kaptam.” 
“Sok-sok új dolgot hallottam és sok mindenben kaptam megerősítést korábbi 
tapasztalataimat illetően.” 
”Már volt tapasztalatom táborszervezésben 10 éven keresztül, de kaptam új perspektívát, 
csinálnék dolgokat másképpen.” 
”A tudatosabb tervezéshez kaptam sok gyakorlati ötletet.” 

átlag eredmény: 4,84  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

“Elsősorban a közösen összeállított program ötleteket, de ezen kívül a táborszervezésről 
minden megtanult praktikákat és szabályokat.” 
„A tanulási tartalom megfogalmazását, végiggondolását. A többiek által megosztott hibákat, 
melyeket kezdő táborszervezőként követtek el. A közösen összehozott játékgyűjteményt.” 
” A tervezés, szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok lépéseit. Technikai tudás (on-line 
rendszerek), amit "mellékesen" megtanultunk.” 

átlag eredmény: 4,81  (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! 



“Az interaktív munkamódszer, a határozott vélemény kérés oktatói oldalról, a "nincs rossz 
kérdés" mentalitás, a bizalmi légkör a csoporttársak részéről.” 

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

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

”Most úgy érzem "mindent tudok", a gyakorlat majd megmutatja. A képzésen kapott 
információk alapján könnyen megy a megírás.” 
„MINDENT megkaptam, sőt az utolsó részben közösen is átfutottuk a "hogyan töltsem ki"-t, és 
a példák nagyon segítettek.” 
”Mindenben maximálisan segítségünkre volt az oktató. Mindent megadott ahhoz, hogy a 
dolgozatot a végén meg tudjuk önállóan csinálni.” 

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

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

„Alapvetően igen. Néha bizonytalan voltam, hogy jól értelmezem-e a feladatot. Ilyenkor a 
társaim munkái adták a visszajelzést. ” 

átlag eredmény: 4,39  (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

”Számomra fontos a pontos meglátásokkal és kommunikációval rendelkező, rugalmas tanítási 
stílus, humorral, amit az oktató képvisel.” 
”Szakmailag magas szinten, jó emberismerettel, fantasztikus kommunikációs képességgel és 
jó humorral rendelkező oktató volt.” 
„Barátságos és közvetlen volt. Jól felkészült és nagy tapasztalattal rendelkezett. Támogatta a 
tudás megszerzésének többoldalú lehetőségét.” 
„Felkészültségével és tapasztalataival sok segítséget nyújtott mindenki számára. Aktívan 
bevont mindenkit a tevékenységekbe.” 

átlag eredmény: 4,91  (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 

“Szaktudás, Tapasztalat, JELENlét, energia, interaktivitás, lebonyolítás és időkeretek 
betartása, zene, mind-mind szenzációsak voltak és a profizmus címszó alatt/jegyében 
említeném mindezeket.” 

 
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: 4,85  (két tizedes jegyig számolva) 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

”Számomra a Honlapon MINDEN érthetően, átláthatóan és pontosan le volt írva/meg volt 
fogalmazva és jól működtek az automatikus folyamatok (regisztráció, robot-levelek) + 
rendkívül hatékonyan működött a személyes ügyfélszolgálat kérdések, egyéb tisztázni valók 
esetén. Köszönöm!” 
„Maximálisan jól szervezett volt, ezt nem lehet jobban megindokolni. Tökéletes volt.” 
 

átlag eredmény: 4,88  (két tizedes jegyig számolva) 

 

Dátum: 2022. február 16. 
 

 
     

. 


